รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ หองโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายนามกรรมการผูเขารวมประชุม
1. ดร.สุเมธ แยมนุน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ประธาน
2. ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธาน
3. ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รองประธาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
4. ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ นิสอ
คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร
กรรมการ
5. อาจารย ดร.วันสุรีย พรหมภัทร
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ
กรรมการ
6. อาจารย ดร.บุญสง หวังสินทวีกุล
แทนคณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร
กรรมการ
7. นางสุภาวดี สารพงษ
แทนหัวหนาสวนแผนงาน
กรรมการ
8. นางอรวรรณ สิงหสุวรรณ
แทนผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่
กรรมการ
9. นายปยวัชน คงอินทร
หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา
กรรมการ
10. นางสาวจิตตนา หนูณะ
หัวหนาสวนประชาสัมพันธ
กรรมการ
10. ผศ.ดร.พจมาลย สุรนิลพงศ
อาจารยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
11. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต
แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
12. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
ผูชวยอธิการบดีฝายเครื่องมือวิทยาศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
และเทคโนโลยี
13. นางรวมพร คงจันทร
นักวิทยาศาสตรโครงการอุทยานพฤกษศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการผูเขารวมประชุมไมได
1. อาจารย ดร.เลิศชาย ศิริชัย
2. ผศ.ดร.สุวิทย วุฒสิ ทุ ธิเมธาวี
4. ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล
5. รศ.ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามผูเ ขารวมประชุม
1. นางฐิตารีย สุทธิจันทร
2. นายภานุวัฒน บุญเรืองขาว
3. วาที่ ร.ต.กัมพล จิตตะนัง
4. นายสุรินทร จิตรถาวร
5. นางจีรังกานต ปกเข็ม
6. นางอักษราพรรธน ชูภิรมย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน
ผูชวยวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยบริการวิชาการ
นักวิทยาศาสตรโครงการอุทยานพฤกษศาสตร
นักวิทยาศาสตรโครงการอุทยานพฤกษศาสตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปโครงการอุทยานพฤกษศาศตร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระที่ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1

ประการที่ อพ.สธ. 25/2557 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สรุปเรื่อง
ประธานแจงเพื่อทราบ ในการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ ฯ ชุ ดนี้ เป น เครื อข า ยย อยชุ ดที่ 11 นับ เปน พระมหากรุณ าธิคุ ณที่พ ระองค ทานรับ เขาร ว มสนอง
พระราชดําริฯ ตามที่แจงในประกาศที่ อพ.สธ.25/2557 โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 132 รายชื่อ
ตามประกาศแนบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2

ประกาศ ที่ อพ.สธ. 73/2556 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สรุปเรื่อง
มหาวิ ทยาลั ย วลั ย ลั กษณ ไดรับ พระราชทานราชานุ ญ าตใหเขาร ว มสนองงานในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2556 และเพื่อใหการดําเนินงานในพื้นที่ มวล.ประสบความสําเร็จเปน
ผลประโยชน ที่ แ ท จ ริ ง จึ ง ได แ ต ง ตั้ งคณะกรรมการดํา เนิ น งานโครงการอนุรั ก ษพั น ธุก รรมพืช อั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดังเอกสารแนบ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนประธาน
กรรมการ มีเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ
ปริญญาพงษ เจริญทรัพย) รวมเปนรองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.- มวล. ดวย โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ.- มวล. มีหนาที่ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหนาสวนราชการนั้นๆ เปน
ประธาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 2. รางและจัดทําแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนแมบท อพ.สธ 3. รางและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ. 4. ดําเนินงาน
และติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. 5.
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่โครงการ 6. จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุกๆ 6 เดือน และ
รายงานประจําปงบประมาณ 7. แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินงานตามแนวทางการ
ดําเนินงาน อพ.สธ.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ ครั้งที่ 1/2557
สรุปเรื่อง
ฝา ยเลขานุ การฯ ได จั ดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิน งานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ
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หองโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1

สรุปภาพรวมในการดําเนินงาน อพ.สธ. และหนวยงานรวมสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) โดย
โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.
- มวล และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
สรุปเรื่อง
เปาหมายของ อพ.สธ. เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษพัฒนาทรัพยากร อนุรักษพันธุกรรมพืชให
เกิดประโยชนถึงมหาชนชาวสยาม โดย อพ.สธ. มีวัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช
ใหรวมคิด รวมปฏิบัติจนเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย และใหมีระบบพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ มี
หนวยงานเขารวมสนองพระราชดําริตั้งแตป พ.ศ.2535 – ปจจุบัน จํานวนประมาณ 145 หนวยงาน มีงานสวน
พฤกษศาสตร โ รงเรี ย นจํ า นวนประมาณ 2,000 แห ง เทศบาลและอบต.ประมาณ 100 แห ง โดยมี ศู น ย
ประสานงานของ อพ.สธ อยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จํานวน 11 แหง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแส “ทําตั้งแตยอดเขาถึงใตทะเล”
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541
โดยในปจจุบัน อพ.สธ. มีแผนแมบททุก 5 ป ในปจจุบันอยูใ นแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม
2554 – 30 กันยายน 2559) โดยมีกรอบการทํางาน 3 กรอบการทํางาน 8 กิจกรรม
กรอบ
กิจกรรม
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
2. กรอบการใชประโยชน
กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
3. กรอบการสรางจิตสํานึก
กิจกรรมที่ 7. กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
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แผนแมบทระยะ ๕ ปทหี่ า อพ.สธ.
ตุลาคม ๒๕๕๔- กันยายน ๒๕๕๙
๑.ทรัพยากร
กายภาพ

กรอบการทํางาน
๓ กรอบการทํางาน
๘ กิจกรรม

๒.ทรัพยากร
ชีวภาพ

๓.ทรัพยากร
วัฒนธรรม
และภูมิป�ญญา

ฐานทรัพยากร ๓ ฐาน
อพ.สธ. เขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) โดยมีกรอบการ
ทํางาน 3 กรอบ มี 8 กิจกรรมหลัก บนฐานทรัพยากร 3 ฐาน
1. ทรัพยากรกายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ใหประชาชนในทองถิ่นและชุมชนเรียนรูทรัพยากรทองถิ่นวามีอะไรบางและนําไปสูการอนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่นและใชประโยชนทรัพยากรนั้นใหยั่งยืน รูเทาและรูทัน
โดยกําหนดสงรางแผนแมบท อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 1 มีนาคม 2558
ในสวนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งเปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู เปนหลักในถิ่น เปนเลิศสู
สากล โดยมีสํานักวิชาตางๆ 11 สํานักวิชา ซึ่งสํานักวิชาเหลานี้สามารถเขารวมงานสนองพระราชดําริฯ ไดทุก
สํานัก โดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชไมใชแตงานดานพฤกษศาสตรเทานั้น ยังรวมไปถึงงานวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเรียนการสอน ซึ่งเปนงานที่อยูในกรอบแผนแมบทซึ่งใชงบประมาณปกติ
ของหนวยงาน รวมทั้งงานที่ไมไดใชงบประมาณเพิ่มเติมสามารถนํามาสนองพระราชดําริ และงานจากแหลงทุนอื่น
ๆ เชน วช. สกว. สกอ. อปท. ฯลฯ สามารถลงในแผนแมบทได ถามีแนวทางสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
และกรอบแผนแมบท อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจากแหลงทุนที่หนวยงานขอรับสนับสนุนและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงานนั้น
อพ.สธ. ใหความสําคัญกั บทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู โดยทรัพยากรทุกอยางเกี่ยวของกัน โดยมีทุนทาง
ทรัพยากรไดแกความรูและผูรูในทองถิ่น การประกอบอาชีพที่ใชทรัพยากร ภูมิปญญา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี ความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยทรั พ ยากรทั้ ง 3 อย างประกอบด ว ย 1. ทรัพ ยากรกายภาพ 2.
ทรัพยากรชีวภาพ 3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
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ภูมิป�ญญา
ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ดิน
ความลาดชัน ภูมิประทศ
ความชื�น แสง
อุณหภู
มิ

Practice

ทรัพยากรน�ํา

ผลผลิต

ปฏิทินการเพาะปลูก
DNA

ผู้ผลิต

วงจรชีวิต

กายภาพ

ภูมิอากาศ
ปริมาณน�ําฝน

ศัตรูพืช
วัฒนธรรม

Bar-coding

คุณค่าทางโภชนาการ

ต้นไม้

สภาพแวดล้อม
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
การใช้ที�ดิน

แผนที�และ
ข้อมูลเชิง
บรรยาย

พฤกษศาสตร์

DNA

วิทยาการหลัง
การเก็บเกีย� ว

ท้องถิ�น

ผู้บริโภค

ในประเทศ
ต่างประเทศ

ซึ่งจากภาพดังกลาว จากตนไมตนเดียวสามารถนํามาแตกแขนงเปนงานตางๆ ไดมากมาย ซึ่งทําใหตนไมตน
เดียวที่ไดรับการดูและอนุรักษนี้สามารถทําใหเกิดประโยชนและเรียนรูในสาขาและแขนงวิชาการตางๆ ไดอีกมาก
การดําเนินเพื่อรวมสนองพระราชดําริฯ ของ อพ.สธ. – มวล.นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังสามารถ
ทํางานไดอีกมากมาย ถายึดหลัก 3 กรอบกิจกรรม โดยการจัดทําแผนแมบทของ มวล.ที่มีลักษณะครอบคลุมสงผล
ในเชิงลึกตอโครงการนี้ นอกจากนี้แลวมหาวิทยาลัยยังเปนหลักใหแกทองถิ่น โดยสามารถทำงานรวมกับโรงเรียน
หรือ อบต. ในบริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย โดยเปนพี่เลี้ยงในการใหความรูดานทรัพยากรชีวภาพ การเขาไปมีสวน
รวมในการดูแลทรัพยากรของทองถิ่นรวมกับหนวยงานของทองถิ่น ดังแผนภูมินี้

อพ.สธ. ยังมีการสนับสนุนใหมีการขึ้นทะเบียนทรัพยากรทองถิ่น
• พันธุสัตว
• พันธุพืช
• ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ
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• วัฒนธรรมและภูมิปญญา
เพื่อบันทึกความเปนเจาของเพื่อมีสิทธิในการแบงปนผลประโยชนเนื่องจากการใชทรัพยากร ภายใตพิธีสารนาโงยา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3.2

สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรม
ของ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สรุปเรื่อง
จากการเข า ร ว มสนองพระราชดําริฯ ที่ผา นหนว ยงานโครงการอุทยานพฤกษศาสตร เ ป น
หนวยงานที่ดําเนินงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรทําตอไป และควรเรงใหหนวยงานตางๆ ภายใน มวล. ซึ่งมีทรัพยากรดานตางๆมา
ปฏิบัติงานรวมกัน ตามกรอบฐานกิจกรรมดังนี้

ฐานขอมูลทาง
กายภาพ

ฐานขอมูลทางทรัพยากรชีวภาพ

ฐานขอมูลของ
อาจารย นักวิจัย
ฐานขอมูลงานวิจัย
นักวิชาการ
ฐานขอมูลความรู
ฐานขอมูลอื่น ๆ
ตาง ๆ
(พิพิธภัณฑ, gene bank, seed bank ฯลฯ)
(KM)

ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีฐานขอมูลทั้ง 6 ฐาน หากเพียงแตยังไมไดจัดเก็บเปนขอมูลเดียวกัน ยังไมได
จัดงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหเปนกลุมกอน ซึ่งควรนํามาจัดกลุม เพื่อใหสามารถสนองพระราชดําริไดตามทิศทาง
ของ อพ.สธ.
โดยปงบประมาณ 2557 ทางมหาวิทยาลัยยังไมไดมีงานที่เขารวมสนองพระราชดําริฯ เต็มรูปแบบและ
คิดวาในปงบประมาณ 2558 หลังไดมีการหารือและรวมประชุมภายในอีกครั้ง จะมีการเขารวมสนองพระราชดําริฯ
ไดในกรอบกิจกรรมตางๆ มากขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1

แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม
2554 – 30 กันยายน 2559)
สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากแผนแมบทที่ผานมาไมใชแผนแมบทที่แทจริง ยังเปนกิจกรรมที่สนใจเฉพาะบุคคล
แผนแมบทของโครงการอนุรั กษพันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ควรคุย กันทั้ง มวล. เพื่อจะไดเห็ น
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ทรัพยากรที่ทําไปแลวกอนหนานี้ ซึ่งสอดคลัองกับงานของ อพ.สธ. โดยใหงาน อพ.สธ เขาไปบรรจุในการประชุมใน
เวที ตางๆ โดยแผนแมบ ทระยะ 5 ปที่ห า ควรเริ่มจากความรูความเข าใจที่ชั ดเจน ที่ สอดรับ กับ กิจ กรรมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราตั้งอยูในพื้นที่ที่ไดเปรียบกวาหลายมหาวิทยาลัย แผนแมบทนาจะครอบคลุม
ไดกับทุกกิจกรรม โดยหยิบยกกิจกรรมของสํานักวิชา หรือหนวยงานภายใน มวล. มาบูรณาการเพื่อขยับสูเปาหมาย
รวมกัน โดยอยากเห็นงานวิจัยที่ตอเนื่องจนนําไปสูการใชประโยชน และอยากใหทุกหนวยงานมีกิจกรรมรวมกัน มี
อยูในระบบงานวิจัยและการเรียนการสอน ใหสามารถปฏิบัติรวมกันได โดยแผนแมบทสําคัญ ตองสํารวจขอมูลเพื่อ
ทําเปนฐานรากความคิด ทําเปนขอมูลตามกรอบ อพ.สธ.
ใหอุทยานพฤกษศาสตรเปนหนวยงานที่เปนกําลังสําคัญของ มวล.ในการเขารวมสนองพระราชดําริ
กับ อพ.สธ. ซึ่งควรดําเนินการดังนี้
กรอบการเรียนรูทรัพยากร
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช โดย มวล. ควรกําหนดขอบเขตชัดเจนของปา
ธรรมชาตินั้นๆ (ผานมติสภามหาวิทยาลัย) บรรจุเปนพื้นที่ อพ.สธ. – ปกปกพันธุกรรมพืช มี
การจัดทําพิกัดที่ชัดเจน
2. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ซึ่งดําเนินการอยูแลว รวมทั้งสวนสมุนไพรดวย
กรอบการสรางจิตสํานึก
1. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑตางๆ เชน
พิพิธภัณฑพชื พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
2. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช เชนการฝกอบรมใหความรู ซึ่ง
ทางอุทยานพฤกษศาสตรไดดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน
มติที่ประชุม เรงปรับแผนแมบทใหม โดยเปนแผน ที่ตองมาจากการรวบรวมขอมูลของหนวยงานตางๆเพื่อลง
เปนฐานขอมูลและเสนอเปนแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา ใหสอดคลองกับ อพ.สธ โดยให ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
เปนประธานในการดําเนินงาน นอกจากนี้ให ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ดําเนินการทําความเขาใจกับหนวยงาน
ตางๆ อยางเรงดวน โดยนําเขาในที่ประชุมตางๆ ตอไป รวมทั้งจัดเตรียมงานสําหรับการเขารวมงาน การประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 1420 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จัดทําเขตอนุรักษในบริเวณของมหาวิทยาลัย โดยการตอยอดจาก green campus เพื่อทําการปก
ปกพื้นที่สําหรับอนุรักษตอไป ซึ่งควรตระหนักเนื่องจากบริเวณตางๆ ใน มวล. และอุทยานพฤกษศาสตร จะมีไม
ดั้งเดิมที่ควรคาแกการอนุรักษ โดยการดูแลของเกาใหคงอยูและจัดหาของใหมเพื่อการเรียนรูตอไป เพื่อใหนักศึกษา
ของเราได เรี ยนรู วา ใน 4 ปของชี วิตนักศึ กษาในมหาวิ ทยาลัย วลัย ลักษณ มีอะไรใหเรียนรูมากกวาการเรีย นใน
หองเรียน
วาระที่ 4.2

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําปงบประมาณ 2558
สรุปเรื่อง
ดําเนินการปรับแกแผนแมบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปของ
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4.3

เสนอแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สรุปเรื่อง
ยังไมแตงตั้งคณะทํางานชุดเล็ก ใหคณะกรรมการดําเนินงานฯ ดูแลไปกอน โดยใหนัดประชุม
กันอีกครั้งหลังไดมีการปรับแกแผนแมบทของมหาวิทยาลัยแลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
(ไมมี)
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(…………………………………………….)
(นางสาวรวมพร เกษราพงศ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ผูจัดทํารายงานการประชุม

(…………………………………………..…………........)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน)
ผูชวยอธิการบดีฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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