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การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
........................................................................................................ 

ผู้มาประชุม 
1. อ.ดร.ภวพล    คงชุม  ประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

ภาคกลางตอนล่าง 
2. นายภาวร   อ่อนลออ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร 
3. นางสาวทัศนีย์  น้อยแดง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร 
4. ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร 
5. นายฐาปกรณ์  อินไชยเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร 
6. นายธนวัฒน์    แก่นศักดิ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. นางรัตนา  เพ็ชรอุไร มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. นางสาวสุปราณี ลิ้มพวงแก้ว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. นายจุฑาทิพย์  แผลงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. อ.ดร.นงนาถ  พ่อค้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
11. นายเกษมสันต์ พรหมสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
12. ดร.อริยา  พรหมสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
13. นางสาวภาวิณี พัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
14. อ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
15. ผศ.ดร.กาญจนา   พันธุ์เอ่ียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ 
16. นางสาวอิชยา โรยแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ 
17. อ.ดร พิชามญธุ์ น้อยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ 
18. อ.ดร.ฤทัยรัตน์   สุทธิสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ 
19. อ.เพ็ชร  สุธีภรณ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ  
20. นางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
21. ดร.ศิรวรรณ   แดงฉ่ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
22. อ.กรกนก  ตั้งจิตมั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
23. อ.ดร.วนิดา    เลิศพิพัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยสยาม 
24. ดร.ณฐมล  จินดาพรรณ มหาวิทยาลัยสยาม 
25. อ.จตุพร    พนัสโณทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 
26. นายวัลสกฤษณ์ โพธอ์แสนพุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
27. นางสิริรัตน์  เซ็งเส็ง 
28. นายเฉลิมชนม์ ก่อสกุลใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
29. นายชัยวัช    ช้างเผือก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
30. นายประสิทธิ์   นิธิโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
31. นางสาวสุชานุช คล่องใจ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
32. นางสาวนงนุช ลาวรรณา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
เมื่อตัวแทนเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวารที่ 1.1  กำหนดการศึกษาดูงานโครงการชัยพัฒนาฯ  
สรุปเรื่อง  อ.ดร.ภวพล  คงชุม ประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

ภาคกลางตอนล่าง แจ้งที่ประชุมว่าหลังจาการะชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
แล้ว จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานศึกษาดูงานโครงการชัยพัฒนา อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวารที่ 1.2  รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรม อพ.สธ. ของสถาบันในเครือข่าย 
   ภาคกลางตอนล่าง  
สรุปเรื่อง อ.ดร.ภวพล  คงชุม ประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ภาคกลางตอนล่าง ขอให้ตัวแทนเครือข่ายรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรม 
อพ.สธ. ของสถาบันในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.1 ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(เครือข่าย C-อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 

สรุปเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผู้ดำเนินการ
จัดการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-
2568) 

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นควรใช้แผนงานเดิมไปก่อน และการทบทวน
ยุทธศาสตร์เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-
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อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) นั้นเห็นควรพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ปีหน้า 

 
ระเบียบวารที่ 4.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย c- อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  
สรุปเรื่อง อ.ดร.ภวพล  คงชุม ประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ภาคกลางตอนล่าง แจ้งที่ประชุมว่าจะมีการดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C– อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 
– 2568) ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเมธา
วลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้ 

 
(ร่าง) 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 

ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 
09.00 – 15.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมายังโรงแรมเมธาวลัย อาเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
15.00 – 17.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพระราชนิเวศ 

มฤคทายวัน 
17.00 น.   เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด และกล่าวต้อนรับประธานเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง และผู้เข้าร่วมประชุมโดย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   ประธานเครือข่าย C-อพ.สธ. ทั้ง 9 เครือข่ายและ
ผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพร่วมกัน 

09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ “ตามรอยพระบาท เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จากโครงการ 
พระราชดำร ิในจังหวัดเพชรบุรี” 

10.30 – 12.30 น.  ประชุมทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2564-2568) 

12.00 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 17.30 น.  นำเสนอผลการดาเนินงานของเครือข่าย ทั้ง 9 เครือข่าย  

(เครือข่ายละไม่เกิน 20 นาที) 
17.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 21.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
 
 
 



4 

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 
07.00 – 08.30 น.  กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลไทย 
09.00 – 12.00 น.  ประชุมทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2564-2568) พร้อมจัดทาแผนปฏิบัติการของเครือข่าย C-อพ.สธ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12.00 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.  คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดการณ์ต่างๆ ดังรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 
ระเบียบวารที่ 4.3  การดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ภาคกลางตอนล่าง 
สรุปเรื่อง อ.ดร.ภวพล  คงชุม ประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

ภาคกลางตอนล่าง เนื่องจาก อ.ดร.ภวพล  คงชุม ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคกลางตอนล่าง  จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
และการดำรงตำแหน่ง เป็นการดำรงตำแหน่งชื ่อ อ.ดร.ภวพล  คงชุม มิใช่ใน
ตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น จึงเห็นควรให้
ประชุมว่าพิจารณา เรื่อง การดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภาคกลางตอนล่าง   เน ื ่ อ งจากได ้ดำรงตำแหน ่ ง เป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรให้สถาบันเครือข่ายภาคกลางตอนล่างสถาบันอ่ืน
ดำรงตำแหน่งแทน   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วจะไปนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ 
  ทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
      (นายประสิทธิ์  นิธิโกสินทร์)               (อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม) 
       ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


