รายงานการประชุม
คณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
---------------------------------------------------------------------------------------------รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๔. อาจารย์ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันุธ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕. อาจารย์ ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ
หัวหน้ากลุ่มงาน e-learning
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๗. นายไพศาล คงสถิตสถาพร
รักษาการผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา สมัยใหม่
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี จันทร์ทรง
อาจารย์ประจาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา แก่นจันทร์
อาจารย์ประจาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารย์ประจาโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๑๔. อาจารย์ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๕. อาจารย์นาฏลดา อ่อนวิมล
กรรมการ
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖. นางสาวณยดา ทองศรี
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๗. นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๘. นางสาวมณีรัตน์ ธารงรัตนา
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙. นายชัชวาลย์ ลาภเกิน
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๐. นางสาวกุลจิรา แก้วสุจริต
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงาน e-learning
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๑. นายสรานันต์ สงวนสัตย์
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๓. นางอรทัย โกกิลกนิษฐ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๔. นางสาววรรณชนก ชื่นเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ที่ ๕๙๙/๒๕๖๔ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนิน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึ ก นิ ชานนท์ รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จั ยและพั ฒนาการศึ กษา
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต ทั้งนี้
ตั้งแต่วัน ที่ ๑๕ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมหาวิท ยาลั ย มี
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งกรรมการและเลขานุการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ ายวิจั ยและพัฒ นาการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชดาริฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
งานหลักของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ
แทนผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง จัดทาร่างและจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานรายปีให้ สอดคล้องกับแผนแม่บทของ
อพ.สธ. ดาเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตาม
แผนแม่ บ ท อพ.สธ. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ โ ครงการฯ จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า ของ
การดาเนิ น งานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจาปีงบประมาณ รวมถึงให้ มีการแต่งตั้งคณะทางานหรือ
อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. (ตามเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑.๑)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ คาสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๕๙๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึ ก นิ ชานนท์ รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จั ยและพั ฒนาการศึ กษา
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
มี ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น กรรมการ ซึ่ ง คณะกรรมการท างานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหน้าที่ ดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ.
ตามแผนแม่บ ท อพ.สธ. ในกรอบการเรี ย นรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กรอบการสร้างจิต ส านึ ก
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ประสานงาน จัดเตรียมความพร้อมและอานวย
ความสะดวกในการจั ดโครงการ/กิจ กรรม/นิทรรศการ อพ.สธ.-มสด. ควบคุมดูแลการจัดการโครงการ/
กิจกรรม/นิทรรศการ อพ.สธ.-มสด. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม/นิทรรศการ อพ.สธ.-มสด. (ตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑.๒)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ คาสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๖๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึ ก นิ ชานนท์ รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ จั ยและพั ฒนาการศึ กษา
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต
(อพ.สธ.-มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จานวน ๗ ท่าน ในตาแหน่งกรรมการ ได้แก่ ๑.
นายไพศาล คงสถิตสถาพร ๒. นายพงส์ปภาพ นาคเวช ๓. นางสาวอลิศ พันธ์พรสม ๔. นางสาวนฤมล พิเศษ
กุญชร ๕. นายพศิน อิน ทา ๖. นายปิ ย ะวัฒ น์ สุ ว รรณโยธี ๗. นางสาวปภาวรินทร์ สั งฆพรหม มี หน้า ที่
ดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ในกรอบการสร้างจิตสานึก เพื่อ ดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ และการเผยแพร่ข่าวไปยังสื่อมวลชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑.๓)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ กรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม
๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นาเสนอแผน
แม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กาหนด
เป้าหมายเพื่อสนองพระราชดาริ ฯ การอนุรักษ์และการนามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ได้แก่ พืชสมุนไพร
และพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร พื้นที่รอบวิทยา
เขต และศูน ย์ การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ภายในรัศมี ๕๐ กิโ ลเมตร ประกอบด้ว ยรายละเอียด
การดาเนินตามกรอบการดาเนินงาน ๓ กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และ
กรอบการสร้างจิตสานึก จาแนกตามกิจกรรมดังนี้
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรม
๑. กิจกรรมที่ ๒ การสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
การสารวจเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
๑.๑ ทรัพยากรชีวภาพ อาทิ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ พันธุกรรม ระบบนิเวศ
๑.๒ ทรัพยากรกายภาพ อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์
แผนไทย การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ศาสนา และ
ประเพณี
๒. กิจกรรมที่ ๓ การปลูกรักษาทรัพยากร
การปลูกรักษาพันธุกรรมพื ชท้องถิ่นหายาก พืชสมุนไพร และพืช เศรษฐกิจ ในชุมชน
ดาเนินการพื้นทีแ่ ปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาบล
โคกโคเฒ่า อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์
กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรม
๓. กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
การสร้ า งนวั ต กรรมจากทรั พ ยากรชี ว ภาพ/กายภาพ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยเน้นการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการผลิต อาทิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการพื้นที่
การส่งเสริมการผลิต การปรับปรุงดิน การจัดการระบบน้า การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการของเหลือใช้ทาง
การเกษตร การจัดการศัตรูพืช
๓.๒ การแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่า อาทิ การพัฒนาการแปรรูป การตรวจสอบมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๓.๓ การพัฒนาระบบตลาด อาทิ การส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน (การโฆษณา /การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations)
๔. กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
การจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ/กายภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาทิ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูล อพ.สธ.-มสด. เว็บไซต์ อพ.สธ.-มสด และรูปแบบ/ระบบ
การบันทึกทะเบียนท้องถิ่น ของ อพ.สธ เป็นต้น
กรอบการสร้างจิตสานึก
๕. กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
การสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ/กายภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
๕.๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการอนุรักษ์ทรัพยากร และการนาไปใช้
ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นหายาก พืชสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นอาหาร ยา และเครื่องสาอาง
๕.๒ แพลตฟอร์มออนไลน์ “หอมขจร โมลเดล” สาหรับเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อใช้บูรณาการในการเรียนการสอน/บริการวิชาการ/และการสร้างการรับรู้แก่บุคคล
ทั่วไป

การดาเนินงานโครงการเป็นลักษณะการทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก เครือข่ายเกษตรกร ประชาชน ชุมชนและสังคม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และหากหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มสนองพระราชด าริ ฯ ตามกรอบแนวทาง
การด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี ที่ เ จ็ ด (๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๙)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถเสนอกิจกรรมและโครงการเข้ามาได้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะทาหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานและกากับดูแลเพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ โดยปั จ จุ บั น แผนแม่ บ ทดั ง กล่ า ว ได้ น าเสนอต่ อ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งทางพระราชวังฯ
ได้รับทราบแผนการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
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๑.๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแอปพลิเคชัน
เพื่อการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจั ยและพัฒนาการศึ ก ษา
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อมรวรรณ
ลิ้มสมมุติ หัวหน้ากลุ่มงาน e-learning สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบและ
พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้
โดย อาจารย์ ดร.อมรวรรณ ลิ้ ม สมมุ ติ ได้ อ ธิ บ าย RSPG Application ซึ่ ง เป็ น
แอปพลิเคชัน ที่สร้ างขึ้นสาหรับ การดาเนิน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในการเผยแพร่ฐ านข้ อ มูล พั นธุ กรรมพืช ทั่ว ประเทศ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และการเผยแพร่หนังสือหายากของโครงการ รวมถึงกาหนดการประชุมและ
ฝึ ก อบรมกิ จ กรรม ตรวจสอบสถานะการเป็ น สมาชิ ก เผยแพร่ ข้ อ มู ล e-Book ของโครงการ ซึ่ ง เป็ น
การด าเนิ น งานร่ ว มระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต และโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะท างานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัย สวนดุสิ ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ กระบวนการและขั้ น ตอนการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ กรรมการและเลขานุการในที่ประชุม ได้เสนอ
กระบวนการและขั้ น ตอนการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการดาเนินงานบริหาร
จั ด การโครงการและงบประมาณ จ านวนกิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ มี ทั้ ง สิ้ น ๘ กิ จ กรรม รวมงบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการบูรณาการทางานจากหลายหน่วยงาน ตามสาขาความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒. โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ๓. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(กทม.) ๔. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๖. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๗. ศูนย์ e-learning ๘. กองประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กิ จ กรรม เรื่ อ ง “การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการด้ า นอาหารที่
เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ ” งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์
ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. กิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกล้วยและมะม่วง
สาหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนการเรือน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด อาจารย์ประจาโรงเรียน
การเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
๓. กิจกรรม เรื่อง “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน เพื่อปลูก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุก รรมพื ช ของเด็ก ปฐมวั ย ” งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กทม. หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี จันทร์ทรง อาจารย์
ประจาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
๔. กิจกรรม เรื่อง “การสร้างนิทานภาษาอังกฤษ Big Books สาหรับเด็กปฐมวัย ”
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

๕. กิ จ กรรม เรื่ อ ง “ศู น ย์ พั น ธุ ก รรมพื ช อนุ รั ก ษ์ ใ นจั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี เ พื่ อ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ อาจารย์ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖. กิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)” งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
ที่รั บ ผิ ดชอบ ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ หั ว หน้าโครงการ โดยนายชัช วาลย์ ลาภเกิน
เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. กิ จ กรรมโครงการ เรื่ อ ง “การจั ด ท าสื่ อ การเรี ย นรู้ มั ล ติ มี เ ดี ย ” งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน e-learning สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หั ว หน้ าโครงการ อาจารย์ ดร.อมรวรรณ ลิ้ มสมมุติ หั ว หน้ากลุ่ มงาน e-learning ส านักวิทยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. กิจกรรม เรื่อง “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” งบประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานงาน นางอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการ
หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยการดาเนินการเป็นไปตามกรอบการดาเนินงาน ๓ กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร (F1) กรอบการใช้ประโยชน์ (F2) และกรอบการสร้างจิตสานึก (F3) ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๒ การสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (A2) กิจกรรมที่ ๓ การปลูกรักษาทรัพยากร (A3) กิจกรรมที่ ๔
การอนุ รั กษ์และใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากร (A4) กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูล ทรัพยากร (A5) และกิจกรรมที่ ๘
กิ จ กรรมพิ เ ศษสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร (A8) โดยมี ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ย
ประสานงานและกากับดูแล ซึ่งแบ่งการดาเนินงานบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ออกเป็น 2 ส่วนคือ
๑. การดาเนินงานส่วนงานทั้ง ๗ กิจกรรม ดาเนินการดังนี้
๑.๑ ดาเนินการตามขั้นตอน และการเบิกจ่ายโครงการตามกิจกรรมย่อย
๑.๒ จัดทาใบงานในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Template Import Data ๙ ใบงาน)
๑.๓ การจัดทาฐานข้อมูลและการจัดทาเว็บไซต์ อพ.สธ.- มสด. กรอบ/กิจกรรม
๑.๔ การจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนและหลังการดาเนินการ
โดยกองประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๑.๔ การผลิตสื่อการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย ดาเนินการโดยศูนย์ e-learning
๑.๕ รายงานผลการด าเนิ น งาน ตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี ประจาทุกเดือน
๑.๖ รายงานผลการดาเนินงานในทุกไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ – ๔)
๒. งานบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมลาดับที่ ๘ ดาเนินการดังนี้
๒.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งาน และคณะทางานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒.๒ จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ อพ.สธ. – มสด. ในหลักการ (จานวน ๘
กิจกรรมหลัก)
๒.๓ สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี ฯ ประจาทุกเดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

๒.๔ สรุปรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ ๑ – ๔ เสนอมหาวิทยาลัยผ่าน
กองนโยบายและแผน
๒.๕ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯ และประสานงาน ติ ด ตามผลการด าเนิ น
โครงการ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๒ ครั้ ง และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ขอให้ ทุ ก กิ จ กรรมควรด าเนิน การขออนุ มั ติ โ ครงการให้ เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ไม่ ค วรเกิน
ไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ มายังฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย ไม่ควรเกิน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. การดาเนินงานในทุกกิจกรรม อาทิ เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน การขอคาสั่ ง
แต่งตั้งคณะทางานภายใต้กิจกรรม หรือการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ ฯ ขอให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบจัดทาหนังสื อ หรือรายงานผ่ านหั ว หน้าหน่ว ยงานต้นสั งกัด
รับทราบก่อนเสนอมายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้การประสานงานและการติดตามการดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๔.๒ การนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีรายละเอียดดังนี้
๑. กิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่เหมาะสม
จากภู มิ ปั ญ ญาไทยสู่ ก ารต่ อ ยอดเชิ งธุ ร กิ จ ” งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.
ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอรายงานความก้าวหน้าในลงพื้นที่
และสารวจความต้องการของชุมชนวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้าลูกยอเพื่อสุขภาพ ตาบลพิหารแดง อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบว่า ยอ ซึ่ งเป็นพืชมีอยู่มากในพื้นที่ และชาวบ้านได้นามาทาผลิตภัณฑ์น้าลูกยอของ
ชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยอ ในรูปแบบเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร
เพิ่มเติม คือ วุ้นจากการหมักน้าลูกยอ และผลิตภัณฑ์จากของเหลือ ใช้ในการทาน้าลูกยอเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ สู งสุ ดและกลายเป็ น วิส าหกิจ ชุ มชนที่ มี การด าเนิน การตามแบบเศรษฐกิ จหมุนเวี ยน (Circular
Economy)
๒. กิจ กรรม เรื่ อง “การพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ อ าหารเพื่ อสุ ขภาพจากกล้ ว ยและมะม่ ว ง
สาหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารย์ประจาโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เสนอรายงานความก้าวหน้า ในการดาเนินการสารวจ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ในรัศมี ๕๐ กิโลเมตรโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พบว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จึงได้มีการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้
ที่สามารถจาหน่ายก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ชุมชน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ อาทิ
๑. ขนมกัมมี่เจลลี่จากมะม่วงน้าดอกไม้ ๒. ซอสทอปปิ้งสาเร็จรูปจากมะม่วงน้าดอกไม้และกล้วยน้าว้า ๓.
เบเกอรี่แคลอรีต่ามะม่วงชีสพาย ๔. บราวนี่กรอบจากแป้งกล้วย ๕. บรรจุภัณฑ์จากต้นแห้ว เพื่อบรรจุอาหาร
สุขภาพ

๓. กิจกรรม เรื่อง “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน เพื่อปลูก
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ของเด็ ก ปฐมวั ย ” งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี จันทร์ทรง อาจารย์ประจาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รายงานความก้าวหน้า
ดังนี้ ๑. ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการจัดทากิจกรรม ๒. ศึกษาและออกแบบกิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะ Inquiry Based Learning และ ๓. อยู่ ร ะหว่ า งการประสานงานผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้ แ ก่
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย รร.สาธิตละอออุทิศ กทม. ในแต่ละชั้นปี เพื่อให้ข้อมูลการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครใน
กิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบเพื่อปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๔. กิ จ กรรม เรื่ อ ง “การสร้ า งนิ ท านภาษาอั ง กฤษ Big Books ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ”
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาจารย์ ดร.พันธรักษ์ ผู กพันธุ์ ผู้ อานวยการสถาบันภาษา ศิล ปะและ
วั ฒ นธรรม รายงานความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานซึ่ ง การจั ด ท านิ ท านภาษาอั ง กฤษ Big Books เป็ น
การสอดแทรกการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรชี ว ภาพ วั ฒ นธรรมหรื อ ภู มิ ปั ญ ญารอบตั ว
กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กทม. วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
ลาปาง ได้มีการดาเนินการทบทวนวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาแบบ Whole Language
โดยได้ข้อมูลเพื่อดาเนินการและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการจัดทานิทานภาษาอังกฤษ Big Books ต่อไป
๕. กิจกรรม เรื่อง “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยอาจารย์ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ อาจารย์ประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานกิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากรบนพื้นที่
แปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยอัจฉริยะ (พื้นที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗ ตร.วา.) ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยได้ประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวั ดสุพรรณบุรี และประชาชนใน
พื้น ที่ เพื่อดาเนิ น การ ๑. สื บ ค้น ข้อมูล จากแหล่ ง ข้ อมู ล ต่ า งๆ เกี่ยวกับไม้ผ ลยืน ต้น ประจาถิ่ นของจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ๒. ลงพื้นที่สารวจและสอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับชื่อพืชพื้นเมือง ลักษณะการเจริญเติบโต
การใช้ประโยชน์ และวิธีการขยายพั นธุ์ ๓. นามาจัดทาแผนการดาเนินการปลูกอนุรักษ์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
ต่อไป
๖. กิจกรรม เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)” งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยนาย
ชัชวาลย์ ลาภเกิน เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าใน
พัฒนาฐานข้อมูล พัน ธ์ไม้ และพัฒนาเว็บ ไซต์โ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ และทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ได้
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งจัดทา Database พันธ์ไม้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเน้นการอนุรักษ์และการนามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ได้แก่ พืชสมุนไพร และพืช
เศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเฉพาะพื้นที่ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงควร
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การดาเนิ นงานโครงการฯ ที่ผ่านมา ซึ่งดาเนินการในจังหวัดสุพรรณบุรี ว่ามี
การดาเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนใดบ้าง และมีการต่อยอด หรือติดตามความก้าวหน้าให้แก่ชุมชน
อย่างไรบ้าง
๒. กิจกรรมลาดับที่ ๑ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่
เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ” เนื่องจากกิจกรรมไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงแค่ด้านอาหาร

แต่ยังได้สารวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน คือ เครื่องสาอาง อาหาร ปุ๋ย (ของเหลือใช้จากการเกษตร) จึงควรมี
การปรับชื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
๓. กิจกรรมลาดับที่ ๒ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกล้วยและมะม่วง
สาหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” เนื่องจากพืชเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วย มะม่วงน้าดอกไม้
กล้วยน้าว้า แห้ว และพุทรา จึงขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพิจารณาปรับลดผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาในพืชที่ซ้ากัน และ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพุทรา โดยให้มีการปรับชื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานเพิ่มเติม
๔. กิจกรรมลาดับที่ ๓ เรื่อง “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย ” เนื่องด้วยไม่การสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร หรือ
การสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ/กายภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงขอให้ฝ่านเลขานุการปรับให้เหลือ
แต่ในส่วนของสนองพระราชดาริฯ ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
๕. กิ จกรรมล าดั บที่ ๔ เรื่ อง “การสร้ างนิ ทานภาษาอั งกฤษ Big Books ส าหรั บเด็ ก
ปฐมวัย” ขอให้ปรับชื่อเรื่องโดยระบุชื่อฐานข้อมูล 3 ฐานได้แก่ ทรัพยากรกาย ชีวภาพ และวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญา เพิ่มเติม
๔.๓ การพิจารณาการจัดทาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย
อาจารย์ ดร.อมรวรรณ ลิ้ ม สมมุ ติ ได้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาการจั ด ท าสื่ อ
การเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยนาเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และจากเดิมในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับ
งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท และผลิ ต สื่ อการเรียนรู้มัล ติ มีเ ดีย ได้ทั้ งสิ้ น ๖ คลิ ป ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบประมาณที่ได้รับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดการว่าจะดาเนินการได้จานวน ๓ คลิป
ในที่ป ระชุมได้ เสนอว่าควรพิจารณาจากความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่จะผลิต สื่ อการ
เรียนรู้มัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึง่ กิจกรรม เรื่อง “ศูนย์
พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” มีแผนการดาเนินการ
ปลู ก อนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นการอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในชุ ม ชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี จึงมีความเหมาะสมในการดาเนินการดังกล่าว
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)
นางอรทัย โกกิลกนิษฐ ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ น าเสนอการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้พื้นที่วิทยาเขต
สุพรรณบุรี โดยเฉพาะพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ หรือ “หอมขจรฟาร์ม”)
เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดาริในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร ดาเนินงานโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑
ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) จะการดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการอนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลั ยสวนดุสิ ต (อพ.สธ.-มสด.) ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้แต่งตั้งโดยพระราชานุญาต และการจัดตั้งเป็น ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) นี้เป็นการดาเนินการ ภายใต้กิจกรรม
ที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรั กษ์ทรัพยากร กรณีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระยะแรก การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มุ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก ๑) โรงเรียนเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ๒) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่หมายรวมถึง องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งหมดในจังหวัดสุพรรณบุรี มีโครงสร้างประกอบด้วย สานักงานประสานงาน อพ.สธ. –
มสด. สานักงานฝึกอบรม อพ.สธ. – มสด. สานักงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร อพ.สธ. – มสด. ซึ่ง
ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่างการประสานงานและวางโครงสร้างการบริห าร ตามข้อเสนอแนะของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๔.๒ การสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ได้นาเสนอในที่ประชุมพิจารณา แนวทางการสมัครสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เพื่อโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จะเข้าร่วมสนองพระราชดาริในการสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในกรอบการสร้างจิตสานึก กิจกรรมที่ ๗ การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ย น เป็ น การดาเนิ น งานที่อิง รู ป แบบของ “สวนพฤกษศาสตร์ ” โดยมี การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มี
แหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสาหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนาไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ในวิชาต่างๆ เป็นการดาเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้การศึกษา
ข้อมูลความเป็นไปได้และความพร้อมในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบ
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กาหนดการประชุมคณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ฝ่ายเลขานุการได้เสนอกาหนดการประชุมคณะทางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ ในวั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น ๕ อาคารส านั กงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มติที่ประชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวอรทัย โกกิลกนิษฐ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ มั่งศิริ)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

