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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเขาหลวง  อาคารสหกิจศกึษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 
 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 

1. รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์) 

ประธานคณะกรรมการ  

2. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(นายพรชัย จุฑามาศ) 

รองประธานคณะกรรมการ  

3. รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
         (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) 

รองประธานคณะกรรมการ  

4. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (นางสาวเกสร จ าปา แทน) 

คณะกรรมการ 

5. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นายชุมพล เด็จดวง แทน) คณะกรรมการ 
6. ผู้บัญชาการทหารเรือ (พลเรือโท ชัยณรงค์ บุญยรัตกลิน แทน) คณะกรรมการ 
7. ผู้บัญชาการทหารอากาศ (นาวาเอก อภิวัฒน์ รังสิมาการ แทน) คณะกรรมการ 
8. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (พลตรี ชูศักดิ์  ธีรากิจ แทน) คณะกรรมการ 
9. ผู้บัญชาการกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
         (พลต ารวจตรี ไพโรจน์ ขุนหมื่น แทน) 

คณะกรรมการ 

10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอารีย์ อัจฉริยวนิช แทน) คณะกรรมการ 
11. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
         (นายชนินทร์ สุขอาบใจ แทน) 

คณะกรรมการ 

12. เลขาธิการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
         (นางสาวทัศนีย์ เนตรบ ารงุรัตน์ แทน) 

คณะกรรมการ 
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13. ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายวันชัย ตันวัฒนะ แทน) คณะกรรมการ 
14. ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวกนกวรรณ ชูทาน แทน) คณะกรรมการ 
15. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ แทน) คณะกรรมการ 
16. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายสถาพร สว่างแสง แทน) คณะกรรมการ 
17. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (นายประเสริฐ อินทับ แทน) คณะกรรมการ  
18. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (นางสาวสุขกัญญา สันทอง แทน) คณะกรรมการ 
19. อธิบดีกรมป่าไม้ (นางผกามาศ แป๊ะเง้าสุข แทน) คณะกรรมการ 
20. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายวรดลต์ แจ่มจ ารูญ แทน) คณะกรรมการ 
21. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายธีรภัทร เข็มทอง แทน) คณะกรรมการ 
22. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นางปุณยนุช วงศธรวรกุล) คณะกรรมการ 
23. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นางครสวรรค์ โภคา แทน) คณะกรรมการ 
24. อธิบดีกรมประมง (นายสุธรรม ลิ่มพานิช แทน) คณะกรรมการ 
25. อธิบดีกรมชลประทาน (นายสัณฐิต พีรานนท์ แทน) คณะกรรมการ 
26. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นางสาวมาฑินี จึงจะดี แทน) คณะกรรมการ 
27. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ดร.อัปสร สะอาดสุด แทน) คณะกรรมการ 
28. อธิบดีกรมการข้าว (ดร.รณชัย ช่างศรี แทน) คณะกรรมการ 
29. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ แทน) คณะกรรมการ 
30. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล (นายมณเฑียร จงจินากูล แทน) คณะกรรมการ 
31. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงค์ แทน) คณะกรรมการ 
32. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ แทน) คณะกรรมการ 
33. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

(ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ แทน) 
คณะกรรมการ 

34. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต แทน) คณะกรรมการ 
35. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ แทน) คณะกรรมการ 
36. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง แทน) คณะกรรมการ 
37. เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวกรกมล จึงส าราญ แทน) คณะกรรมการ 
38. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด แทน) คณะกรรมการ 
39. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  
         (นายจิรวัฒน์ เทิดพิทักษ์พงษ์ แทน) 

คณะกรรมการ 

40. เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
         (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม แทน) 

คณะกรรมการ 

41. เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ แทน) 

คณะกรรมการ 

42. ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ แทน) คณะกรรมการ 
43. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

(นายมนตรี แก้วดวง แทน) 
คณะกรรมการ 

44. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ แทน) 

คณะกรรมการ 
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45. ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  
         (นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ แทน) 

คณะกรรมการ 

46. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)   
(นางสาวณัฐฐิยา กงภูธร แทน) 

คณะกรรมการ 

47. ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม (นางนันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล แทน) คณะกรรมการ 
48. ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
         (นางนาฏฐมญชุ์ สัมพัทธ์พงศ์ แทน) 

คณะกรรมการ 

49. ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
         (นางสาวนพรัตน์ เทพเทพา แทน) 

คณะกรรมการ 

50. ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิชัย ถมปัด แทน) คณะกรรมการ 
51. ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมกระเกียรติ (องค์การมหาชน)  
         (นางสาวส าเภาว์ งามเชย แทน)              

คณะกรรมการ 

52. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
         (นายชฎิล อินทระนก แทน) 

คณะกรรมการ 

53. ผู้อ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
         (องค์การมหาชน)  (นางสาวณปภัช วงศ์น่าน แทน) 

คณะกรรมการ 

54. ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    
         (นางสาวชัญญาภัค วฒันจินดา แทน) 

คณะกรรมการ 

55. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ แทน) 

คณะกรรมการ 

56. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช แทน) คณะกรรมการ 
57. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล แทน) คณะกรรมการ 
58. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ แทน) 
คณะกรรมการ 

59. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
         (นางภาวิณี พัฒนจันทร์ แทน) 

คณะกรรมการ 

60. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
         (รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ แทน) 

คณะกรรมการ 

61. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
         (ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ แทน)   

คณะกรรมการ 

62. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นางสิริลักษณ์ ตะนัง แทน) คณะกรรมการ 
63. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ดร.สุนิสา แสงวิโรจน์พัฒน์ แทน) คณะกรรมการ 
64. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง แทน) คณะกรรมการ 
65. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ แทน) คณะกรรมการ 
66. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (นายชนาธิป เกศาพร แทน) คณะกรรมการ 
67. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (นายชาญณรงค์ คงทน แทน) คณะกรรมการ 
68. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช) คณะกรรมการ 
69. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง (นายเวชศาสตร์ พลเยี่ยม แทน) คณะกรรมการ 
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70. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นายกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ แทน) คณะกรรมการ 
71. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (นายตรีชา เพชรดี แทน) คณะกรรมการ 
72. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (นายสมปอง ใจประเสริฐ แทน) คณะกรรมการ 
73. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (นายชาญณรงค์ คงทน แทน)     คณะกรรมการ 
74. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา แทน) คณะกรรมการ 
75. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (รองศาสตราจารย์ อเนก ชิตเกสร แทน) คณะกรรมการ 
76. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ แทน) คณะกรรมการ 
77. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา แทน) 

คณะกรรมการ 

78. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ แทน) คณะกรรมการ 
79. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นางสุดารัตน์ ถนนแก้ว แทน) คณะกรรมการ 
80. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน) คณะกรรมการ 
81. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล แทน) คณะกรรมการ 
82. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก แทน) คณะกรรมการ 
83. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์ แทน) คณะกรรมการ 
84. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ดร.สันติธรรม โชติประทุม แทน) คณะกรรมการ 
85. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า แทน) 

คณะกรรมการ 

86. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (นายชัยรัตน์ พิมพบุตร แทน) คณะกรรมการ 
87. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศ์พันธ์  ใจห้าววีระพงศ์ แทน) 

คณะกรรมการ 

88. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี แทน) 

คณะกรรมการ 

89. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ดร.นราวดี บัวขวัญ แทน) คณะกรรมการ 
90. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์ แทน)   

คณะกรรมการ 

91. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (นายสุทธิ มลิทอง แทน) คณะกรรมการ 
92. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศิริ ใจผ่อง แทน) 

คณะกรรมการ 

93. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) 

คณะกรรมการ 

94. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควดี รักษ์ทอง แทน) 

คณะกรรมการ 

95. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดร.พสุ ปราโมกข์ชน แทน) คณะกรรมการ 
96. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร แทน) 

คณะกรรมการ 

97. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แก้วน้อย แทน) 

คณะกรรมการ 
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98. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว แทน)  

คณะกรรมการ 

99. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
         (รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย แทน) 

คณะกรรมการ 

100. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน แทน) คณะกรรมการ 
101. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (นางพิสมัย ประชานันท์ แทน) คณะกรรมการ 
102. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ดร.วิบูล เป็นสุข แทน) คณะกรรมการ 
103. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

(รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ แทน) 
คณะกรรมการ 

104. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ แทน) 

คณะกรรมการ 

105. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีระเดช อินทรเจริญศานต์ แทน) 

คณะกรรมการ 

106. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (นางสาวกุลวดี คตชนะเลขา แทน) คณะกรรมการ 
107. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดา มัทธุรศ แทน) 

คณะกรรมการ 

108. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นางสาวพาตีเมาะ อาแยกายิ แทน) คณะกรรมการ 
109. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น แทน) คณะกรรมการ 
110. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล แทน) คณะกรรมการ 
111. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม แทน) 

คณะกรรมการ 

112. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม แทน) คณะกรรมการ 
113. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ แทน) 

คณะกรรมการ 

114. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
         (รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ แทน) 

คณะกรรมการ 

115. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี แทน) 

คณะกรรมการ 

116. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
         (นางสาวน้ าผึ้ง ตรีภัทร์ แทน)          

คณะกรรมการ 

117. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจทญา กิจเกิดแสง แทน) 

คณะกรรมการ 

118. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต แทน) 

คณะกรรมการ 

119. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
         (ดร.ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ แทน) 

คณะกรรมการ 

120. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง แทน) 

คณะกรรมการ 
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121. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นางสุภัทรา วิลามาศ แทน) คณะกรรมการ 
122. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายจารึก เหล่าประเสริฐ แทน)     คณะกรรมการ 
123. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ แทน) คณะกรรมการ 
124. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นางอมรรัตน์ กาวชู แทน) คณะกรรมการ 
125. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายอนุชิต สังฆสุวรรณ แทน) คณะกรรมการ 
126. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายศักดาพร รัตนสุภา แทน) คณะกรรมการ 
127. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นางสาวสิริมา วัฒโน แทน) คณะกรรมการ 
128. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นางสาวอสิตรา รัตตะมณี แทน)    คณะกรรมการ 
129. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ แทน) คณะกรรมการ 
130. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายกกชัย ฉายรัศมีกุล แทน)    คณะกรรมการ 
131. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางวรรณ์ภัสสร ศรีจันทร์ แทน) คณะกรรมการ 
132. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง แทน) คณะกรรมการ 
133. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายยงทวี โพธิษา แทน) คณะกรรมการ 
134. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล แทน)        คณะกรรมการ 
135. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นางพรเพชร เขมวิรัตน์ แทน) คณะกรรมการ 
136. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา แทน) คณะกรรมการ 
137. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์ แทน) คณะกรรมการ 
138. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายวรพล เป็งเรือนชุม แทน) คณะกรรมการ 
139. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นางพัชรี ศาลาศิลป์ แทน) คณะกรรมการ 
140. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายชูชีพ ธรรมเพชร แทน)   คณะกรรมการ 
141. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช แทน) คณะกรรมการ 
142. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ แทน) คณะกรรมการ 
143. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายรณรงค์ นครจินดา แทน) คณะกรรมการ 
144. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ (นายธนูสินธ์ ไชยสิริ แทน) คณะกรรมการ 
145. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายสุชาติ คงส าเร็จ แทน) คณะกรรมการ 
146. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นางนงลักษณ์ กองช้าง แทน) คณะกรรมการ 
147. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายจิรวัตร์ มณีโชติ แทน) คณะกรรมการ 
148. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายอภิชาติ สาราบรรณ์ แทน) คณะกรรมการ 
149. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นางสาววิไลวรรณ บุดาสา แทน) คณะกรรมการ 
150. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ แทน) คณะกรรมการ 
151. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ แทน) คณะกรรมการ 
152. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ แทน) คณะกรรมการ 
153. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ แทน) คณะกรรมการ 
154. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ แทน) คณะกรรมการ 
155. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ แทน) คณะกรรมการ 
156. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล แทน) คณะกรรมการ 
157. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายราชัน มีน้อย แทน) คณะกรรมการ 
158. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายศุภมิตร ชินศรี แทน) คณะกรรมการ 
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159. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ แทน) คณะกรรมการ 
160. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม แทน) คณะกรรมการ 
161. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นางสาวอรชร ทุ่มแก้ว แทน) คณะกรรมการ 
162. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ แทน) คณะกรรมการ 
163. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน (นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล แทน) คณะกรรมการ 
164. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายชาญชัย คงทัน แทน) คณะกรรมการ 
165. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นางปนัดดา เพ็งแป้น แทน) คณะกรรมการ 
166. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณรงค์ เทพเสนา แทน) คณะกรรมการ 
167. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์ แทน) คณะกรรมการ 
168. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายพีระพล ตัณฑโอภาส แทน) คณะกรรมการ 
169. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ แทน) คณะกรรมการ 
170. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นางอุนษณีย์ จันทราภิรมย์ แทน) คณะกรรมการ 
171. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์ แทน) คณะกรรมการ 
172. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายดนัยลักษณ์ ไชยประเสริฐ แทน) คณะกรรมการ 
173. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นางสาวอัจจยารักษ์ ดอนชัย แทน) คณะกรรมการ 
174. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม แทน) คณะกรรมการ 
175. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสนั่น สนธิเมือง แทน) คณะกรรมการ 
176. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายชนก มากพันธุ์ แทน) คณะกรรมการ 
177. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นางสาวพัชรินทร์ ศรีพุฒิพันธุ์ แทน) คณะกรรมการ 
178. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง แทน) คณะกรรมการ 
179. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ แทน) คณะกรรมการ 
180. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ แทน) คณะกรรมการ 
181. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอาคม ยุทธนา แทน) คณะกรรมการ 
182. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นางสาววลัยกร สุขประเสริฐ แทน)      คณะกรรมการ 
183. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู (นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์)  คณะกรรมการ 
184. ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร (นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ แทน) คณะกรรมการ 
185. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (นายวิฑูรย์ สิรินุกูล แทน) คณะกรรมการ 
186. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายคณิต คงช่วย แทน) คณะกรรมการ 
187. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม แทน) คณะกรรมการ 
188. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายบุศพาศ รักนุ้ย แทน) คณะกรรมการ 
189. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ แทน) คณะกรรมการ 
190. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายกูสารี ยาแบโด แทน) คณะกรรมการ 
191. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายปกาศิต นิลรัศมีเวทย์ แทน) คณะกรรมการ 
192. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ แทน) คณะกรรมการ 
193. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายธนะสิทธ์ ศรีค าภา แทน) คณะกรรมการ 
194. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายนิคม ศรมณี แทน) คณะกรรมการ 
195. ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
         (นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา แทน) 

คณะกรรมการ 
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196. กรรมการผู้จัดการโรงแรมซิกส์เซนส์ยาวน้อย (นายธรัฐ หุ่นจ าลอง แทน) คณะกรรมการ 
197. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
         (นางจารุสุดา บุญเกิด แทน) 

คณะกรรมการ 

198. ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์  
         (ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แทน) 

คณะกรรมการ 

199. นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
         (พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู) 

คณะกรรมการ 

200. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
         (ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) 

กรรมการและเลขานุการ 

201. ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
202. นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
203. นางรวมพร คงจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
204. นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการ 
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต   คณะกรรมการ 
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   คณะกรรมการ 
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น   คณะกรรมการ 
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะกรรมการ 
๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะกรรมการ 
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการ 
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการ 
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการ 
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนิทร ์ คณะกรรมการ 
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คณะกรรมการ 
๑๒. ประธานมูลนิธิฟื้นฟทูรัพยากรทะเลสยาม   คณะกรรมการ 
๑๓. นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย   คณะกรรมการ 

  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พันเอก ชาตรี พูลมี    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๒. พันเอก ชิตพล แก้วพรหม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๓. พันเอก อนุชา กลิ่นชะเอม   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๔. พันโท ชาญวิทย์ ปฐมก าเนิด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๕. จ่าสิบเอก พรสวรรค์  ดวงคุณ    หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
๖. นางสาวเพชรดา เพชรคง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๗. นายกริชชัย ทองบ าเรอ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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๘. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๙. นายนรรัตน์ บุญกันภัย กรมทรัพยากรธรณี 
๑๐. นายเมธา ยังสนอง กรมทรัพยากรธรณี 
๑๑. นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ กรมทรัพยากรน้ า 
๑๒. นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์ กรมทรัพยากรน้ า 
๑๓. นายเทพรัตน์ วิริโยธิน กรมทรัพยากรน้ า 
๑๔. นางสาวสทัญณา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรมทรัพยากรน้ า 
๑๕. นางสาวภิญญาพัชญ์ ตรีภพ กรมทรัพยากรน้ า 
๑๖. นางสาวแสงเสริม แก้วดี กรมประมง 
๑๗. นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร กรมป่าไม้ 
๑๘. นางสาวอังคณา เรืองบุรี กรมป่าไม้ 
๑๙. นายศราวุธ ค าพุด  กรมป่าไม้ 
๒๐. นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร์  กรมป่าไม้ 
๒๑. ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธ์ ศิริรัตน์ กรมพัฒนาที่ดิน 
๒๒. นายนพพล ถมทอง กรมพัฒนาที่ดิน 
๒๓. นางสาวเฌอรัชด์พัชร เขียววิชัย  กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒๔. นางมนทิรา พรมบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒๕. นายณรงค์ศักดิ์ สุขส าราญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๒๖. นายสัญญา จงจิตต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒๗. นายประยุทธ ชุมเรียง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
๒๘. นายสมใจ วิเศษทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๙. นายสุทลทัศน์ เจริญสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
๓๐. นางสาวตรีชฎา กระจ่างโลก กระทรวงศึกษาธิการ 
๓๑. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด กระทรวงศึกษาธิการ 
๓๒. นางสาวนลินี จีนกูล กระทรวงศึกษาธิการ 
๓๓. นางสาวสุขกัญญา สันทอง การเคหะแห่งชาติ 
๓๔. นางสาวจาริณี ทองโท การไฟฟ้านครหลวง 
๓๕. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ จังหวัดจันทบุรี 
๓๖. นางสุนีย์  บุศพันธ์ จังหวัดลพบุรี   
๓๗. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ จังหวัดชุมพร 
๓๘. นางวาสนา ทนงรบ  จังหวัดตาก 
๓๙. นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ จังหวัดพัทลุง 
๔๐. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยแก้ว จังหวัดพัทลุง 
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๔๑. นายครรชิต  คูณสาร จังหวัดนครพนม 
๔๒. นางจุฑารัตน์ น้ านวล           จังหวัดนครราชสีมา     
๔๓. นางสาวธันวดี ฮูเซ็น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔๔. นางสาวศรีสุข เศียรอุ่น  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๔๕. นายวลัญจกร ไกรเลิศ จังหวัดนครนายก 
๔๖. นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์      จังหวัดนครนายก 
๔๗. นางสาวอรชร ทุ่มแก้ว จังหวัดระนอง 
๔๘. นายสนั่น ณ นุวงษ ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔๙. นางสาวปัณฑ์ณัฐ จันดีบาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๐. นางสาววิภารัตน์ วรรณนุช จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๑. นางสาวรุ่งทิพย์ ภู่เปลี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๒. นายสันติภาพ ทองอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๓. นางสาวเสาวภา กลิ่นเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๔. นางสาวสราลี จิตรแจ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๕. นางสาวจารุวรรณ แดงมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๖. นางสาวเนตรอนงค์ คงประชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๗. นางสาวกนกวรรณ เทียมยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๘. นางนิภา กิตติพลจักร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๕๙. นายสมเจตน์ จันทนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๖๐. นายอเนตรา อุ้ยกิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๖๑. นางรัชนีวรรณ ชอบผล   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๖๒. นายไพฑูรณ์ คงเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๖๓. นายสุชาติ สุขสะอาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
๖๔. นายณัฐธัญ กาหลง จังหวัดอ่างทอง 
๖๕. นายภูษิต น้อยโสภากุล จังหวัดอ านาจเจริญ 
๖๖. นายประสิทธิ์ ดวงสีจันทร์ จังหวัดอ านาจเจริญ 
๖๗. นายวัฒนา แก่นนิล จังหวัดอ านาจเจริญ 
๖๘. นายชลากร บุญยะมาตย์ จังหวัดอ านาจเจริญ 
๖๙. นายแพทย์สุรพร ลอยหา จังหวัดอ านาจเจริญ 
๗๐. นางบุษยารัตน์ ตรีก้อน จังหวัดอ านาจเจริญ 
๗๑. นายอุทัย บางเหลือ จังหวัดอ านาจเจริญ 
๗๒. นายปรีชา บัณฑิต จังหวัดอ านาจเจริญ 
๗๓. นายธานิน เคนคูณ จังหวัดอ านาจเจริญ 
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๗๔. นายกิติศักดิ์ ดวงสร้อยทอง บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
๗๕. นางสาวฉมาภรณ์ พันธรักษ์ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
๗๖. ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
๗๗. นางสาวละอองดาว กะการดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๗๘. นางณัฐา นัยวิทย์วนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๗๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร แสวงแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘๐. นางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงชัย หาญยุทธนากร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๘๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วิเวกแว่ว มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๘๓. นายถาวร อ่อนละออ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๘๔. นางสาวณัณทนัณณ์ ชูราศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๘๕. นางสาวชูขวัญ แสงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๘๖. นางสาวจรินทร โคตพรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
๘๗. นายพงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๘๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก มหาวิทยาลัยพะเยา 
๘๙. นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙๐. นางสาวกัลยาณี พันธภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
๙๑. นางสาวเพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๙๒. นางสาวศุภรัตน์ ดวนใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๙๓. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ า มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี
๙๔. นางสาวชนาพร สรวงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
๙๕. นางสาวทัศนา ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
๙๖. นายจักรพันธ์ ก้อนมณ ี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
๙๗. นายซูไบดี โตะโมะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
๙๘. นายมูฮ าหมัดตายุดิน บาฮะคีรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
๙๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
๑๐๐. ดร.สรศักดิ์ นาคเอ่ียม มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
๑๐๑. ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คาม ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
๑๐๒. นายมรกต วรชัยรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
๑๐๓. นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
๑๐๔. นายอรุณ หนูขาว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
๑๐๕. ว่าที่ร.ต อาซีด ทิ้งปากถ้ า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
๑๐๖. นางนันทพร รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
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๑๐๗. นายจิรายุทธ ทวิชศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
๑๐๘. นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพ่ิม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
๑๐๙. ดร.วิวรรธน์ แก่นสา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
๑๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๕. ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๖. นายภาคภูมิ ทะนุดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๗. นายปรัชญา ชัยขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๘. นายอ านาจ โกวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๑๙. ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวลักษณ์ อ้วนสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๑. นายพลศรัณย์ ศันยทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๒. นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๕. ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๗. ดร.ชาญ ยอดเละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๘. นางสาวณัทธร สุขสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๒๙. นายคนึง กาบกันทะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๓๐. นางสาวอรวรารัศมิ์ สุณิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๓๑. นางสุนี พนันตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๓๒. นางอุนษณีย์ จันทราภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๑๓๓. นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๑๓๔. ดร.ณรงค์ คชภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๓๖. นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๓๗. นางผไทมาส ด่านลาพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๓๘. นางสาวกาญจนา สุราภา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๑๓๙. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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๑๔๐. นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๔๑. นางณัฐรดา มิตรปวงชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๔๒. นายสุพร เกื้อพิทักษ ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๔๓. นางสาววนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยสยาม 
๑๔๔. รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ประธาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
๑๔๕. นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ 
๑๔๖. นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 
๑๔๗. ดร.ธีระวัฒน์ ศรีสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 
๑๔๘. นาวาเอก สมมาตร์ เนียมนิล สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (สสวทท) 
๑๔๙. นางกมลินี สุขศรีวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๕๐. นางสาวรัตติกาล วระสิทธิ์ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๕๑. นายชินรัตน์ ฉินโน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๕๒. นางสาวทิวาวรรณ บุญทวี ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๕๓. นายฐกร ค้าขายกิจธวัช  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๕๔. นายสมพงศ์ พรหมฉ่ า ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๕๕. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์อุทัย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
๑๕๖. นางสาวปิยะนุช ค าแว่น ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
๑๕๗. นางภัทรินทร์ ทองสิมา ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๑๕๘. นางลัดดา อยู่ส าราญ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑๕๙. นางสาวธิติยา บุญประเทือง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช) 
๑๖๐. นายรัตเขตร์ เชยกลิ่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช) 
๑๖๑. นางสาวก าไล เรียนหัตถกรรม ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(BEDO) 
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๑๖๒. นางสาวนลินี จีนกูล  ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๑๖๓. นางสุดาพร หลวงนิหาร  ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๑๖๔. นางสาวทัศน์วลัย เนียมบุบผา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑๖๕. นางสาววรากร สายแก้ว ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑๖๖. นายสุวิทย์ เปานาเรียง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๑๖๗. นางสาวชณัญยา ฟ้าหวัน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
๑๖๘. ว่าที่ร้อยตรี ณรินทร์ บุญทวี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๑๖๙. นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
๑๗๐. รักษาการแทนรองอธิการบดี  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑๗๑. นางเกศิณี พรหมชาติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ 
๑๗๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี  
         (รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์) 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 

๑๗๓. นางณภัทร์วรัณญ์ ไพวิจิตร         อนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
๑๗๔. นางสาวสุมาลี สุโขพล อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม 
๑๗๕. นางสาวนิตยา แก่นบุญ                    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม 
๑๗๖. นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ 
๑๗๗. นางณัชธัญนพ สุขใส อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัด 

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
๑๗๘. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม   

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ) 
ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ 
ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

๑๗๙. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
(ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช) 

รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ 
ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

๑๘๐. นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดนิทรรศการ
ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

๑๘๑. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์) 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑๘๒. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดประชุม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

๑๘๓. นายประพันธ์ พัฒน์ทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 



15 
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

๑๘๔. นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

๑๘๕. รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการพยาบาล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าไล สมรักษ์) 

อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล 

๑๘๖. นางสาวสุนารัตน์ ยอดระบ า อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ฝ่ายปฐมพยาบาล 

๑๘๗. นางพรทิพย์ นาคเสน อนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
๑๘๘. นางโสภิดา พัฒน์ทอง อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ 

ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร 
๑๘๙. นางสาวใบบุญ ทองชูด า อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ 

ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร 
๑๙๐. รักษาการแทนรองอธิการบดี  
         (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) 

ประธานคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกวีดิทัศน์ 

๑๙๑. นางสุภาณี เพชรานันท์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกวีดิทัศน์ 

๑๙๒. นางสุภาวดี สารพงษ์ อนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
๑๙๓. นางสาวธัญมน ธราพร อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณและ

การเงิน 
๑๙๔. นายพิชัย พูลสวัสดิ์ อนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๙๕. นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๙๖. นางสาวชุติมากร ชลสาคร อนุกรรมการฝ่ายจัดหาร้านค้า 
๑๙๗. นางวิลาสินี รัตนะ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหาร้านค้า 
๑๙๘. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 

(นายปิยวัชน์ คงอินทร์) 
รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง
ศิลปะพ้ืนบ้าน 

๑๙๙. นางกอบสุข อรชร อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายเวทีการแสดง
ศิลปะพ้ืนบ้าน 

๒๐๐. นายอาวุธ แก่นเพชร รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
อพ.สธ.-มวล. 

๒๐๑. นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายนิทรรศการ 
อพ.สธ.-มวล. 

๒๐๒. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี 
(นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) 

อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ ายจัดหา เงิน
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-มวล. 

๒๐๓. นางจีรังกานต์ ปักเข็ม อนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล 
๒๐๔. นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น อนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ อพ.สธ.-มวล. 
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๒๐๕. นายยุทธกาน ไชยมณี อนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ อพ.สธ.-มวล. 
๒๐๖. ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ อนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล 
๒๐๗. นายภัทราวุธ สมปรีดา อนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ อพ.สธ.-มวล. 
๒๐๘. นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด อนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล 
๒๐๙. นายวินัย จ าปาทอง อนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล 
๒๑๐. นายไพศาล พุมดวง อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ 

บันทึกวีดิทัศน ์
 
 
 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประธาน
การประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565 และได้กล่าวถึง สัญลักษณ์
และ Mascot ในการจัดงาน ดังนี้ 
 

1. Logo การจัดงาน 
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2. Mascot ของงาน “น้องโนราห์แขกเต้า” 
 

 
  

Mascot น้องโนราห์แขกเต้า เพ่ือเป็นตัวแทนการจัดงานฯ ประกอบด้วย นกแขกเต้า 1 คู่             
(ต้วผู้ปากแดง ตัวเมียปากด า) แต่งตัวด้วยชุดมโนราห์ 

ค าขวัญ “ บ ารุงศิลปฯ สร้างสมดุลฯ เพ่ิมพูนทรัพย์ฯ เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน” 
บ ารุงศิลปฯ   หมายถึง การท านุบ ารุงทรัพยากรทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
สร้างสมดุลฯ หมายถึง เป็นสิ่งสวยงามดูแล้วเพลิดเพลิน ทั้งยังสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
เพ่ิมพูนทรัพย์ฯ  หมายถึง เป็นตัวสร้างทรัพยากรป่าไม้ 
เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน หมายถึง เป็นแนวคิดการจัดงาน 30 ปี อพ.สธ. ปี 2565  
 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มวล. และ         
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  ได้ชี้แจงวาระการประชุมทั้งหมด และได้น าเสนอวาระท่ี 1.1-1.3 ดังนี้ 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป ี
      อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ค าสั่ง ที่ 212/2565) 
1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :   
      30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ค าสั่ง ที่ 213/2565) 
1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  
      30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ค าสั่ง ที่ 211/2565) 
และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. และเลขานุการฯ และ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มวล. และผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้
น าเสนอวาระท่ี 1.4 ดังนี้ 
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1.4 ความเป็นมาในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดย       
ในระยะแรก ของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า อุทยานพฤกษศาสตร์ได้ด าเนินงานบนฐานทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา โดยมีกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ตามแผนแม่บท 
อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
และได้รับอนุญาตจาก อพ.สธ. ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มวล. วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ในปี 2563 ในวันที่ 
26 สิงหาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เลื่อน
ก าหนดการเป็นวันที่ 30 เมษายน 2564 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ยังไม่คลี่คลาย เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเลื่อนก าหนดการ โดยรวม “การจัดงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปี 2563” 
และ  “การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ปี 2564”  รวมเป็น  “การ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 
19-25 กันยายน 2565” โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี    จะเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ   ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในการจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดงาน คือ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 150 แห่ง 
จ านวน 1,800 คน สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 45 แห่ง จ านวน 450 คน หน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ   150 แห่ง จ านวน 1,500 คน และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง   เข้าร่วมประมาณ  2,000  คน  ต่อวัน  
รวมผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5,900 คน ต่อวัน  

 
วัตถุประสงค์การจัดฯ 
1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระบรม       
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงานสนองในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. เพ่ือน าเสนอผลงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคใต้ และภูมิภาค
ต่าง ๆ ที่ด าเนินงาน มา 30 ปี 

3. เพ่ือให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ซึ่งน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย 

4. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
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 การจัดประชุมวิชาการ ของ อพ.สธ. สืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา มีล าดับ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์ โรง เรียน ณ อาคารสารนิ เทศ ๕๐ ปี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พ.ศ. ๒๕๔๔  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตส านึกแห่ง
นักวิจัยไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต ณ ส านัก
พระราชวัง สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน           
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ณ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ - ๒๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑    
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๗ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๒ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๕6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ณ เขื่อนศรี
นครินทร์ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 

พ.ศ. ๒๕๕7 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3           
ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 12-16 มิถุนายน 2557 

พ.ศ.2559 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2559 

พ.ศ.2559 การประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร ณ ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า วันที่ 29 ก.ค. 2559 
- 2 ส.ค. 2559 

พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้ เห็น ณ ศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐      

พ.ศ. ๒๕๖๑ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ครั้งที่  ๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์                
ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม พ.ศ.2562 

 
พ.ศ.2565 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่

มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 19 - 25 กันยายน พ.ศ.2565 
โดยมีรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ดังนี้ 
1. มีหน้าที่  เตรียมการและด าเนินการจัดการประชุม เตรียมการรับเสด็จฯ จัดหางบประมาณและ

บุคลากรสนับสนุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ และ/หรือคณะท างานที่จ าเป็นเพ่ิ มเติม 
ตลอดจนติดตามและประสานการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะท างานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2. รูปแบบการจัดงาน  
2.1 พิ ธี เปิ ด  โ ดย  สม เด็ จพระกนิษฐาธิ ร าช เจ้ า  กรมสมเด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ                       
สยามบรมราชกุมารี  

   ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
- เสด็จฯ พระราชด าเนินโดยรถพระท่ีนั่ง 
- เสด็จเปิดงานประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ “ต้นประ” 
- เสด็จฯ ทอดพระเนตรชมนิทรรศการ 
- เสด็จฯ รับทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ 
- เสด็จฯ ประทับพระราชอิริยาบถ และเสวยพระกระยาหาร ณ บ้านพักรับรอง 

2.2 นิทรรศการ “๓๐ ปี อพ.สธ. - ๓๐ ปี มวล. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” วันที่ ๑๙ - ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

- นิทรรศการ อพ.สธ.- มวล. ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ 
- นิทรรศการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม ๑ – ๓ 
- นิทรรศการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม ๕ – ๗ 
- นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ๑๕๐ หน่วยงานทั่วประเทศ ณ ลานจอดรถ

อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ 
3. การประชุมวิชาการ 

3.1 การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร๋โรงเรียน ณ อาคารเรียนรวม ๕ 
3.2 การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม ๕ 
3.3 การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. “30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้       
      แก่มหาชน” ณ อาคาร ST 

4. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ และการแสดงจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. การออกร้านจ าหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน 
6. มหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคใต้  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 2 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
             ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

2.1 สรุปความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 
      ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มวล. และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นผู้น าเสนอวาระท่ี 2.1 ดังนี้ 

ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน รวม 18 ฝ่าย และมีหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
เพ่ือเตรียมการจัดงานฯ แล้วนั้น ทั้งนี้  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             
ได้ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานของอนุกรรมการฯ ทุกเดือน 
เพ่ือให้การเตรียมจัดงานมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานมากที่สุด โดยสรุปผลการ
ด าเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์  2565 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ 2.1 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
2.2 สรุปพื้นที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี 

อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
นางโสภิดา พัฒน์ทอง เลขานุการอนุกรรมการคณะอนุกรรมการด าเนินงานฯ ฝ่ายสถานที่ 

ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร เป็นผู้น าเสนอวาระท่ี 2.2 ดังนี้ 
ตามท่ีฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร มีหน้าที่เตรียมการ จัดท าผั ง

พ้ืนที่และก าหนดบริเวณจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กองอ านวยการ สถานที่จัดการประชุมวิชาการ 
สถานที่จัดนิทรรศการในงานนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ร้านอาหาร และสินค้าโอท็อป บริเวณส าหรับการรับเสด็จของ
ประชาชนและนักศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดงาน แล้วนั้น 

พ้ืนที่ส าหรับจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ บริเวณลานจอดรถอาคาร
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 150 หน่วยงาน  

เอกสารประกอบวาระที่ ๑ สามารถ download ใน  
https://drive.google.com/drive/folders/1bsVBx9zJ1d-l4BmcFy32kP4ipxiw2GYv?usp=sharing 
 

หรือ QR Code      

https://drive.google.com/drive/folders/1bsVBx9zJ1d-l4BmcFy32kP4ipxiw2GYv?usp=sharing
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ส าหรับรูปแบบของเต็นท์นิทรรศการ เป็นเต็นท์โดมขนาดใหญ่ ไม่มีแผ่นพ้ืน ไม่มีแผ่นกั้นหลัง
นิทรรศการ เพ่ือให้ทางหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ สามารถออกแบบนิทรรศการตาม        
ความต้องการได้อย่างอิสระตามความต้องการของหน่วยงาน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. และเลขานุการฯ เป็น            
ผู้น าเสนอวาระท่ี 3 ดังนี้ 

 
3.1 การส่งเอกสารแบบตอบรับการจัดนิทรรศการฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอแบบฟอร์ม “แบบตอบรับการจัดนิทรรศการ” โดยมีรายละเอียด   
ที่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ทั้ง 10 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ขนาดพ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ 
- ขนาดพ้ืนที่ กว้าง 6 X ลึก 6 เมตร จ านวน 1 เต็นท์ 
- ขนาดพ้ืนที่ กว้าง ๑๒ X ลึก 6 เมตร จ านวน 1 เต็นท์ 
- ขอพ้ืนที่จัดงานโดยไม่ใช้เต็นท์ (เฉพาะหน่วยงานที่ขอพ้ืนที่จ านวนมากกว่า 1 พ้ืนที่

เต็นท์) 
2. ชื่อผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ 
3. เนื้อหาสาระ การน าเสนองานนิทรรศการ เพ่ือใช้ในการจัดเนื้อหากลุ่มแสดงงานและ

กราบถวายรายงานเนื้อหาเบื้องต้น 
4. กรุณาตอบกลับ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบวาระที่ ๒ สามารถ download ใน  
https://drive.google.com/drive/folders/1bhF9IQks-VZIy1ZSH1NxlgApJxCrG0BE?usp=sharing 

 

หรือ QR Code      

https://drive.google.com/drive/folders/1bhF9IQks-VZIy1ZSH1NxlgApJxCrG0BE?usp=sharing
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5. กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ 
5.1 ส่งทาง E-mail : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th  
      โปรดระบุหัวเรื่อง “จองบูธนิทรรศการ” ตามด้วยชื่อหน่วยงาน เมื่อทาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับ E-mail แล้วจะตอบกลับไป ถ้าไม่ได้รับการตอบ
กลับภายใน 7 วัน กรุณาประสานเจ้าหน้าที่ 

 5.2 ส่งจดหมายที่ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
    222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    อุทยานพฤกษศาสตร์ ต.ไทยบุรี   
    อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  
     80160 
6. การติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ 

- นางรวมพร  คงจันทร์ (พร)   089 891 6621                                                
- นางจีรังกานต์ ปักเข็ม (ตอง)  089 861 9938  
- ส านักงานอุทยานพฤกษศาสตร์  075 673 000 ต่อ 76111 - 76113 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 การนัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานฯ ครั้งที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 
   ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ    
                อพ.สธ. ครั้งที่ 10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในหนังสือ “จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 9” โดยมี
รายละเอียดของการเขียนบทความตามไฟล์เอกสารแนบประกอบวาระ 
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2. ขอเชิญประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 
10 โดยมีรายละเอียดของการเขียนบทความตามไฟล์เอกสารแนบประกอบวาระ 

 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 
ปิดประชุม เวลา 11:15 น. 
 

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย  ดร.ปยิรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ.  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ  กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้บันทึกและท ารายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓ สามารถ download ใน  
https://drive.google.com/drive/folders/1cQfO0aDC14Vm45z-lu9bKG1hw8G3fR7W?usp=sharing 

 

หรือ QR Code      
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cQfO0aDC14Vm45z-lu9bKG1hw8G3fR7W?usp=sharing

