
๑ 
 

                                                                                          
        

                                                      กําหนดการ 
งานประชุมวชิาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

การประชุมวชิาการและนิทรรศการ  “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรพัย์สิง่สินตน” 
ระหว่างวนัท่ี ๒๔ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ หอประชุมเอนกประสงคก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัขอนแกน่  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐  น. พิธีกร นายเฉลิมพล  ขยันกิจ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา  ๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐  น. พิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรความมุ่งมั่น พัฒนา ให้แดโ่รงเรียนสมาชิกสวน 
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรข้ันที่ ๒ 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. บรรยายพิเศษ โดย คุณพรชัย  จุฑามาศ   รองผูอ้ํานวยการ อพ.สธ. 

    “หลักการและความหมายของคําว่า รอบรู้  เชี่ยวชาญ สมดุล  สมบูรณ์ และถ่ายทอด
     ได้ ของการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  

เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น. การเสวนา หัวข้อ ความรอบรู้ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี (ระดับเกียรติบัตร ข้ันที่ ๒) 

                                         โดย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ (ระดับเกียรติบัตร ข้ันที่ ๒) 

เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐  น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา  (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  จังหวัดบุรีรัมย์  (ระดับมัธยมศึกษา) 



๒ 
 
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน    

            

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บูรณาการองค์ประกอบที่ ๑ การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้   

    โดย โรงเรียนบ้านไสกุน  จังหวัดพัทลุง (ระดบัประถมศกึษา) 

เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่ ๑ การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้   

    โดย โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม   จังหวัดรอ้ยเอ็ด  (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลกูในโรงเรียน   

    โดย โรงเรียนหนองน้ําใสพิทยาคม   จังหวัดนครราชสีมา  (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลกูในโรงเรียน   

    โดย โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  (ระดับมัธยมศึกษา ) 

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

    โดย คุณอนุพงศ์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 

วันศกุร์ที ่๒๕  มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธกีร นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ ์เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. 

เวลา  ๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. การเสวนา หัวข้อ ความเช่ียวชาญในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับเกียรติบัตร ข้ันที่ ๒) 

    โดย โรงเรียนหว้ยแถลงพิทยาคม  จังหวัดนครราชสีมา (ระดับเกียรติบัตร ข้ันท่ี ๒) 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. การบรรยาย ความหลายหลาก วิธีการเรียนรู้ และการนําไปใช้ประโยชน์ของเห็ด 

    โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน 



๓ 
 
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมลูด้านต่างๆ 

โดย โรงเรียนบ้านท่ากูบ  จังหวัดชัยภูม ิ (ระดับประถมศึกษา)  

เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมลูด้านต่างๆ    
     โดย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูม ิ(ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

     โดย นางสาวสุรางค์  บุญฮก ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บูรณาการองค์ประกอบที่  ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 

    โดย โรงเรียนพิชญศึกษา   จังหวัดนนทบุรี  (ระดับประถมศึกษา) 

เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่  ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 

    โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ระดับมัธยมศึกษา)  

เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่  ๕ การนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

    โดย โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  (ระดับประถมศึกษา) 

เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. บูรณาการองค์ประกอบที่  ๕ การนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

    โดย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี(ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

     โดย นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

วันเสาร์ที ่๒๖  มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธีกร นายพรพรหม  ทองมทีิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 



๔ 
 
เวลา  ๐๘.๔๐ – ๑๐.๒๐ น. การเสวนา หัวข้อ ความสมดลุในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                       โดย โรงเรียนเมืองคง  จังหวัดนครราชสมีา  (ระดับเกียรติบัตร ขั้นท่ี ๒) 

          โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร (ระดับเกียรติบัตร ข้ันที่ ๒) 

          โรงเรียนลําดวนพิทยาคม จังหวัดบุรีรมัย์  (ระดับเกียรติบัตร ข้ันที ่๒) 

เวลา  ๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต    

                                        โดย โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร (ระดับประถมศึกษา) 

เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต    

                                          โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต                       

                                          (ระดับมธัยมศึกษา) 

เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

     โดย ดร. ประไพศรี  สุภา  ทีป่รึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐  น. การบรรยายพิเศษความหลายหลากวิธีการเรียนรู้ และการนําไปใช้ประโยชน์ของแมลง 

                                          โดย  นายสุทธิสันต ์พิมพะสาล ี

เวลา  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต    

    โดย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง   กรุงเทพมหานคร  (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต    

    โดย โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  จังหวัดนครราชสีมา  (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  



๕ 
 
     โดย  ดร.ประยงค์  แก่นลา ท่ีปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

วันอาทิตย์ท่ี  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธีกร นางสาวศิรินทิพย์  ปานเพชร  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา  ๐๘.๔๐ – ๑๐.๒๐ น. การเสวนา หัวข้อ ความสมบูรณ์และถ่ายทอดไดใ้นการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
    โรงเรียน 

    โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับเกียรติบัตร ขั้นท่ี ๒) 

    โดย โรงเรียนเมืองคง   จังหวัดนครราชสีมา  (ระดับเกียรติบัตร ข้ันที ่๒) 

เวลา  ๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 

    โดย โรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม  จังหวัดนครสวรรค์  (ระดบัมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐  น.        บูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งลว้นพันเก่ียว  

                                          โดย โรงเรียนเมืองคง  จังหวัดนครราชสีมา (ระดับมธัยมศึกษา)  

เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

     โดย รศ. กมลทิพย์  กสิภาร์ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐  น. การบรรยายพิเศษ  ความหลายหลาก วิธีการเรียนรู้ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

                                         ของสตัว์หน้าดิน   โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ ์ปัญหา 

เวลา  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน    

    โดย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ.รอ้ยเอ็ด (ระดับมธัยมศึกษา) 

เวลา  ๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐  น. บูรณาการสาระการเรียนรู้ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน    

                                         โดย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  (ระดับมัธยมศึกษา) 



๖ 
 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

     โดย นางสาวประนอม รัตนชยั ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

วันจันทร์ที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธีกร นายชนันต์ตณิณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา  ๐๘.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขององค์การ
             บริหารส่วนท้องถ่ินและโรงเรียน 

    โดย ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสาํนักงานอพ.สธ.  

             (ฝ่ายวิชาการ) 

เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐  น. บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน) 

    โดย โรงเรียนวัดเขากลอย  จังหวัดสงขลา (ระดับประถมศึกษา)  

เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๒๐  น. บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน) 

โดย โรงเรียนประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร  (ระดบัประถมศึกษา) 

เวลา  ๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐  น.       การบรรยายพิเศษ  ความหลายหลาก วิธีการเรียนรู้ และการไปนําใช้ประโยชน์ 

                                         ของสตัว์ทางทะเล โดย รศ.ดร.สุชนา  ชวนิตย ์

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐  น. บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน)   

    โดย โรงเรียนเมืองคง  จังหวัดนครราชสีมา  (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐  น. บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน) 

    โดย โรงเรียนเทศบาล ๕  เดน่ห้า  จังหวัดเชียงราย  (ระดบัมัธยมศึกษา) 



๗ 
 
เวลา  ๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐  น. บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน) 

    โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา) 

เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. สรุปและมอบของที่ระลึก  

     โดย  นายโสภณ สุรโยธี ที่ปรกึษาประสานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 

วันอังคารที ่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธีกร นางสาวปิยะเนตร  พ่ึงพา เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา  ๐๘.๔๐ – ๑๒.๐๐  น. สรุปการประชมุวิชาการ  ทรพัยากรไทย : หวนดูทรัพย์สนิสิ่งตน 

    โดย เจ้าหน้าที ่อพ.สธ. 

    ๑. องค์ประกอบที่ ๑ – ๕  โดย  นายชนันตต์ิณณ ์ เทียนทอง 

    ๒. พืชศึกษา โดย  นายเฉลิมพล  ขยันกิจ 

    ๓. ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

        โดย นายธานินทร์  สันคะนุช 

    ๔. บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ินและนวัตกรรมจากฐาน                       

                                              ทรัพยากรท้องถ่ิน โดย  นายมรกต วัชรมสุิก  

 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. แนวทางการดาํเนินงาน ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น    

    โดย คณุพรชยั จุฑามาศ รองผู้อํานวยการ อพ.สธ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      หมายเหต ุสรุปและมอบของที่ระลึกหลงัจากการนําเสนอ กําหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

*ข้อมลูล่าสดุ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 


