การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
กาหนดการ
การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
“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 ัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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 บทบาทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
และศูนย์ประสานงานฯ ในการสนับสนุนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสานักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ฝ่ายวิชาการ
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รอบรู้
เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้)
โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายอานาจ ชนชนะชัย ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)
พิธีกร : ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์ ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นาเสนอองค์ประกอบที่ ๑ การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากสื่อวีดิทัศน์สาธิตการวาดภาพประกอบ
ทางพฤกษศาสตร์ออนไลน์ บนเครือข่ายยูทูบ
โดย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอองค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์และ
การศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้
โดย โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก
โดย โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายโสภณ สุรโยธี ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ศูนย์ประสานงานฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้)
โดย โรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากเห็ด
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ
สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นาเสนอองค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (ก.๗ - ๐๐๓)
โดย โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เรื่องคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ
(น้านมราชสีห์)
โดย โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นายพุทธมนต์ สนธิคุณ ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาเสนอองค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเขียนรายงานแบบวิชาการ
โดย โรงเรียนลาดวนพิทยาคม จังหวัดบุรรี ัมย์
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการรายงานผลการเรียนรูแ้ บบการแสดง
ศิลปะพื้นบ้าน
โดย โรงเรียนช้างมิง่ พิทยานุกลู จังหวัดสกลนคร
นาเสนอองค์ประกอบที่ ๕ การนาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสู่การเรียนการสอน
โดย โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย ดร.ประยงค์ แก่นลา ทีป่ รึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวบุษย์อาภา คงเขียว ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาเสนอการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสาร
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เรื่อง การเรียนรู้ทรัพยากรพืชและสัตว์ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
โดย ชมรมนักชีววิทยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริฯ
๑.โรงเรียนสิงห์สมุทร
จังหวัดชลบุรี
๒.โรงเรียนพลูตาหลวง
จังหวัดชลบุรี
๓.โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี
๔.โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
เรื่อง การเรียนรู้สู่การสร้างจิตสานึกจากยอดเขาถึงใต้ทะเล
โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรกายภาพ
โดย ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)
พิธีกร : นางสาวณัฐธิดา บุญเทียน ศูนย์ประสานงานฯ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาเสนอด้านการบริหารและการจัดการ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้)
โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
นาเสนอสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์
โดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติด้านคุณสมบัติ
โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ทีป่ รึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรยายพิเศษ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากป่าชายเลน
โดย ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาเสนอสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติด้านพฤติกรรม
โดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จังหวัดนครราชสีมา
นาเสนอสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ
และปัจจัยชีวภาพ
โดย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความ
สมดุล
โดย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)
พิธีกร : นายณัฏฐ์ ผลพฤกษา
ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากนก
โดย ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาเสนอสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าสีย้อมจากใบกล้วยไข่”
โดย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นายอานาจ ชนชนะชัย ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาเสนอสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เรื่อง นวัตกรรม “เครื่องปอกกระเทียม”
โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
นาเสนอการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)
โดย โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
แรงบันดาลในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
โดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นายพีระพล ใสสะอาด
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากสัตว์ทางทะเล
โดย รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาเสนอการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)
โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ)
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)
โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปและมอบของทีร่ ะลึก
โดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร ศูนย์ประสานงานฯ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
บรรยายพิเศษ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ชมวีดทิ ัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เรื่อง กระบวนการสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
ภายใต้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดย รศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น.
มอบของที่ระลึก
โดย นางประไพศรี สุภา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายสรุปการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดย นายมรกต วัชรมุสิก และนายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
บรรยายพิเศษ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ศูนย์ประสานงานฯ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย
ได้ประโยชน์ และแนวทางการดาเนินงาน ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่
มหาชน โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าสานักงานโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
.........................................................................................................................
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

