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ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 256๒  
และเตรียมความพร้อมจดันิทรรศการใต้ร่มราชมงคลในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  วันอังคาร ที่ 22 เดือนตุลาคม 2562 เวลา 1๓.๓๐ น.  

ระบบการประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย (Video Conference) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
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ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  
วันอังคาร ที่ 22 เดือนตุลาคม 2562 เวลา 1๓.๓๐ น.  

ระบบการประชุมทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (Video Conference)  
  

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๐๗๐๔/๒๕๖๒  

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคลใน
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ประจ าปี ๒๕๖๒  
๑.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๒  

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการใน
งานประวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  
                       ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ ขอแจ้งยกเลิกการจัดนิทรรศการ หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่ม G๖ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 รูปแบบการจัดนิทรรศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งแบบเสนอหัวข้อ งาน

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์”   

๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและประเมินผลพิจารณารูปแบบการ
ประเมิน 

๕.๓ พิจารณาผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดนิทรรศการประชุมวิชาการและ    
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”   

ระเบียบวาระท่ี 6        เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี               
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ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

********************** 
๑.๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ ๐๗๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัด
แสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคลในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ความเป็นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับพระราชทานพระราชานุญาตเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบล
หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้การด าเนินการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มราชมงคล” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล 
  
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



วาระการประชุม หน้า 4 
 



วาระการประชุม หน้า 5 
 



วาระการประชุม หน้า 6 
 



วาระการประชุม หน้า 7 
 
๑.๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย 
 ความเป็นมา เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการสนองพระราชด าริฯ ภายใต้
โครงการ อพ.สธ. นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลหนอง
ระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
********************** 

-ไม่มี- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 3 
เรื่อง สืบเนื่อง 

********************** 
-ไม่มี- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
********************** 

๔.๑ ขอแจ้งยกเลิกการจัดนิทรรศการ หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่ม G๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
ความเป็นมา  อ้างถึง หนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการจัด
นิทรรศการ หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่ม G๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดน าเสนอผลงานไว้ในส่วนของนิทรรศการ  
ใต้ร่มราชมงคล (๙ มทร.) “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”  
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี
งบประมาณ 256๒ 
 ความเป็นมา  อ้างถึง หนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๑/๔๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอรับทราบ
รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๒  

 เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ 6 (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) ประจ าปี พ.ศ.2562  
ในการด าเนินงานเพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอ
รับทราบรายงานการด าเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยทาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้หน่วยงานของท่านจัดส่งเอกสารต่างๆ โดยใช้
แบบฟอร์มรายละเอียดดังนี้ 

๑.  รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ฉบับสมบูรณ์ 
๒. แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 256๒ 
๓. แบบฟอร์มข้อมูลผลิตภัณฑ์ (กรณีที่โครงการมีผลงานผลิตภัณฑ์) 
๔. CD ไฟล์ข้อมูลทั้งข้อ 1 และ 2 (นามสกุล .doc และ .pdf)  

จัดส่งภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ อพ.สธ. 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป 

มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



วาระการประชุม หน้า 15 
 
 

 

 



วาระการประชุม หน้า 16 
 



วาระการประชุม หน้า 17 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

********************** 
5.1 รูปแบบการจัดนิทรรศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดแสดง
นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคาร
ส านักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบด าเนินการดังนี้ 

๑. เห็นชอบในรูปแบบที่จะจัดแสดงผลงานคือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน้ า  
กลางน้ า ปลายน้ า โดยจัดแสดงไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อความต่อเนื่องในการรับชม 

๒. เห็นชอบในธีมงานใช้ค าว่า “ใต้ร่มราชมงคล” 
๓. มอบคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรมมทร.อีสาน เป็นฝ่ายออกแบบและลง

พ้ืนที่ก าหนดพ้ืนที่จัดแสดงผลงานของแต่ละมทร . แจ้งแต่ละมทร.ให้ทราบ เพ่ือการ
เตรียมข้อมูลและเตรียมตัวอย่างผลงานที่จะใช้จัดแสดง 

๔. เห็นชอบให้เจ้าของผลงานช่วยก ากับดูแลกับทางคณะศิลปกรรมและการออกแบบ
อุตสาหกรรมในการจัดแสดงผลงานเห็นชอบในหลักการ ผลงานที่จะน ามาจัดแสดง 
ควรแสดงผลงานใน 3 ส่วน คือ ๑) แต่ละมทร.โชว์ศักยภาพของตนเอง ๒) โชว์
ศักยภาพของมทร.ที่ท างานร่วมกัน ๓) โชว์ศักยภาพของมทร.ที่ตอบโจทย์รัฐบาล ที่
แสดงให้เห็นถึงพลังของมทร.ที่ท าเพ่ือประเทศชาติ ทั้งนี้ หากมทร.ใด สนใจจะจัด
นิทรรศการเพ่ิมนอกเหนือจากนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล สามารถจัดบูธนิทรรศการ
เพ่ิมได้ตามต้องการ โดยจะต้องประสานงานแจ้งทาง อพ .สธ .เ พ่ือจองบูท 
ในการจัดนิทรรศการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งแบบเสนอหัวข้อ งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”  ชื่อหัวข้อ กล้วยพ้ืนเมืองภาคใต้ : 
พืชแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลาย 

มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๕.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและประเมินผลพิจารณารูปแบบการประเมิน 

- ค าถามการประเมิน 
- วิธีการประเมิน (คิวอาร์โค้ด,กระดาษ) 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน 

มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕.๓ พิจารณาผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดนิทรรศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: 
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 
มติที่ประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 

เรื่องอ่ืนๆ 
********************** 

-ไม่มี- 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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