
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่  ๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ส านักงานอธิการบดี 

************************************************************************ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ อพ.สธ.-มพ.   

๑. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ประธานที่ประชุม) 

๒. รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๓. นายวุฒิชัย  ไชยรินค า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

๔. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจรญิทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๕. รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ ผูท้รงคุณวุฒิ 

๖. รศ.รัตนา  อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๗. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๘. รศ.ดร.นุวัตร  วิศวรุง่โรจน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

๙. รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐. ศ.ดร.นิสันต์  สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๑. รศ.พูนพงษ์  งามเกษม คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

๑๒. รศ.พรรณยุพา  นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๓. รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

๑๔. ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค ผูอ้ านวยการศูนย์เครื่องมอืกลาง 

๑๕. ผศ.ดร.วัชระ  วงค์ปัญโญ ผูอ้ านวยการศูนย์เครื่องมอืกลางบ่มเพาะวิสาหกิจ 

๑๖. น.ส.อ านวยพร  ขัติวงศ์ ผูอ้ านวยการกองกิจการนสิิต 

๑๗. นางกฤษณา  แปงณวีงค์ ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑๘. นายช านาญ  แสงแก้ว ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

๑๙. น.ส.เกตุวดี  เครือวัลย์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

๒๐. น.ส.อรพรรณ  พรหมธนพันธ์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

 



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๒๑. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๒. น.ส.ปรียาชนก  เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

๒๓. น.ส.อาริสรา  นุกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

๒๔. น.ส.วงเดือน  ศักดิ์บุญเรอืง คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

๒๕. น.ส.สุดาพร  อาจหาญ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา 

๒๖. นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ กองการเจ้าหน้าที่ 

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานกล่าวต้อนรับ ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ี(อพ.สธ.) และพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑.๑ ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-  

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดยมีพระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ในล าดับที่ 

๖๔ เพื่อด าเนินงานรับนโยบาย ในการสนองพระราชด าริ และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ และเขตความ

รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑.๒ ประกาศที่ อพ.สธ. ๗๘/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙) โดยมีพระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และ



๓ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดี 

และเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นรองประธาน

กรรมการ พรอ้มทั้งมีคณบดี ผูอ้ านวยการกอง/ศูนย์ร่วมเป็นกรรมการ และหัวหน้าคณะท างาน อพ.สธ.-มพ. 

เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ประสานงานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มพ. เป็นกรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ รวมทั้งหมด ๕๕ ท่าน เพื่อท าหนา้ที่ ดังนี้  

๑. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการด าเนินงานที่มีหัวหน้ าส่วนราชการนั้น ๆ  

เป็นประธาน อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง  

๒. ร่างและจัดท าแผนแมบ่ทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.  

๓. ร่างและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนแมบ่ทของ อพ.สธ.  

๔. ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับแนวทางการ

ด าเนนิงานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ.  

๕. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  

๖. จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจ าปี

งบประมาณ  

๗. แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนนิงาน อพ.สธ.  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๘๕/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เพื่อด าเนินกิจกรรรมตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะท างาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง/ ด าเนินงาน/ ติดตาม โครงการที่ด าเนินงาน

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามแผนแม่บท ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 



๔ 

ระเบียบวาระที่  ๑.๔ กิจกรรมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาล

ต าบลแม่กา 

 ตามที่เทศบาลแม่กาได้จัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ าเทิดพระเกียรติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์

พั นธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ ในวันที่  ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ในพื้ นที่ บ้ านแม่ต  าน้อย  

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจน

ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  อพ.สธ.-มพ.  

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัย รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ 

ส านักงานอธิการบด ี

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้มีการเชิญนักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มพ. 

เข้าร่วมประชุมพร้อมเพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.-มพ. ในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนนิงาน โครงการ อพ.สธ.-มพ. ครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วม  

สนองพระราชด าร ิ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑  สรุปภาพรวมในการด าเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. – มพ. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.  

ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรยาย

แนะน าและสรุปภาพรวมการด าเนินงาน อพ.สธ. ๒๕ ปี ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก



๕ 

พระราชด าริฯ และซึ่งขณะนี้การด าเนินงาน อพ.สธ. ก าลังจะปิดแผนแม่บท ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม 

๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และก าลังจะเข้าสู่แผนแม่บท ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมใหม่ได้รู้จักและเข้าใจถึงการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งโครงการ อพ.สธ. เป็นหน่วยงานหนึ่งของส านักพระราชวัง โดยโครงการ 

อพ.สธ. มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ซึ่งเป้าหมายของโครงการ 

คือ การพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  

มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คอื ๑. ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพชื ๒. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 

จนเกิดประโยชน์สูงสุดถึงมหาชนชาวไทย ๓. ใหม้ีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ประเด็นที่

ส าคัญไม่ได้ท าเรื่องพืชเพียงอย่างเดียว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส 

“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน โดยให้ท างานตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล อพ.สธ. แบ่งหน่วยงาน

ที่ร่วมสนองพระราชด าริ เป็น ๒ กลุ่ม คือ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยพระราชานุญาต 

และ การสมัครเข้ามาสนองพระราชด าริโดยไม่มีตอ้งมพีระราชานุญาต  

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยพระราชานุญาต ได้แก่หน่วยงาน ระดับ

กระทรวง กรม มหาวิทยาลัย เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑. จะแบ่งตามพันธกิจของ

หน่วยงาน แบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ประกอบไปด้วย G๑ กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร G๒ กลุ่มการสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช G๓ กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร G๔ กลุ่มการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร G๕ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ G๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G๗ กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร G๘ กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนอง

พระราชด าริ G๙ กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน G๑๐ กลุ่มศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

โดยมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในกลุ่ม G๕ ในการด าเนินประจ าปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อพ.สธ. ด าเนินงาน จ านวน 

๑๖๖ โครงการ และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริด าเนินงานตามแผนแม่บท จ านวน ๑,๙๒๘ โครงการ 

ทาง อพ.สธ. ได้รับรายงาน ๑,๗๘๗ โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓ เปอร์เซนต์  

หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดยไม่มีต้องมีพระราชานุญาต โดยการสมัครเข้า

มาเป็นสมาชิก คือ ๑. สถานที่ศึกษาในงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนจ านวนมากกว่า ๒,๕๐๐ แห่ง  

๒. สมาชิก อบต. และเทศบาลต าบล มากกว่า ๕๐๐ แห่ง  

ส านักงานของ อพ.สธ. ตั้งอยู่ที่สวนจติรลดา และที่โคราช การด าเนินงานที่ยาวนาน ท าให้

มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ รับเป็นศูนย์ประสานงานจ านวน ๑๕ แห่ง อาทิเช่น 

๑. พืน้ที่แปลง ๙๐๕ กองการเกษตรและสหกรณ์หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา  

๒. กองบัญชาการกองทัพไทย จ.กาญจนบุรี 

๓. อพ.สธ.- ม.แม่โจ ้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

๔. อพ.สธ.- วังมว่ง จ.สระบุรี 

๕. อพ.สธ.- ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

๖. อพ.สธ.- ท่าแซะ จ.ชุมพร 



๖ 

๗. อพ.สธ.- มอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สุราษฎรธ์านี 

๘. อพ.สธ.- อบต. บาราโหม จ.ปัตตานี 

๙. อพ.สธ.- วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานงานสวน พฤกษศาสตร์  

รร. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

๑๐. อพ.สธ.- ม.มหิดล วิทยาเขตอ านาจเจรญิ จ.อ านาจเจรญิ 

๑๑. ศูนย์เครือขา่ยการเรียนรู้เพื่อภูมภิาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 

๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง  

๑๓. อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๑๔. อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

๑๕. อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปัจจุบันการด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. ก าลังจะสิ้นสุดการด าเนินงานในแผนบท ระยะ 

๕ ปีที่หา้ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดยด าเนินงานภายใต้ ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ได้แก่ 

กรอบการเรียนรูท้รัพยากร ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๑ ปกปักพันธุกรรมพชื 

กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

กรอบการใชป้ระโยชน์ ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพชื 

กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาพันธุ์พชื 

กรอบการสรา้งจิตส านึก ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

อพ.สธ. จะเริ่มเข้าสู่แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔) สืบเนื่องจากแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ด าเนินงาน

อย่างชัดเจนใน ๓ ฐานทรัพยากรได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีการขยายงานในรูปแบบเครือข่าย  บู รณาการระหว่าง ชุมชน 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้แก่ชุมชนสร้างความตื่นรู้เท่าและรู้ทันต่อภัยคุกคามทางทรัพยากรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้

เกิดจติส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่จะรักษาฐานทรัพยากร และสิทธิ์ในฐานทรัพยากรให้เป็นของชุมชน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

ต่อไป ทั้งนี้ อพ.สธ. จึงมีแนวทางในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมโดยเปลี่ยนจากค าว่า “พันธุกรรมพืช” เป็น 



๗ 

“ทรัพยากร” เพื่อให้หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. และเครือข่ายเข้าใจอย่างชัดเจนในการ

ด าเนนิงานทั้ง ๓ ฐานทรัพยากร มากยิ่งขึน้  

แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยด าเนินงาน

ภายใต้ ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ได้แก่ 

กรอบการเรียนรูท้รัพยากร ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร 

กรอบการใชป้ระโยชน์ ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ขอ้มูลทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 

กรอบการสรา้งจิตส านึก ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ในกรอบการสร้างจิตนึก  โดยสถานศึกษาต้องการพี่ เลี้ยงและผู้สนับสนุน  เช่น 

มหาวิทยาลัยในการท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการ 

บูรณาการต้นไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนเข้าสู่การเรียนการสอน โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาจะต้องให้มหาวิทยาลัย

พะเยา เข้าไปร่วมในการส ารวจ และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากร ต าบลนั้น ๆ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และมีงบประมาณ คือตั้งงบประมาณปกติ สามารถ

สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อต าบลสมัครเข้ามาขอร่วมสนองพระราชด าริฯ จ ะมีการตั้ง

คณะท างาน ตรงนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นคณะท างาน อยู่ในต าบลได้ โดยเข้ามาส ารวจและ

จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ โรงเรียนที่อยู่ในต าบลต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยเมื่อท างานร่วมกับท้องถิ่น จะได้โจทย์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นจริง ๆ คือสิ่งที่ทาง อพ.สธ. อยากให้ทาง

มหาวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยง และผูส้นับสนุน ทั้งโรงเรียน สามารถมีโครงงานงา่ย ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทรัพยากร

ท้องถิ่นได้ ส่วนมหาวิทยาลัยก็จะเป็นงานวิจัยขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ท้องถิ่น ภายใต้ทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน  

ในปีนี้ อพ.สธ. ตั้งโจทย์เป็นคณะท างานพืชอนุรักษ์พืช ๙ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะเกี ยง สัก 

น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย มะกิ้ง กล้วยไม้ ชาเมี่ยง และยางนา เพื่อน าร่องและเห็นภาพในการเติบโตของงาน 

อพ.สธ. ยกตัวอย่างการด าเนินงาน พืชอนุรักษ์ คือ ทุเรียน หากมองทุกมิติของทุเรียน ตั้งแต่ดอกไปจนถึง

รากในการด าเนินงาน ภายใต้  ๓กรอบ ๘  กิจกรรม เพื่ ออนุรักษ์ ไม่ ให้ทุ เรียนสูญพั นธุ์  เป็นต้น  

เมื่อครั้งที่ผ่านมา พืชอนุรักษ์มี ๘ ชนิด ขณะนี้เป็นเพิ่มเป็น ๙ ชนิด โดยมี ยางนา เป็นพืชอนุรักษ์ชนิดที่ ๙ 

ยางนาเป็นต้นน้ ามัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบศักยภาพของยางนา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓  



๘ 

เสด็จผ่าน อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพรชบุรี ซึ่งในอดีตบริเวณดังกล่าวจะเป็นต้นยางนา ปัจจุบันบริเวณนี้เป็น

ถนนไม่มีต้นยางนาแม้แต่ต้นเดียว ทรงน าพันธุ์ยางนาทรงปลูกที่บ้านของท่าน จากกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม

ปลูกรักษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองใกล้พระต าหนักเรือนต้น  

สวนจิตรลดา เป็นแหล่งศึกษาจนกลายเป็นกิจกรรม ๑ กิจกรรมปกปัก โดยมีพื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ อายุ

ประมาณ ๕๐ ปี โดยใหทุ้กหน่วยงาน ตั้งแต ่จังหวัด มหาวิทยาลัย ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน  

ทรัพยากรท้องถิ่น โดยเป็นทรัพยากรท้องถิ่นมีทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน เริ่มต้นการท างานใน

ระดับต าบล เริ่มต้นที่ครอบครัว ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไร สวนที่บ้านมีอะไรบ้าง ส ารวจ คนในต าบลทุกคน

สามารถท างานตรงนี้ได้ ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้การกรอกข้อมูลก่อน ชุมชนขยายตัวขึ้นมาเป็นหมู่บ้าน เป็น

ต าบล และเกิดศูนย์ข้อมูลในต าบลนั้น ๆ มีเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ท างานง่าย เครื่องมือชื่อว่า ๙ ใบงาน 

คนที่ท างานคือคนที่อยู่ในชุมชน นักเรียน อาจารย์ คุณครู เป็นคนในต าบล ท างานร่วมกับ อบต. โดย

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ อพ.สธ. สนับสนุน อบต. โรงเรียน ให้ร่วมท างานนี้  เป็นผู้สนั บสนุน  

ในฐานะพี่เลี้ยง แต่คนที่ส ารวจจริง ๆ คือคนที่อยู่ในต าบล เพราะต้องการให้มีส่วนร่วมการสร้างจิตส านึก 

โดย ๙ ใบงานจะควบคุมทั้ง ๓ ฐาน  

การด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย โดยมีงานที่อยู่ในแผนแม่บท

ซึ่งใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น งบการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ

ศิลปวัฒนธรรม งานที่ไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติมสามารถน าสนองพระราชด าริ และงานจากแหล่งทุนอื่น  ๆ 

เช่น วช. สกว. สกอ. อปท. ฯลฯ สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามีแนวทางสอดคล้องกับกรอบแผน

แม่บท อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุนและได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

หรือคณะท างาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้น การด าเนินงานตามแผนแม่บท ทาง อพ.สธ.พร้อมที่สนับสนุน

แผนปฏิบัติงานของท่านไปยังส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะเกรด A และ B เท่านั้นที่ทาง 

อพ.สธ. จะส่งขึน้ไปยังส านักงบประมาณ หากต่ ากว่าน้ัน ควรปรับโครงการใหล้ะเอียดชัดเจน  

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทาง อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าให้ทราบว่าประเทศไทย

มีทุนทางทรัพยากรมากมาย และในวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทาง อพ.สธ. 

จะจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 

เพื่อภูมภิาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรบัทราบ 
 



๙ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามกรอบการด าเนินงาน

และกิจกรรมของ อพ.สธ.-มพ.  

ระเบียบวาระที่  ๓.๒.๑สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่ห้า มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนแม่บทโครงการ 

อพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บทระยะ ๕ ตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-มพ. และด าเนินการส่งให้ทาง อพ.สธ. 

หลังจากนั้นนักวิจัยได้ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามาที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งกลับให้นักวิจัยด าเนินการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการจัดสรุปข้อมูล

และข้อเสนอโครงการวิจัย น าเข้าที่ประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานหรือคณะ

กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และส่งไปยัง อพ.สธ. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี หากโครงการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ ในเกรด A หรือ B ทาง อพ.สธ. จะด าเนินการท าหนังสือไปยังส านักงาน

คณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) และส านักงบประมาณ เพื่อทาง อพ.สธ. จะได้รับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย หลังจากนั้นเมื่อได้รับสนับสนุน

โครงการวิจัย นักวิจัยจะด าเนินโครงการวิจั ยและรายงานผลตามตัวชี้วัด สรุปปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

มีโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๓๐,๓๐๐ บาท ในการด าเนิน

โครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีคณะที่เข้ามาร่วมด าเนินโครงการได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานวิจัย ๑ คณะ ๑ โมเดล ที่เป็นการด าเนินงานวิจัยร่วมกับ

ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มี ๑๘ คณะ/วิทยาลัย จังหวัด ๙ อ าเภอ ในแต่ละอ าเภอ มี อย่างน้อย ๑ 

คณะ เพื่อลงพืน้ที่เรียนรู้และหาโจทย์วิจัยกับชุมชน แนวคิดจะคล้าย ๆ ของ อพ.สธ. แต่ โครงการ ๑ คณะ ๑ 

โมเดล ยังไม่ได้น ามาสนองพระราชด าริลงในแผนแมบ่ท ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ กล่าวถึงการ

ด าเนินงานโครงการวิจัยที่ถ้าจะน าสนองพระราชด าริ โดยได้งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นต้องมีลายลักษณ์

อักษรการไดรับอนุญาตจากแหล่งทุน ให้มาสนองพระราชด าริ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงาน สกว. ยังไม่ใช้

หน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ นักวิจัยที่จะน างานวิจัยเข้าร่วมสนองต้องแจ้งเรื่องให้แหล่งทุนทราบ

และอนุญาต เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการต้องระบุชัดเจนโดยข้อแรก เพื่อสนองพระราชด าริใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และร่วมถึงแหล่งทุนอื่น ๆ เป็นต้น การด าเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มพ. นักวิจัยยังยึดติด

กับงบประมาณและแหลง่ทุนของงบประมาณแผน่ดิน 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 



๑๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือน

ตุลาคม ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)  

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่ห้า 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)  

ตามกรอบการด าเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.-มพ. โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่าน

มา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. จ านวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ 

๔,๘๓๔,๒๖๐ บาท ในการด าเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีคณะที่เข้ามาร่วมด าเนินโครงการ

ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ และวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ

ได้พัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ.-มพ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ   

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ –  

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และขณะนี้ก าลังจะสิ้นสุดแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา โครงการวิจัยที่ด าเนินการตามแผนแม่บทระยะปีที่ ๕ ที่ประชุมเห็นชอบ

และเมื่อด าเนนิการเสร็จสิ้นใหร้วบรวมเป็นรายงานผลการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒ ทบแผนแม่บทฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. และมีหน้าที่ใน

การร่าง และจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานและจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ 

แผนแม่บทของ อพ.สธ. ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดท าแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยพะเยา  



๑๑ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณา มอบคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และหากคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มพ. มีแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม

สามารถติดต่อไปยังกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนินการเพิ่มเติม และมอบกอง

บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษาชี้แจงไปยัง โครงการ อพ.สธ. และปรับแผนแมบ่ททุกปี  
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น ๆ  

รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ กล่าวถึงการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินของ อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัย ควรจะด าเนนิงานให้ครบทั้ง ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม  

การก าหนดพื้นที่ปกปกทรัพยากรในมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยได้ส ารวจหาพื้นที่

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรแต่ยังเกรงว่าพื้นที่นั้นต้องมีขอบเขตการไม่ให้รื้อ

หรือมีสิ่งปลูกสร้าง ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แนะน าแนวทางของพื้นที่ปกปักมหาวิทยาลัย

ยกตัวอย่าง เช่น หากพื้นที่ปกปักของมหาวิทยาลัย ในระยะเวลาผ่านไป ๕ ปี มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่

จะต้องก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ ขึน้ มหาวิทยาลัยก็ท าเรื่องแจ้งเปลี่ยนพืน้ที่  

ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ กล่าวถึงการรายงานผลการด าเนินงานปีถัดไป 

ยกตัวอย่างเช่น วาระที่ ๓.๒ ควรเขียนให้ออกมาในรูปแบบ Flowchart ในการด าเนินงานวิจัยว่าด าเนินกับ

ชุมชนไหน คณะไหนท าอะไร จะได้เห็นถึงว่าแต่ละส่วน ยังขาดจุดไหนและต้องเสริมอะไร ในการประชุม

คณะกรรมการให้ฝ่ายเลขานุการประมวลข้อมูลในการน าเสนอ ยกตัวอย่างเช่น มีโจทย์จากผู้ประกอบการ

อยากได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Packaging สวยๆ อยากให้คณะที่สามารถเข้ามาช่วยจุดนี้จะมีคณะไหนบ้างที่ถนัด

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะเข้ามาเสริมในส่วนนี้ หรือ มหาวิทยาลัยมีหลายคณะให้โจทย์นิสิตได้ลองท า

ผลติภัณฑ์ของ ม พะเยา ในนาม อพ.สธ เหมอืน .มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังด าเนินงานอยู่ 

ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ สอบถามถึงการด าเนินงานตามแผนแม่บทที่ระบุไว้ 

เรื่องกิจกรรมปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ในแผนแม่บทในปี ๒๕๖๐ แต่ไม่มีการส่งแผนปฏิบัติ

การให้ทาง อพ.สธ. และในกิจกรรมอื่น ๆ ก็เช่นกันที่มีในแผนแต่ไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติการ ทาง อพ.สธ. 

จงึได้ให้เป็น เกรด F ในการสนับสนุนแผน อยากใหม้หาวิทยาลัยได้พิจารณาในการทบทวนแผนปฏิบัติการให้

สอดคล้องกับแผนแมบ่ท  

ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา กล่าวถึงโครงการที่ระบุไว้

ในแผนแม่บทจะมีอยู่ ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ โครงการที่นักวิจัยเสนอขอรับทุนสนับสนุนแต่ไม่มีคุณภาพ 

ประเภทที่ ๒ มีโครงการอยู่ในแผนแมบ่ทแตเ่มื่อถึงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะน าแนวทางการน าเสนอผลการด าเนินงานให้เห็นเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน และพื้นที่ปกปักทรัพยากรอยากให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานมีพื้นที่ปกปักทรัพยากรเพื่อให้

นักวิจัยได้ศกึษา รักษาทรัพยากรของพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา  



๑๒ 

ฝ่ายเลขานุการ : เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ มอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ในการสรุปผลการ

ด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และติดตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 

แผนแม่บท และมอบหมายใหม้หาวิทยาลัยด าเนินงานตาม ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม โดยเฉพาะการก าหนดพืน้ที่

ปกปักทรัพยากรที่ระบุไว้ตามแผนแมบ่ท  

 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 

.............................................. 

 ( นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์ ) 

  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

................................................... 

                       ( นายช านาญ  แสงแก้ว ) 

                      ผูต้รวจรายงานการประชุม 


