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รายงานการประชุมคณะกรรมการและวิทยากรประจาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สานักงานวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
นางสาวจินตนา นภาพร
นายสุรสิทธิ์ สุทธิคาภา
นางสาวณัชชา อักษรศรี

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เกษรบัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์
นายอุทัย อันพิมพ์
นายติ๊ก แสนบุญ
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาวประภัสรา ต่างทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
2. นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
เปิดประชุมเวลา 13.50 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ศูนย์การเรียนรู้หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประธานคณะกรรมการ เรี ย นที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ งศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 โดย
นาผลงาน นิ ทรรศการสร้ างสรรค์อีสาน ในรูปแบบของการจาลองและคาอธิบายประกอบ ไปจัดแสดง มี
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจานวนกว่า 1,000 คน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการไตรมาส 2/2563
ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ แผนงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จ านวน 11 โครงการ เป็ น เงิ น
1,350,000 บาท
จากการติดตามผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีโครงการที่รายงาน
ความก้าวหน้าไตรมาสที่ 1 (ในระบบ) จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และไตรมาสที่ 2 (ด้วยวาจา)
จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจานวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ นอกจากนี้ ประธาน
คณะกรรมการได้แจ้งที่ประชุมเรื่อง จะให้หัวหน้าโครงการที่ยังไม่มารายงานความก้าวหน้าโครงการไตรมาสที่
2/2563 มารายงานต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยที่ให้หัวหน้าโครงการที่ยังไม่มารายงานความก้าวหน้าโครงการ
ไตรมาสที่ 2/2563 มารายงานต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง
1.3 รายงานผลการจัดฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจาปี 2563
ในปี ง บประมาณ 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แผนงานบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 395,000
บาท ในไตรมาสที่ 1 – 2 ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้มีการดาเนินการจัดการฝึกอบรมและการประชุม
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กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มอบ.
จานวน 7 ครั้ง มีจานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 635 คน ดังนี้
วัน เดือน ปี
18 – 20 ธันวาคม 2562
14 มกราคม 2563

28 - 29 ม.ค. 2563
30 - 31 ม.ค. 2563
11 - 14 ก.พ. 2563
18 - 19 ก.พ. 2563
20 - 21 ก.พ. 2563

กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ของวิทยากรประจาศูน ย์ประสานงานโครงการ
อพ.สธ. มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ าปี
2563
การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1-2
การประชุมกลุ่มงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตร งานที่ 1 -3
อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตร 6 งาน
การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หลักสูตร องค์ประกอบที่ 3-5
การประชุมกลุ่มงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักสูตร งานที่ 4-6

ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 17 โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 51 คน
วิ ท ยากรประจ าศู น ย์ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประชุม จานวนทั้งสิ้น 11 คน
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 49 โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 155 คน
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 36 โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 83 คน
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 73 โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 143 คน
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 45 โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 139 คน
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 23 โรงเรียน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 53 คน

จึงเรียนคณะกรรมการและวิทยากรประจาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายบริหาร เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การเลื่อนการจัดฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและ
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตามที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ได้กาหนดให้มีการ
จัดการฝึกอบรมปฏิบั ติการงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน และการประชุมกลุ่ มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ. ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม
2563 วัน ที่ 24 – 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 7 – 10 เมษายน 2563 โดยมีบุคลากรจากโรงเรียน

4

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคอีสานตอนล่าง
สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมดังกล่าว ครั้งละกว่า 120 คน นั้น
เพื่อให้สอดรับกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-2019) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติประกาศเลื่อน
กาหนดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาก
จากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.)
ตามช่วงเวลาข้างต้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการและวิทยากรประจาศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายบริหาร ครั้งที่
2/2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการและวิทยากรประจา
ศูนย์ ประสานงานโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการและวิ ท ยากรประจ าศู น ย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ฝ่าย
บริหาร ครั้งที่ 2/2562 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม เสนอคณะกรรมการ
และวิ ท ยากรประจ าศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายบริหาร พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การคัดเลือกพืชศึกษา ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่ มติที่ประชุม คณะกรรมการและวิทยากรประจาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 2/2562 ตามวาระ
ที่ 4.1 มีมติเห็นชอบให้กาหนด หมากจอง หรือสารอง เป็นพืชศึกษาประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้
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ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ประจาปี 2564 ให้ระบุ ประเด็นเป้าหมายสาหรับการจัดทาข้อเสนอ
โครงการ 2 ประเด็น คือ 1. ประเด็นการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพยากร ชีวภาพ ได้แก่ สารอง หรือหมากจอง
ในทุกกรอบการดาเนินงาน และ 2. ประเด็นการดาเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรอื่นๆในทุกกรอบการดาเนินงาน
ซึ่งจากข้อมูลการเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าว ไม่มีบุคลากรจัดทาข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับพืชศึกษา
(หมากจอง/สารอง) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนแม่บท ต่อไป
จึงเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณาพืชศึ กษาชนิดใหม่ โดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
เสนอ เพื่อพิจารณา 2 ชนิด ได้แก่ กล้วยไม้พื้นถิ่น และบัว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบให้ “หมากจองหรือสารอง” เป็นพืชศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต่อไป เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2564 มีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ได้เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
หมากจองหรือสารอง เข้ามาจานวน 1 โครงการ และหมากจองหรือสารอง ยังเป็นพืชที่น่าสนใจ สามารถนาไป
ต่อยอดได้อีก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

(นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวณัชชา อักษรศรี)
กรรมการและเลขานุการ
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(รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการ
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