
รายงานการประชุมเตรยีมการร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” 

วันอังคารท่ี  31  พฤษภาคม  2554   เวลา  11.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คณบด ี       ประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสศร ี นวลศร ี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  เตชะโต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวติร  โสภโณดร 

นางสาวฮดูา  แก้วศรีสม  (แทน) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. จติผกา  ธนปัญญารัชวงศ ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร. อยุทธ ์ นิสสภา 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ  งามผ่องใส 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอใจ  ชื่นจติต ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร. วสันณ ์ เพชรรัตน ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวน ์ ยงเฉลิมชัย 

ดร. สรุชาต ิ เพชรแกว้  (แทน) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  แก้ววงศศ์ร ี
13. รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  เพ็งหน ู
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา  เดวิสัน 
15. อาจารย์สุภาพร  รักเขียว 
16. นายนิทัศน ์ สองศร ี

นางสาวสุนตัดา  แดงหย้ง (แทน) 
17. นางจิราภรณ ์ คงสุข 
18. นางอมรรตัน ์ จันทนาอรพินท ์

 
ผู้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร  เพ่ิมคํา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  จาฏุพจน ์

 
เริ่มประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 ประธานกล่าวเปดิประชุม ตามทีโ่ครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ 
ดําเนินการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจาํทุก 2 ปี  สําหรับปี 2554 กําหนดจัดกิจกรรม ณ 
ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสมีา ภายใต้หวัข้อ “ทรัพยากรไทย: 
ก้าวสูโ่ลกกว้างอย่างมัน่ใจ” ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรค์รั้งนี้เปน็รอบที่คณะเภสัชศาสตรท์าํหน้าที ่
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เป็นแกนนําในการจดันทิรรศการ สําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาตเิปน็คณะร่วมจัดนทิรรศการได้รับกรอบ
งบประมาณ 35,000.- บาท 

ซึ่งวตัถุประสงค์ในการเชิญประชุมครั้งนี ้ เพ่ือเตรียมการรว่มงานประชมุวิชาการและจัดนิทรรศการ
ดังกลา่ว จากนั้นไดด้ําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี ้
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 สรุปการหารือเพ่ือเตรียมการร่วมประชุมวิชาการและจดันิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 

อันเนือ่งมาจากพระราชดํารฯิ ครั้งที ่5 “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอมรรัตน์ จนัทนาอรพินท ์ นําเสนอสรุปการหารือเพ่ือเตรียมการฯ ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยซึง่สํานักงานประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ ไดเ้ชญิประชุมเมื่อ
วันศกุร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2554  มีรายละเอียดดงันี ้

 

- กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) งานประชุมวิชาการ 2) การร่วมจัดนิทรรศการของ
หนว่ยงานที่สนองพระราชดาํริฯ 

- ในการประชมุวชิาการ นักวจิัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ จาก 3 คณะ ร่วมนําเสนอ
ในรูปแบบบรรยาย 2 หัวข้อ แบบโปสเตอร์ 7 หวัข้อ สําหรับคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
นําเสนอแบบบรรยาย 1 หวัข้อ แบบโปสเตอร์ 4 หัวข้อ โดยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางร่วม
ประชมุให้เบกิจ่ายจากโครงการวิจัย 

- การรว่มจดันิทรรศการของหนว่ยงานที่สนองพระราชดาํริฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
นําเสนอในหวัขอ้ “ม.อ. กา้วมั่นใจดว้ยทรัพยากรแดนใต”้ ได้รับจดัสรรพ้ืนที่ขนาด 4x6 เมตร 
มคีณะเภสัชศาสตร์เป็นแกนนําในการจัดนิทรรศการ ซึ่งจะนํารถตู้ไปใช้ในระหว่างงานดว้ย 
คณะอื่นๆ สามารถฝากอุปกรณ์ในการจัดแสดงไปกับรถดังกลา่วได ้

- จากการประชุมในวันดังกล่าวที่ประชุมขอใหแ้ต่ละคณะกลับไปหารือภายใน เพ่ือสรุปหวัข้อ
การจดัแสดง รูปแบบการนาํเสนอ รายชื่อผูแ้ทนร่วมงานคณะละ 2 ท่าน รายละเอียดการ
เดินทาง-ที่พัก พร้อมจัดทาํประมาณการค่าใช้จ่าย เพ่ือนําเสนอในการประชุมครัง้ตอ่ไป ใน
วันศกุร์ท่ี 3 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 215 สํานักงานอธิการบด ี 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1 หัวขอ้การจัดแสดงนิทรรศการในส่วนคณะทรัพยากรธรรมชาติ และรูปแบบการนําเสนอ 
 

ที่ประชมุพิจารณาร่วมกันมมีตินาํเสนอเปน็ 2 ส่วน คือ การนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร ์และการจัด
แสดงตวัอย่างพืชทีน่่าสนใจ ในส่วนโปสเตอรน์ําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวจิัยภายใต้โครงการสํารวจ
ทรัพยากรกายภาพและชวีภาพในพ้ืนที่ปกปกัพันธกุรรมพืชเขื่อนรัชชประภาฯ จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี รวม 10 
โครงการ โดยขอความร่วมมือหวัหน้าโครงการทุกท่านส่งสรุปขอ้มูลพร้อมภาพประกอบมายังหนว่ยวิจัย 
ภายในเดือนกันยายน 2554 เพ่ือรวบรวมจัดทําโปสเตอรต์่อไป ทั้งนี้เมือ่จัดทาํเป็นดรา๊ฟแลว้ให้ส่งหวัหนา้
โครงการทกุท่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินการจัดพิมพ์ 

2 



การจดัแสดงตัวอย่างพืช ทีป่ระชมุมีมติจัดแสดงตัวอย่างจริงของพืชสมนุไพรที ่ ผศ. ดร. ปราโมทย์  
แก้ววงศ์ศร ีกําลงัดาํเนนิการศึกษา ชือ่พ้ืนเมือง พิสังบลูู ส้านหม่าถ ี(สมนุไพรของชาวซาไก) และจัดแสดงพืช 
ที่เป็นเอกลักษณข์องภาคใตท้ี่สามารถจัดหาได้ในชว่งเวลาดังกล่าว เช่น ลังแข จาํปหุลิง จําปาดะ ทั้งนีข้ึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของ ผศ. ดร. ปราโมทย์ฯ โดยจะฝากไปกบัรถของคณะเภสัชศาสตร ์และใหโ้ครงการวิจัย “การ
รวบรวมและอนรุกัษ์พันธุ์ผักพ้ืนบ้านและไม้ผลพ้ืนเมืองภาคใต”้ นําตน้ “พิสังบูลู” ไปปลูกรักษาไว้ท่ีสถานีวิจัย
คลองหอยโขง่ดว้ย 
 
2.2 ขั้นตอนการเตรียมงาน และผู้รับผิดชอบ 

 
ที่ประชมุพิจารณาร่วมกันมมีต ิ เรื่องการจดัทําโปสเตอร ์ ขอความรว่มมือหัวหนา้โครงการทุกทา่นสง่

สรุปข้อมูลพร้อมภาพประกอบมายังหนว่ยวิจัย เพ่ือรวบรวมจัดทําเปน็ดร๊าฟแลว้ให้ส่งหัวหน้าโครงการทุก
ท่านตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินการจดัพิมพ์ สําหรับเรื่องการจดัแสดงตวัอย่างพืชที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของ ผศ. ดร. ปราโมทย์  แกว้วงศ์ศร ี

 
2.3 รายชื่อผู้แทนรว่มงานคณะละ 2 ท่าน  

 
ที่ประชมุพิจารณาร่วมกันมมีติให ้ผศ. ดร. ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศร ีและนางอมรรัตน์ จนัทนาอรพินท ์

ทําหนา้ที่ผู้แทนจากคณะทรพัยากรธรรมชาติรว่มจดันทิรรศการในงานดังกล่าว และให้นางอมรรตันฯ์ สรปุ
สาระการจดังาน บรรยากาศงาน พรอ้มถา่ยภาพประกอบนํามาเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะฯ รับทราบ
กิจกรรมนีร้่วมกันโดยนําเสนอผ่านทาง share.psu 

 
2.4 รายละเอียดการเดินทาง-ที่พัก 

 
นางอมรรตัน ์ จันทนาอรพินท์ไดแ้จ้งทีป่ระชุมทราบวา่สํานักวิจัยและพัฒนาได้รบัทราบข้อมูลอย่าง 

ไม่เปน็ทางการจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงานเป็นช่วงตน้เดอืน
พฤศจกิายน 2554  

ที่ประชมุพิจารณาร่วมกันมมีต ิ สําหรับการเดนิทางของผู้แทนของคณะฯ เดินทางพร้อมคณะจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในส่วนนกัวิจัยทีร่่วมนาํเสนอผลงานแต่ละท่านจะรบัผิดชอบการเดนิทางเอง 
โดยนกัวิจัยทีร่่วมนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร ์ หากไมส่ามารถเดนิทางไปร่วมกิจกรรมในชว่งเวลาดังกลา่วได้
จะฝากโปสเตอรไ์ปกบัผู้แทนของคณะฯ สําหรับรายละเอียดเรื่องที่พักจะได้ประสานกับสํานักวิจัยและพัฒนา 
แลว้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
2.5 ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติให้นางอมรรัตนฯ์ จัดทาํประมาณการคา่ใช้จ่ายในส่วนของคณะฯ เพ่ือ

นําเสนอไปยังมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเตรียมโปสเตอร์ วัสด-ุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 
และคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของผูแ้ทนจากคณะฯ 

 
เลกิประชุมเวลา 13.00 น. 

นางอมรรตัน ์ จนัทนาอรพินท ์
    ผู้บันทึกการประชุม 
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