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โครงการจัดประชุม
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
"พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากล"
(The 9th Botanical Conference of Thailand: BCT9 -Stepping toward Global Forum)
วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมี
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรด้านพืช ทั้งด้านความรู้
พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในยุ คปั จ จุบั น นอกเหนือจากการส่ งเสริมให้ เกิดการศึกษาวิจัยมากขึ้นแล้ว การประชุมวิช าการพฤกษศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างนักวิจัยจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นเวที
ระดับชาติที่ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยรุ่ นใหม่ได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณะ
นับได้ว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีบทบาทสาคัญยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ด้านพืชของ
ประเทศไทย โดยในปีนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพฤกษศาสตร์
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูป ถัมภ์ ภาควิช าชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ และภาควิช า
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีธีมของการประชุมวิชาการ
คือ "พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากล" โดยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการให้ภาพรวมและความก้าวหน้าของงานวิจัยในแต่
ละสาขาย่อยทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้แก่ (1) อนุกรมวิธานของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และกายวิภาคศาสตร์และ
สัณฐานวิทยาของพืช (2) สรีรวิทยาของพืช (3) นิเวศวิทยาของพืช (4) พันธุศาสตร์ ชีว วิทยาโมเลกุล และเซลล์วิทยา และ
(5) เทคโนโลยี ชีว ภาพ และการสร้ า งความร่ ว มมือ ทางด้า นงานวิ จัยในสาขาพฤกษศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลั ยและ
หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ มประเทศอาเซียน จึงได้จัดให้มีการนาเสนอภาคบรรยายโดยนักวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งจากประเทศไทยและประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนร่วมด้วย ทั้งนี้ นอกเหนือจากการ
นาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ในด้านต่างๆร่วมกันแล้ว ในการประชุมวิชาการ ยังมีกิจกรร มการพบปะ
พูดคุยในรูปแบบของการประชุมกลุ่มนักวิจัย และทัศนศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากประเทศไทยและจาก
ต่างประเทศได้เข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในประเทศไทย อันนามาซึ่งการเปิดโลก
ทัศน์ ส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยได้แสดงความสามารถและเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณะ

2.2 สร้างบรรยากาศวิชาการ เปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย
2.3 ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการในสาขาพฤกษศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่างๆในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
3. หัวข้อการประชุม
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 "พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากล"
4. วิธีการจัดประชุม
4.1 การบรรยายจาก วิทยากรรับเชิญและการนาเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ ได้แก่
(1) อนุกรมวิธานของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และกายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของพืช
(2) สรีรวิทยาของพืช
(3) นิเวศวิทยาของพืช
(4) พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล และเซลล์วิทยา และ
(5) เทคโนโลยีชีวภาพ
4.2 ทัศนศึกษา
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุม
วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558
7. สถานที่จัดประชุม
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
8. คุณสมบัติ/จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
8.1 คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ประมาณ 100 คน
8.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประมาณ 170 คน
8.3 ตัวแทนจากภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ประมาณ 30 คน

9. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในอัตราคนละ 1,500 บาทสาหรับอาจารย์ ข้าราชการ บุคคลทั่วไป และอัตราคนละ
900 บาท สาหรับนิสิตนักศึกษา
กรณีลงทะเบียนหลังกาหนด เก็บในอัตราคนละ 1,800 บาทสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ บุคคลทั่วไป และ อัตรา
คนละ 1,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษาในอัตราคนละ 300 บาท
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่ต่ากว่า 80 %
10.2 มีจานวนผลงานวิชาการนาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ไม่ตากว่
่ า 80 เรื่อง
10.3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศไม่ต่ากว่า 80 % ของจานวนที่กาหนดไว้ในโครงการ

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ
ตลอดจนนักวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ได้ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์งานวิจัย มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง
ในอันที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยได้ต่อไป
11.2 นิสิต บุ คลากร และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ในการ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการประชุม

