
รายงานสรุป
เรื่องการเตรียมการพื้นที่การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
28 พ.ย.-4 ธ.ค. 2560

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
กม.7 ถ.แก่งคอย-บา้นนา ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ. สระบุรี



ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
สู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี



สถานทีต่ั้ง-แผนที่การเดินทางสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส
ระบุรี

ถนนมิตรภาพ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
สนับสนุนและบริหาร/บริการจัดการพื้นที่ให้ส่วนวิชาการในการดําเนิน

กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เขตที่ 1 เขตพื้นที่อนุรักษ์ (CU Nature Area)
เขตที่ 2 เขตบริการการศึกษาและวิจัย (CU Research Center)

2.1 พื้นที่เขตการศึกษา
2.2 พื้นที่วิจัยด้านเทคโนโลยี
2.3 พื้นที่วิจัยด้านสัตว์

เขตที่ 3 เขตบริหารจัดการ 
เขตที่ 4 เขตที่พกัอาศัย  
เขตที่ 5 เขตนันทนาการ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

พืน้ที่ลานจอด
เฮลิคอปเตอรแ์ละ
ลานจอดรถ

ทางเข้า

ถนนแก่งคอย-บ้านนา
กลุ่มโรงงาน

ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตบริการการศึกษาและ
วิจัย 

เขตทีพ่ักอาศัย

อ่างเก็บน้ํา
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กลุ่มอาคารสระบุรี 4-5-6

กลุ่มพื้นที่นิทรรศสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

กลุ่มพื้นนิทรรศการ
หน่วยงาน

สถานทีจ่ัดงาน-เขตบริการการศึกษาและวิจยั



แผนผังพื้นที่จัดงาน



 ผังพื้นทีจ่ัดงาน-ลานจอดเฮลิคอปเตอร์/จอดรถ

นิทรรศการ
หน่วยงานสนอง
พระราชดําริ

นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

อาคารสระบุรี 4-5-6 และ
หอพระ

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์/จอดรถ
ทางเข้า ถ.แก่งคอย-บ้านนา

8

งานอาคาร/สถานที่



ลานจอดเฮลิคอปเตอร์และลานจอดรถทั่วไป

งานอาคาร/สถานที่



ลานจอดรถ VIP/จุดจอดรถในขบวน
ลานจอดรถหลังอาคารสระบุรี 4-5

4 5

6

พิธีเปิดการประชุมฯ ณ อาคารสระบุรี 4
งานอาคาร/สถานที่



ลานจอดรถ VIP
ลานจอดรถหลังอาคารสระบุรี 4-5

อาคาร
สระบุรี 
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งานอาคาร/สถานที่



อาคารสระบรุ ี
4

งานอาคาร/สถานที่



พระพุทธจุฬาภิวัฒน์ เทพรัตนประสิทธิ สถิตสระบุรินทรสถาน
งานอาคาร/สถานที่



สถานทีเ่ปิดการประชมุ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสระบุรี 4 ชั้น 2

งานอาคาร/สถานที่



พิธีเปิดการประชุม-หอ้งประชมุใหญ่ อาคารสระบุรี 4 ชั้น 2

งานอาคาร/สถานที่



สถานที่เปิด-ปิดการประชุม
ผังพื้นที่หอ้งประชุม/จุดลงทะเบียน/จุดรับประทานอาหารเช้า

เวที
ห้องประทับรับรอง

16

งานอาคาร/สถานที่

พื้นที่ภายในห้องประชุม

พื้นที่หน้าห้องประชุม

โถงบันได

ทางขึ้น

ห้องสรง

ลิฟท์

จุดลงทะเบียน 05.30-07.00 น.

สถานที่รับประทานอาหารเช้า 06.00-07.00



อาคารสระบรุ ี4
ผังที่นั่งห้องประชุม-พิธีเปิด

17

องคมนตรี ผู้บริหาร ผู้ใหญ่ของ
จังหวัดผู้ทูลเกล้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา อพ.สธ.หวัหน้าหนว่ยงานสนอง
พระราชดําริฯ

ผู้รับป้ายฯ

งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่



นิทรรศการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ใต้ร่มจามจุร”ี 
CU Pavilion

งานอาคาร/สถานที่



นิทรรศการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ (2 
โรงเรียน) และนิทรรศงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (2 หน่วยงาน) หน้าอาคารสระบุร ี4

20

งานอาคาร/สถานที่



นิทรรศการของ กฟผ.

งานอาคาร/สถานที่



นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

นทิรรศการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรยีน

นทิรรศการฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

นิทรรศการ
หน่วยงานสนอง
พระราชดําริ

ศูนย์อาหารและ
เวทีกลางแจ้ง

4
5

6

นิทรรศการของ กฟผ.

งานอาคาร/สถานที่



นิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ 117 หน่วยงาน

นิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

นิทรรศการฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิน่

นิทรรศการ
หน่วยงานสนอง
พระราชดําริ

ศูนย์อาหารและ
เวทีกลางแจ้ง

4
5

6

นิทรรศการ
โรงเรียนหญ้า
แฝก

จุดทูลเกล้าฯ 
ถวายของ

จุดส่งเสด็จฯ 
กลับ

งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่

ลักษณะการจัดนิทรรศการของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน/งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น



งานอาคาร/สถานที่

ลักษณะเต็นท์นิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ 117 หน่วยงาน



ลักษณะนิทรรศการ “โรงเรียนหญ้าแฝก”

งานอาคาร/สถานที่



จํานวนเต็นท์-พื้นที่จัดนิทรรศการ

เต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้งขนาด 4x6 เมตร จํานวน 10 หลัง  = 240 ตร.ม.

เต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้งขนาด 4x12 เมตร จํานวน 123 หลัง = 5,904 ตร.ม.

เต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้งขนาด 5x6 เมตร จํานวน 24 หลัง = 72 ตร.ม.

เต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้งขนาด 20x24 เมตร จํานวน 3 หลัง = 1,440 ตร.ม.

เต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงฟูจิขนาด 10x10 เมตร จํานวน 8 หลัง = 800 ตร.ม.
รวม = 8,456    ตร.ม.

ภายในติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 6 หลอดต่อหลัง

เต้ารับไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ จํานวน 2 จุด แต่ละจุดรับปลั๊กได้ 2 ตําแหน่งต่อหลัง

เบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า 50 แอมป์ 1 จุดต่อหลัง

งานอาคาร/สถานที่



ผังนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ

งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่
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งานอาคาร/สถานที่

จุดทูลเกล้าฯ ถวายของ
ลงทะเบียนที่อาคารสระบุร ี4 เวลา ก่อน 07.00 น.



จุดเฝ้ารับเสด็จฯ ของนักเรียน/ประชาชน

จุดเฝ้าฯของ
ประชาชน

อาคารสระบุรี 4

ลานนิทรรศการ

งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่

จุดบริการหน่วยแพทย์/ทันตกรรมพระราชทาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่อาคารสระบุรี 1

เพียง 1 วันเท่านั้น

อาคารสระบุร ี1

อาคารสระบุร ี4



หน่วยพยาบาล-โรงอาหารที่ 1-จําหน่ายของทีร่ะลึก
อาคารสระบุรี 4 ชั้น 1

อาคารสระบุร ี4

โรงพยาบาลแก่งคอย

ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสระบุรี 4

งานอาคาร/สถานที่



ด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาล
หน่วยพยาบาลโรงพยาบาลแก่งคอย
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์
หน่วยปฐมพยาบาลระหว่างงาน ห้อง 104 อาคารสระบรุี 4

งานอาคาร/สถานที่



งานอาคาร/สถานที่

เวทีแสดงกลางแจ้ง-โรงอาหารที่ 2-จาํหน่ายสินค้าจังหวัดสระบุรี



จุดลงทะเบียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 60-หน่วยงานเข้าจัดนิทรรศการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 – หน่วยงานที่เขา้ร่วมเฝ้าฯ ในหอ้งประชมุ

อาคารสระบุร ี4

งานอาคาร/สถานที่



บัตรประจาํตัวสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดในหอ้งประชมุ
งานปฏิคม



บัตรประจาํตัวสําหรับผู้เข้าร่วมงาน
งานปฏิคม



สายคล้องคอ/ซองพลาสติก
งานปฏิคม



เสื้อทูตสิ่งแวดล้อม 100 ตัว
งานปฏิคม



สถานทีบ่ริการอาหารเช้า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ชั้น 2 อาคารสระบุรี 4 (ข้างหอ้งประชมุ)

อาคารสระบุร ี4

เฉพาะบตัร

งานปฏิคม



สถานทีบ่ริการอาหารกลางวนั 
(เฉพาผู้ที่ลงทะเบียนร่วมพิธีเปิดในหอ้งประชมุเทา่นั้น)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
บริเวณโรงอาหารหอพัก

อาคารสระบุร ี4

ลานนิทรรศการ
หน่วยงาน

บริเวณโรงอาหาร
หอพัก

เฉพาะบตัร

งานปฏิคม



การประชุม

ห้องประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องประชุมใหญ่อาคารสระบุรี 4

ห้องพิธีเปิด



ห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิน่-อบต. ห้อง 301 อาคารสระบุรี 4 

การประชุม



ห้องประชุมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
ห้อง 107 อาคารสระบุรี 6

การประชุม



อาคารสระบุรี 6
ห้องประชุมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ห้อง 107

การประชุม



พืน้ที่จัดนิทรรศการปราชญ์
ชาวบ้าน

สะพาน

พื้นที่จัดการเสวนา-สาธิตของปราชญ์ชาวบ้าน
การประชุม



เวทีแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (เวลา 12.00-14.00 น.)

การประชุม



ความหมาย

1.    โครงตราสัญลักษณ์เป็นรูป เลขไทย ๙ ที่
หมายถึง การจัดงานครั้งที่ 9
2.     มีตราสัญลักษณ์ของโครงการ อพ.สธ. 
และมีรูปพระเกี้ยว ที่แสดงให้เหน็ความร่วมมือ
ระหว่างโครงการ อพ.สธ.และจุฬาฯ และรอบ ๆ
พระเกี้ยวมีเส้นสายที่โยงใยให้เหน็ถึงเครือข่าย
ความร่วมมือ
3. CU100 แสดงให้เห็นว่าการจัดงานเพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาส 100 ปี แหง่การประดิษฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เส้นโครงด้านบนจํานวน 10 เส้น แสดง
ให้เห็นถึงการจัดงานในปีต้นรัชกาลที่ 10
5.     มัดช่อใบจามจุรีจํานวน 9 ใบประกอบรวมเป็น 1 ช่อคือ การร่วมมือ
กันในการสนองพระราชดําริใน ร.9 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย

LOGO

การประชาสัมพันธ์



การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์



• สปอตวิทยุ ผ่านสถานีวิทยุจฬุาฯ FM. 101.5 Mz.
• Spot วิทยุ 30 วินาที
• สปอตวิทยุ การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยครั้งที่ 9 เรื่อง “ทรัพยากรไทย:

ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” 
• วันออกอากาศคือ วันที่ 20-30 พฤศจกิายน 60 ออกอากาศวันละ 3 ครัง้  วนัที่ 1-4 

ธันวาคม 60 ออกอากาศวันละ 2 ครั้ง

สปอตวิทยุ และสปอตโทรทศัน์ 

เปิดทุกมติิเผยทุกประเดน็ให้เห็นศักยภาพ ทรพัยากรไทย
ในการประชมุวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย ครั้งที่ 9

เรื่อง “ทรพัยากรไทย: ศักยภาพมากลน้มีให้เห็น”
จัดโดย โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ในสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
28 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคมนี้ 

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบรุี
สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-218-0090

การประชาสัมพันธ์



www.rspg9.chula.ac.th
Website การประชาสัมพันธ์



หน้า website ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั http://www.chula.ac.th/

การประชาสัมพันธ์



• งานประชมุวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมใีห้
เห็น---@CUrspg9

PAGE ใน Facebook

การประชาสัมพันธ์



• ประสานผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์โดย โครงการ อพ.สธ.
• สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
• เวลาถ่ายทอดสด 09.00-11.00 น.

การถ่ายทอดสดพิธีเปิด 

การประชาสัมพันธ์



วิชาการ.คอม

การประชาสัมพันธ์



ป้ายบอกทางทีร่ิมทางหลวง

การประชาสัมพันธ์



ป้ายขนาดใหญ่กลางอําเภอแก่งคอย จ.สระบุรี

การประชาสัมพันธ์



ป้ายขนาดใหญ่หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สระบุรี

การประชาสัมพันธ์



J Flag ในพื้นทีจ่ัดงาน

การประชาสัมพันธ์



การจัดการขยะในพื้นที่
CHULA Zero Waste

ปฏิคม



ยุวทูต CHULA Zero Waste

ปฏิคม



จิตอาสาจากจังหวัดสระบุรี

ปฏิคม



ห้องน้ําเคลื่อนที่
บริเวณลานนทิรรศการ

ชาย 12 ห้อง หญิง 12 ห้อง

ปฏิคม



ตู้กรองน้ํา (น้ําร้อน – น้ําเย็น) 
ระบบ Ultra Filtration
น้ําเย็น 5 ลิตร น้ําร้อน 5 ลิตร ถังสํารองน้ํา 20 ลิตร
จํานวน 20 เครื่อง

บริการน้ําดื่ม

กระบอกน้ํา ขนาด 500 ml. 5,000 ใบ

ปฏิคม



รถผลิตน้ําดื่มสนับสนุนโดยจังหวัดสระบุรี จํานวน 1 คัน
(บริเวณลานนิทรรศการหน่วยงาน)

ปฏิคม



อัตราการจัดการอาหาร (บาท) 
วันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน อาหารเช้า อาหาร
กลางวัน

อาหารเย็น อาหารว่าง

นักเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 50 50 50 -
นักเรียนศิลปะพื้นบ้าน 50 50 50 -
จนท อพ.สธ. 80 80 80 -
สื่อมวลชน 80 80 80 -
บุคลากร/นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 80 80 -
นักเรียนในพื้นที่ช่วยงาน 50 50 50 -

ปฏิคม



คูปองอาหาร ราคามือ้ละ 50 บาท (150 บาท/คน/วัน)
นักเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, นักเรียนศิลปะพื้นบ้าน, นักเรียนช่วยงานในพื้นที่

ปฏิคม



คูปองอาหาร ราคามือ้ละ 80 บาท (240 บาท/คน/วัน)
จนท. อพ.สธ., สื่อมวลชน, นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิคม



ร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 - ราคา 500 บาท/1 ล็อค (ตลอดงาน)
     - วันที่จาํหน่าย   26 พ.ย.-4 ธ.ค. 2560
     - พื้นที่จาํหน่าย คือ  2 ส่วน ดังนี้

1. โรงอาหารสระบุรี 4 
          จํานวน 10 ร้าน ขนาดของรา้น 1.5x1.6 เมตร  
2. ศูนย์อาหารกลางแจ้ง  
          จํานวน 16 ร้าน ขนาดของรา้น 2x2 เมตร

ปฏิคม



รายชื่อรา้นอาหารและเครื่องดื่ม
ปฏิคม



การบริหารจัดการการสัญจร-ขนส่ง

การสัญจรระหว่างที่พกักับพื้นทีจ่ัดงาน
• รถตู้
• รถบัส

ปฏิคม



ตารางการให้บรกิารรถบัสเวียน-จุฬาฯ-ค่ายรศัมีแคมป์
รถบัสพัดลม 45 ที่นั่ง

วันที่ให้บรกิาร จํานวนคัน จุฬาฯ-รศัมีแคมป์ รัศมีแคมป-์จุฬาฯ
เที่ยวที่ 1 เที่ยวที่ 2 เที่ยวที่ 3 เที่ยวที่ 1 เที่ยวที่ 2 เที่ยวที่ 3

26 พ.ย. 60 6 16.30 17.15 18.00 - - -

27 พ.ย. 60 6 - - - 06.00 06.45 7.30

28 พ.ย. 60 6 16.30 17.15 18.00 05.15 06.00 06.45
29 พ.ย.60 6 16.30 17.15 18.00 06.00 06.45 7.30

30 พ.ย. 60 6 16.30 17.15 18.00 06.00 06.45 7.30

1 ธ.ค. 60 6 16.30 17.15 18.00 06.00 06.45 7.30

2 ธ.ค. 60 6 16.30 17.15 18.00 06.00 06.45 7.30

3 ธ.ค. 60 6 16.30 17.15 18.00 06.00 06.45 7.30

4 ธ.ค. 60 6 16.30 17.15 18.00 06.00 06.45 7.30

ปฏิคม



• ค่ายลูกเสือรศัมแีคมป์
• 20 ห้องรวม นอนได้หอ้งละ 50 คน
• 7 กม. จากพื้นที่ จฬุาฯ

การใหบ้ริการที่พักสําหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปฏิคม



ยินดีต้อนรับทุกท่าน/หนว่ยงานเข้าร่วมจัดงาน
การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 

ศักยภาพมากล้นมีให้เหน็

กม.7 ถ.แก่งคอย-บ้านนา ต.ชําผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
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