
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

ครั้งท่ี 1/2558 
วันจันทร ท่ี 9 มีนาคม  2558  เวลา 14.00 น. 

ณ หองโมคลาน ช้ัน 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  แทนผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ี  กรรมการ 
9. นายปยวัชน  คงอินทร          หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
10. นางสาวจิตตนา  หนูณะ         หัวหนาสวนประชาสัมพันธ   กรรมการ 
10. ผศ.ดร.พจมาลย  สุรนิลพงศ    อาจารยสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
11. นางสาวรัชฎา  คชแสงสนัต  แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน  ผูชวยอธิการบดีฝายเครื่องมือวิทยาศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 

และเทคโนโลยี  
13. นางรวมพร  คงจันทร  นักวิทยาศาสตรโครงการอุทยานพฤกษศาสตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
รายนามกรรมการผูเขารวมประชุมไมได 
1. อาจารย ดร.เลิศชาย  ศิริชัย  รองประธาน      ติดภารกิจ 
2. ผศ.ดร.สุวิทย  วุฒสิทุธิเมธาว ี         กรรมการ      ติดภารกิจ 
4. ผศ.ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล กรรมการ      ติดภารกิจ 
5. รศ.ดร.ชิตณรงค  ศิริสถิตยกุล  กรรมการ      ติดภารกิจ 
 
รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางฐิตารีย  สุทธิจันทร   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน  
2. นายภานุวัฒน  บุญเรืองขาว  ผูชวยวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา       
3. วาท่ี ร.ต.กัมพล  จิตตะนัง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริการวิชาการ 
4. นายสุรินทร  จิตรถาวร   นักวิทยาศาสตรโครงการอุทยานพฤกษศาสตร 
5. นางจีรังกานต  ปกเข็ม   นักวิทยาศาสตรโครงการอุทยานพฤกษศาสตร 
6. นางอักษราพรรธน  ชูภิรมย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปโครงการอุทยานพฤกษศาศตร 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระท่ีประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
วาระท่ี 1.1     ประการท่ี อพ.สธ. 25/2557 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน 
      เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สรุปเรื่อง      ประธานแจงเพ่ือทราบ ในการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ชุดนี้ เปนเครือขายยอยชุดท่ี 11 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทานรับเขารวมสนอง
พระราชดําริฯ  ตามท่ีแจงในประกาศท่ี อพ.สธ.25/2557 โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 132 รายชื่อ 
ตามประกาศแนบ 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 1.2     ประกาศ ท่ี อพ.สธ. 73/2556 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ  
      พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
      ราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
สรุปเรื่อง     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ไดรับพระราชทานราชานุญาตใหเขารวมสนองงานในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช เม่ือวันท่ี 26 ก.ค. 2556 และเพ่ือใหการดําเนินงานในพ้ืนท่ี มวล.ประสบความสําเร็จเปน
ผลประโยชนท่ีแทจริง  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ดังเอกสารแนบ  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนประธาน
กรรมการ มีเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ
ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย) รวมเปนรองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.- มวล. ดวย โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ.- มวล. มีหนาท่ีดังนี้  1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานท่ีมีหัวหนาสวนราชการนั้นๆ เปน
ประธาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง  2. รางและจัดทําแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนแมบท อพ.สธ  3. รางและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ.  4. ดําเนินงาน
และติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ.  5. 
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีโครงการ  6. จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุกๆ 6 เดือน  และ
รายงานประจําปงบประมาณ  7. แตงต้ังคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินงานตามแนวทางการ
ดําเนินงาน อพ.สธ.   
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 2.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานฯ ครั้งท่ี 1/2557 
สรุปเรื่อง     ฝายเลขานุการฯ  ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ 
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หองโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2557 โดยไมมีการแกไข 
   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
วาระท่ี 3.1     สรุปภาพรวมในการดําเนนิงาน อพ.สธ. และหนวยงานรวมสนองพระราชดําริโครงการ 
      อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
      ราชกุมารี ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหา (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) โดย  
      โดย ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ เจริญทรัพย รองประธานคณะกรรมการดําเนนิงาน อพ.สธ. 
      - มวล  และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
สรุปเรื่อง     เปาหมายของ อพ.สธ. เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษพัฒนาทรัพยากร อนุรักษพันธุกรรมพืชให
เกิดประโยชนถึงมหาชนชาวสยาม โดย อพ.สธ. มีวัตถุประสงค เพ่ือใหเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช  
ใหรวมคิด รวมปฏิบัติจนเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย และใหมีระบบพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ มี
หนวยงานเขารวมสนองพระราชดําริตั้งแตป พ.ศ.2535 – ปจจุบัน จํานวนประมาณ 145 หนวยงาน  มีงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนจํานวนประมาณ 2,000 แหง  เทศบาลและอบต.ประมาณ 100 แหง โดยมีศูนย
ประสานงานของ อพ.สธ อยูในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  จํานวน  11   แหง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแส “ทําตั้งแตยอดเขาถึงใตทะเล” 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2541 
 โดยในปจจุบัน  อพ.สธ.  มีแผนแมบททุก 5 ป  ในปจจบุันอยูในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหา (1 ตุลาคม 
2554 – 30 กันยายน 2559)  โดยมีกรอบการทํางาน 3 กรอบการทํางาน 8 กิจกรรม 
กรอบ กิจกรรม 
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร กิจกรรมท่ี 1. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมท่ี 2. กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมท่ี 3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

2. กรอบการใชประโยชน กิจกรรมท่ี 4. กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมท่ี 5. กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมท่ี 6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

3. กรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมท่ี 7. กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมท่ี 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
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๑.ทรัพยากร

กายภาพ

๓.ทรัพยากร

วัฒนธรรม

และภูมิป�ญญา

๒.ทรัพยากร

ชีวภาพ

กรอบการทํางาน

 ๓ กรอบการทํางาน

  ๘ กิจกรรม

ฐานทรัพยากร ๓ ฐาน

   แผนแมบทระยะ ๕ ปทีห่า อพ.สธ. 

   ตุลาคม ๒๕๕๔- กันยายน ๒๕๕๙

 
 อพ.สธ. เขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)  โดยมีกรอบการ
ทํางาน 3 กรอบ มี 8 กิจกรรมหลัก บนฐานทรัพยากร 3 ฐาน 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
2. ทรัพยากรชีวภาพ 
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
ใหประชาชนในทองถ่ินและชุมชนเรียนรูทรัพยากรทองถ่ินวามีอะไรบางและนําไปสูการอนุรักษทรัพยากร

ทองถ่ินและใชประโยชนทรัพยากรนั้นใหยั่งยืน รูเทาและรูทัน    
โดยกําหนดสงรางแผนแมบท อพ.สธ. ของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ 1 มีนาคม 2558 
ในสวนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงเปนองคกรธรรมรัฐ เปนแหลงเรียนรู  เปนหลักในถ่ิน เปนเลิศสู

สากล  โดยมีสํานักวิชาตางๆ  11  สํานักวิชา  ซ่ึงสํานักวิชาเหลานี้สามารถเขารวมงานสนองพระราชดําริฯ ไดทุก
สํานัก  โดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชไมใชแตงานดานพฤกษศาสตรเทานั้น ยังรวมไปถึงงานวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การเรียนการสอน ซ่ึงเปนงานท่ีอยูในกรอบแผนแมบทซ่ึงใชงบประมาณปกติ
ของหนวยงาน  รวมท้ังงานท่ีไมไดใชงบประมาณเพ่ิมเติมสามารถนํามาสนองพระราชดําริ และงานจากแหลงทุนอ่ืน 
ๆ เชน วช. สกว. สกอ. อปท. ฯลฯ  สามารถลงในแผนแมบทได ถามีแนวทางสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
และกรอบแผนแมบท อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจากแหลงทุนท่ีหนวยงานขอรับสนับสนุนและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงานนั้น 

อพ.สธ.  ใหความสําคัญกับทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยู  โดยทรัพยากรทุกอยางเก่ียวของกัน  โดยมีทุนทาง
ทรัพยากรไดแกความรูและผูรูในทองถ่ิน การประกอบอาชีพท่ีใชทรัพยากร  ภูมิปญญา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยทรัพยากรท้ัง 3 อยางประกอบดวย 1. ทรัพยากรกายภาพ 2.
ทรัพยากรชีวภาพ 3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
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ผู้ผลิต

กายภาพ

สภาพแวดล้อม

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

ภูมิอากาศ

ศัตรูพืช

ผลผลิต
ความอุดม

สมบูรณ์ของ

ดิน

ความลาดชัน ทรัพยากรน�ํา

อุณหภู

มิ

แสงความชื�น

ปริมาณน�ําฝน

Practice

วัฒนธรรม
การใช้ที�ดิน

ผู้บริโภค ท้องถิ�น

ในประเทศ

ต่างประเทศ

วงจรชีวิต

ปฏิทินการเพาะปลูก

วิทยาการหลัง

การเก็บเกี�ยว

Bar-coding
แผนที�และ

ข้อมูลเชิง

บรรยาย

DNA

ต้นไม้

พฤกษศาสตร์

คุณค่าทางโภชนาการ

ภูมิประทศ

DNA

ภูมิป�ญญา

 
 
 ซ่ึงจากภาพดังกลาว จากตนไมตนเดียวสามารถนํามาแตกแขนงเปนงานตางๆ ไดมากมาย ซ่ึงทําใหตนไมตน
เดียวท่ีไดรับการดูและอนุรักษนี้สามารถทําใหเกิดประโยชนและเรียนรูในสาขาและแขนงวิชาการตางๆ ไดอีกมาก 
 การดําเนินเพ่ือรวมสนองพระราชดําริฯ  ของ อพ.สธ. – มวล.นั้น  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังสามารถ
ทํางานไดอีกมากมาย ถายึดหลัก  3 กรอบกิจกรรม  โดยการจัดทําแผนแมบทของ มวล.ท่ีมีลักษณะครอบคลุมสงผล
ในเชิงลึกตอโครงการนี้   นอกจากนี้แลวมหาวิทยาลัยยังเปนหลักใหแกทองถ่ิน  โดยสามารถทำงานรวมกับโรงเรียน 
หรือ อบต. ในบริเวณรายรอบมหาวิทยาลัย  โดยเปนพ่ีเลี้ยงในการใหความรูดานทรัพยากรชีวภาพ  การเขาไปมีสวน
รวมในการดูแลทรัพยากรของทองถ่ินรวมกับหนวยงานของทองถ่ิน  ดังแผนภูมินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อพ.สธ. ยังมีการสนับสนุนใหมีการข้ึนทะเบียนทรัพยากรทองถ่ิน 

• พันธุสัตว 

• พันธุพืช 

• ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ 
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• วัฒนธรรมและภูมิปญญา 
เพ่ือบันทึกความเปนเจาของเพ่ือมีสิทธิในการแบงปนผลประโยชนเนื่องจากการใชทรัพยากร ภายใตพิธีสารนาโงยา 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3.2     สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 ตามกรอบการดําเนินงานและกิจกรรม 
      ของ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง     จากการเขารวมสนองพระราชดําริฯ  ท่ีผานหนวยงานโครงการอุทยานพฤกษศาสตรเปน
หนวยงานท่ีดําเนินงานในกิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรทําตอไป  และควรเรงใหหนวยงานตางๆ ภายใน มวล. ซ่ึงมีทรัพยากรดานตางๆมา
ปฏิบัติงานรวมกัน ตามกรอบฐานกิจกรรมดังนี้ 

 

ฐานขอมูลทาง
กายภาพ

ฐานขอมูลทางทรัพยากรชีวภาพ

ฐานขอมูลของ
อาจารย นักวิจัย 

นักวิชาการ

ฐานขอมูลความรู
ตาง ๆ

(KM)

ฐานขอมูลอื่น ๆ

(พิพิธภัณฑ, gene bank, seed bank  ฯลฯ)

ฐานขอมูลงานวิจัย 

 
 ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีฐานขอมูลท้ัง 6 ฐาน หากเพียงแตยังไมไดจัดเก็บเปนขอมูลเดียวกัน ยังไมได
จัดงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหเปนกลุมกอน ซ่ึงควรนํามาจัดกลุม เพ่ือใหสามารถสนองพระราชดําริไดตามทิศทาง 
ของ อพ.สธ.   
 โดยปงบประมาณ 2557  ทางมหาวิทยาลัยยังไมไดมีงานท่ีเขารวมสนองพระราชดําริฯ  เต็มรูปแบบและ
คิดวาในปงบประมาณ 2558 หลังไดมีการหารือและรวมประชุมภายในอีกครั้ง จะมีการเขารวมสนองพระราชดําริฯ  
ไดในกรอบกิจกรรมตางๆ มากข้ึน 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
วาระท่ี 4.1     แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 5 ปท่ีหา (1 ตุลาคม   
      2554 – 30 กันยายน 2559) 
สรุปเรื่อง     สบืเนื่องจากแผนแมบทท่ีผานมาไมใชแผนแมบทท่ีแทจริง ยังเปนกิจกรรมท่ีสนใจเฉพาะบุคคล  
แผนแมบทของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ควรคุยกันท้ัง มวล. เพ่ือจะไดเห็น
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ทรัพยากรท่ีทําไปแลวกอนหนานี้ ซ่ึงสอดคลัองกับงานของ อพ.สธ. โดยใหงาน อพ.สธ เขาไปบรรจุในการประชุมใน
เวทีตางๆ  โดยแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหา  ควรเริ่มจากความรูความเขาใจท่ีชัดเจน ท่ีสอดรับกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยของเราตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดเปรียบกวาหลายมหาวิทยาลัย แผนแมบทนาจะครอบคลุม
ไดกับทุกกิจกรรม โดยหยิบยกกิจกรรมของสํานักวิชา หรือหนวยงานภายใน มวล. มาบูรณาการเพ่ือขยับสูเปาหมาย
รวมกัน โดยอยากเห็นงานวิจัยท่ีตอเนื่องจนนําไปสูการใชประโยชน และอยากใหทุกหนวยงานมีกิจกรรมรวมกัน มี
อยูในระบบงานวิจัยและการเรียนการสอน ใหสามารถปฏิบัติรวมกันได โดยแผนแมบทสําคัญ ตองสํารวจขอมูลเพ่ือ
ทําเปนฐานรากความคิด ทําเปนขอมูลตามกรอบ อพ.สธ. 
  ใหอุทยานพฤกษศาสตรเปนหนวยงานท่ีเปนกําลังสําคัญของ มวล.ในการเขารวมสนองพระราชดําริ
กับ อพ.สธ. ซ่ึงควรดําเนินการดังนี้ 

กรอบการเรียนรูทรัพยากร   
1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช โดย มวล. ควรกําหนดขอบเขตชัดเจนของปา

ธรรมชาตินั้นๆ  (ผานมติสภามหาวิทยาลัย) บรรจุเปนพ้ืนท่ี อพ.สธ. – ปกปกพันธุกรรมพืช มี
การจัดทําพิกัดท่ีชัดเจน 

2. กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ซ่ึงดําเนินการอยูแลว รวมท้ังสวนสมุนไพรดวย 
กรอบการสรางจิตสํานึก 
1. กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑตางๆ เชน

พิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 
2. กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช เชนการฝกอบรมใหความรู ซ่ึง

ทางอุทยานพฤกษศาสตรไดดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 
มติท่ีประชุม เรงปรับแผนแมบทใหม โดยเปนแผน ท่ีตองมาจากการรวบรวมขอมูลของหนวยงานตางๆเพ่ือลง
เปนฐานขอมูลและเสนอเปนแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหา ใหสอดคลองกับ อพ.สธ  โดยให ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
เปนประธานในการดําเนินงาน  นอกจากนี้ให ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ดําเนินการทําความเขาใจกับหนวยงาน
ตางๆ อยางเรงดวน โดยนําเขาในท่ีประชุมตางๆ ตอไป  รวมท้ังจัดเตรียมงานสําหรับการเขารวมงาน การประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน  14-
20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  จัดทําเขตอนุรักษในบริเวณของมหาวิทยาลัย โดยการตอยอดจาก green campus  เพ่ือทําการปก
ปกพ้ืนท่ีสําหรับอนุรักษตอไป ซ่ึงควรตระหนักเนื่องจากบริเวณตางๆ ใน มวล. และอุทยานพฤกษศาสตร จะมีไม
ดั้งเดิมท่ีควรคาแกการอนุรักษ  โดยการดูแลของเกาใหคงอยูและจัดหาของใหมเพ่ือการเรียนรูตอไป เพ่ือใหนักศึกษา
ของเราไดเรียนรูวาใน 4 ปของชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีอะไรใหเรียนรูมากกวาการเรียนใน
หองเรียน 
 
วาระท่ี 4.2     แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําปงบประมาณ 2558 
สรุปเรื่อง    ดําเนินการปรับแกแผนแมบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปของ
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 4.3     เสนอแตงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
สรุปเรื่อง     ยังไมแตงตั้งคณะทํางานชุดเล็ก ใหคณะกรรมการดําเนินงานฯ ดูแลไปกอน โดยใหนัดประชุม
กันอีกครั้งหลังไดมีการปรับแกแผนแมบทของมหาวิทยาลัยแลว 
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
      (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 
  
       
   

  (…………………………………………….) 
  (นางสาวรวมพร  เกษราพงศ) 

  กรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  ผูจัดทํารายงานการประชุม 

 
 
 

  (…………………………………………..…………........) 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  กัลยาณปพน) 

  ผูชวยอธิการบดีฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กรรมการและเลขานุการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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