รายงานการประชุม
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.-มรส.)
ครั้งที่ 1 /2560 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ณ ห้องเรียนรู้ 5 ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
ประธานการประชุม
2. ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
3. ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์
4. ดร.เกษร เมืองทิพย์
5. ผศ.ดร.จิตเกษม หลาสะอาด
6. ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
7. ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน
8. ว่าที่ ร.ต.ปริญญา สุกแก้วมณี
9. น.ส.จารีย์ พรหมณะ
10. น.ส.มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์
11. น.ส.ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
12. นายธิติ พานวัน
13. นายชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
14. ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม
15. น.ส.กฤษณา สังขมุณีจินดา
16. ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด
17. ดร.ภควดี รักษ์ทอง
18. ดร.กฤษณะ ทองแก้ว
19. นายอรุณ หนูขาว
20. น.ส.จันทิมา องอาจ
21. นางนันทพร รัตนพันธ์
22. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก
23. ว่าที่ ร.ต.อาซีด ทิ้งปากถ้า
24. น.ส.ทศภิญญา หอมหวลน
25. น.ส.นุชนาถ หนูหีต
26. นายสัญธิพร พุ่มคง แทน นายณัฐพล เมฆแดง
2/ ผู้ไม่มาประชุม...
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1. ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา
2. นายศราวุธ ทองเนื้อห้า
3. นายอภิชาติ โกศล
4. นายสมมาส เส้งสุย
5. ว่าที่ร.ต.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
6. ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
7. น.ส.จุฑารัตน์ ธาราทิศ
8. ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชามญช์ ศรีสุวรรณ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ประธานการประชุม เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การปรับปรุงโครงการสนองพระราชดาริฯ อพ.สธ. ให้ผ่านการพิจารณา
ข้อเท็จจริง
สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแจ้งผลการพิจารณาแผนการดาเนินงานโครงการ
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เกรด F คือหน่วยงานส่ง
แผนงานไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไข และ อพ.สธ. ไม่ได้พิจารณาส่งขึ้นขอพระราชวินิจฉัย และไม่ได้ทาหนังสือสนับสนุน
ไปยังสานักงบประมาณหรือแหล่งทุน
มติที่ประชุม
1. รับทราบ
2. ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการดาเนินงานและโครงการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานของ อพ.สธ. ให้ได้เกรด A หรือ B เพื่อให้ อพ.สธ.ดาเนินการขอพระราชวินิจฉัย
และทาหนังสือสนับสนุนไปยังแหล่งทุนหลังจากมีพระราชวินิจฉัยแล้ว
1.2 การพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานเข้าร่วมสนองพระราชดาริและแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ข้อเท็จจริง
สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) แจ้งการ
พระราชทานพระราชานุ ญ าตให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มสนองพระราชด าริ โ ครงการ อพ.สธ. และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการตามประกาศที่ อพ.สธ. 177/2559
3/ มติที่ประชุม...
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รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อเท็จจริง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิท ยาลั ยได้ส นับสนุน งบประมาณเพื่อให้ ห น่ว ยงานดาเนิ น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จานวน 17 โครงการ รวมงบประมาณ 2,519,470 บาท ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
1. คณะนิติศาสตร์ มี 2 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการจัดทาเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ งบประมาณ 30,000 บาท ยังไม่ได้
ดาเนินการ
1.2 โครงการทาเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช งบประมาณ 6,000 บาท ยังไม่ได้ดาเนินการ
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 2 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา งบประมาณ 60,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560
2.2 โครงการสารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้ประโยชน์ด้านพฤกษศาสตร์
พื้นบ้าน งบประมาณ 334,200 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มี 1 โครงการคือ การสารวจพันธุ์สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในเขตตาบล
ขุ น ทะเล อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี งบประมาณ 50,000 บาท ก าลั ง ขออนุ มั ติ โ ครงการจากคณะ
จะดาเนินการในไตรมาส 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2560
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 โครงการ ได้แก่
4.1 โครงการสารวจเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์และศึกษาลักษณะทางกายภาพ
งบประมาณ 393,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560
4.2 โครงการขยายพันธุกรรมต้นหยาดน้าค้าง งบประมาณ 100,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2560
4.3 โครงการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้น้าพื้นถิ่นและพรรณไม้น้าสวยงามงบประมาณ 90,000
บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560
4/ 4.4 โครงการ ...

-44.4 โครงการจัดแสดงพันธุ์ไม้น้าพื้นถิ่นพรรณไม้น้าสวยงามและการขยายพันธุ์ไม้น้า
งบประมาณ 60,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560
4.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อฆ่าลูกน้ายุงลายบ้าน งบประมาณ 100,000
บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560
5. คณะครุศาสตร์ มี 1 โครงการ คือ จัดอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ของคณะครุศาสตร์และจัดตั้งธนาคารต้นไม้ และสร้างแกนนาเพื่อบริหารจัดการ งบประมาณ 100,000
บาท ยังไม่ได้ดาเนินการ กาลังขออนุมัติโครงการจากคณะ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560
6. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มี 1 โครงการ คือ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
งบประมาณ 150,000 บาท ยังไม่ได้ดาเนินการ กาลังขออนุมัติโครงการจากคณะ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
สิงหาคม 2560
7. คณะวิทยาการจัดการ มี 2 โครงการ ได้แก่
7.1 โครงการอบรม “ทรัพยากรไทย พืชผักพรรณไม้” งบประมาณ 150,000 บาท
ดาเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2560 อยู่ระหว่างจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
7.2 โครงการพืชผักพรรณไม้เทรดแฟร์ งบประมาณ 300,000 บาท ดาเนินโครงการแล้วเมื่อ
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2560 อยู่ระหว่างจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
8. งานบริการวิชาการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มี 3 โครงการ ได้แก่
8.1 โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ งบประมาณ 250,000 บาท ยังไม่ได้ดาเนินการ จะดาเนินการในเดือนธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตลพบุรี
8.2 โครงการปลูกรักษาพรรณไม้ตามโครงสร้างป่าดิบชื้นระดับต่าในแปลงป่าอนุรักษ์
งบประมาณ 300,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ จะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2560
8.3 โครงการจัดทาฐานข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เว็บไซต์ในการดาเนินงาน อพ.สธ.-มรส.
งบประมาณ 46,270 บาท ยั งไม่ได้ขออนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่มีเว็บไซต์ อพ.สธ.-มรส.
ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ อพ.สธ. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานหรือข้อมูลที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ นาส่งข้อมูลที่งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้
ตลอดปีงบประมาณ
มติที่ประชุม
1. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานทุกโครงการ
2. ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการวางแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงาน
3. ให้เตรียมนาผลการดาเนินงานไปจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ในเดือนธันวาคม 2560 ณ จังหวัดลพบุรี
5/ 4. โครงการ...

-54. โครงการจัดการท่องเที่ยวของวิทยาลัยนานาชาติฯ ให้เชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายของหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ได้ศึกษาข้อมูลแล้วมีสิ่งที่น่าสนใจนามาสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลทรัพยากร
หรื อทุ น ชุม ชนในด้ านการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม โดยน าหลั ก วิช าการท่ อ งเที่ ย วมาบู รณาการเชื่ อมโยงเป็ น แผนที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ความก้าวหน้าในการเตรียมการดาเนินงานแปลงป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งตาหนอน
ข้อเท็จจริง
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการฯ ดาเนินงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช ของจั งหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี แปลงที่ 10 ป่ าอนุ รัก ษ์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 ได้
ดาเนินการปรับพื้นที่แปลงเตรียมการปลูกพันธุ์ไม้ จัดทาระบบน้าในแปลง ขุดสระน้า วางท่อระบบระบายน้า จัดทา
ผังปลูกพันธุ์ไม้ จัดเตรียมวัสดุปลูก และกาลังดาเนินการจัดหาพันธุ์ไม้เพื่อปลูกรักษาในแปลง
มติที่ประชุม
1. รับทราบความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
2. มอบหมายงานบริการวิชาการและคณะกรรมการจัดหาพันธุ์ไม้จากหน่วยงานสนับสนุนตาม
รายชื่อพันธุ์ไม้ที่กาหนด รวมทั้งให้พิจารณาจัดซื้อพันธุ์ไม้สมทบเพื่อให้ สามารถนาไปปลูกรักษาในแปลงได้ตาม
ระยะเวลาที่วางแผนไว้
3.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเท็จจริง
สานักงานโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานและ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยทั้ง 17 โครงการ งบประมาณ
รวม 2,367,900 บาท อยู่ในเกรด F อพ.สธ.ไม่สามารถทาหนังสือขอสนับสนุนไปยังแหล่งทุน อื่น ๆ ได้ จึงเสนอที่
ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการพิจารณา
2. ให้ผู้รับผิดชอบเรียนรู้แนวทางการจัดทาโครงการในปีงบประมาณถัดไปจากเอกสารที่
อพ.สธ. จัดส่งมาให้ และดาเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาให้สามารถได้เกรด A หรือ B เพื่อให้เป็นผลดีแก่
มหาวิทยาลัยและเป็นเกียรติประวัติของอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการต่อไป
6 / ระเบียบวาระ ...

-6ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเท็จจริง
งานบริการวิชาการพัฒ นาท้องถิ่นได้จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบโครงการที่ดาเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายชื่อคณะกรรมการ จานวน 24 คน
มติที่ประชุม
1. ให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละคณะให้ครบทุกคน โดยแจ้ง
รายชื่อเพิ่มเติมทีง่ านบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
2. ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการ รายชื่อ และนามสกุลของคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งให้
ถูกต้องก่อนเสนอลงนาม
4.2 กาหนดการกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่แปลงป่าอนุรักษ์แปลงที่ 10 บ้านทุ่งตาหนอน
ข้อเท็จจริง
งานบริการวิชาการฯ จัดทาร่างกาหนดการปลูกป่าในพื้นที่แปลงป่าอนุรักษ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เทิดพระเกียรติฯ และให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานโครงการของ อพ.สธ. เสนอที่ประชุมพิจารณากาหนด
วันที่ปลูกป่าที่แน่นอน เพื่อจะได้เตรียมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
1. กาหนดปลูกป่าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. หากยังจัดหาพันธุ์ไม้ได้ไม่ครบตามรายชื่อพันธุ์ไม้ตามแผนผังการปลูก ให้ดาเนินการปลูกไป
ก่อนแล้วจัดหาพันธุ์ไม้ปลูกเพิ่มเติมในภายหลังจนครบถ้วน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การดาเนินงานเครือข่ายย่อย C11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ข้อเท็จจริง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะแม่ข่ายได้เชิญตัวแทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
จั งหวัด ภาคใต้ ต อนบนในฐานะสมาชิก เครื อ ข่ายร่ว มประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤศจิก ายน 2559 ชี้ แ จงแผนการ
ดาเนินงานของเครือข่ายย่อย C11 และการสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันสมาชิกดาเนินงานโครงการ อพ.สธ.
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 11.25 น.
(นางสาวจันทิมา องอาจ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอรุณ หนูขาว)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

