การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
กาหนดการ
การประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิ ัศน์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
*** เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าสานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
บรรยายพิเศษ
พิธีกร : นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*** เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. เรื่อง แนวทางการดาเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน
โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าสานักงานโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
*** เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เรื่อง บทบาทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริฯ และศูนย์ประสานงานฯ ในการสนับสนุนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสานักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ฝ่ายวิชาการ
*** สถานที่ : ห้องประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
พิธีกร : นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เสวนางานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เสวนา : ความสาคัญของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ผู้นาเสวนา :
๑.ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
๒.นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าสานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ผู้ร่วมเสวนา :
๑.ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๒.ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
๓.ผู้แทนจากเทศบาลตาบลดอนหญ้านาง
จังหวัดบึงกาฬ
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและการจัดการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
นาเสนองานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน จังหวัดตรัง
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๐ น.
สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
นาเสนองานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลบางทราย จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายโสภณ สุรโยธี ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : ดร.ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์ ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
นาเสนองานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลนาหนองทุ่ม จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ทีป่ รึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวราตรี คมสูงเนิน ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๐๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โดย เทศบาลตาบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
นาเสนองานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายทวีชัย ไรวา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
นาเสนองานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลปางตาไว จังหวัดกาแพงเพชร
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.
สรุปและมอบของที่ระลึก
โดย รศ.กมลทิพย์ กสิภาร์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นายวัชร มนต์ขลัง ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๐๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
นาเสนองานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
สรุปและมอบของที่ระลึก
โดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง ศูนย์ประสานงานฯ -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นาเสนอการศึกษาพืช
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
การศึกษาพืช : ดาวเรือง
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
การศึกษาพืช : ตะไคร้
โดย เทศบาลตาบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐น.
สรุปและมอบของที่ระลึก
โดย ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : ผศ.สมชญา ศรีธรรม ศูนย์ประสานงานฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๐.๐๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
นาเสนอการศึกษาสัตว์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
การศึกษาสัตว์ : ผึ้งยวน
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
การศึกษาสัตว์ : ปลาตะเพียน
โดย เทศบาลตาบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นายธนภัทร นมัสไธสง ศูนย์ประสานงานฯ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นาเสนอการศึกษาชีวภาพ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๕๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
การศึกษาชีวภาพ : เห็ดแครง
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
นาเสนอการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๔๐ น.
นาเสนอ : ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : ยารักษาช้าง
โดย องค์การบริหารส่วนตาบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายอานาจ ชนชนะชัย ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสวนาชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
เสวนา : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์จากงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ผู้นาเสวนา : องค์การบริหารส่วนตาบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ร่วมเสวนา : เทศบาลตาบลโคกกรวด
จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม
จังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายอุดม ล้อมวงศ์พานิช ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
สรุปการประชุมวิชาการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายสรุปการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดย นายธานินทร์ สันคะนุช และนางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
**เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. รับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พิธีกร : ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ และแนวทางการดาเนินงาน ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่
มหาชน โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าสานักงานโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
.........................................................................................................................
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

