กําหนดการ
การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ระหวางวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

ณ อาคารหอประชุม 80 ป วไลยอลงกรณ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันศุกร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.30 น.
พิธีเปด และบรรยายพิเศษ เรื่อง รอบรู เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ ถายทอด
ได ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น สู การพัฒนาอยางยั่งยืน
โดย นายพรชัย จุฑามาศ ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เวลา 10.30 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสํ าคัญในการทํางานรวมกันขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษา ในงานฐานทรัพ ยากรท อ งถิ่ น และงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ฝายวิชาการ
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 14.00 – 15.00 น.
เสวนา : การบริหารและการจัดการ สู ความรอบรู ความเชี่ยวชาญ
ผูนําเสวนา : นายมรกต วัชรมุสิก เจาหนาที่ อพ.สธ.
ผูรวมเสวนา : โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี
เวลา 15.00 – 15.30 น.
นําเสนอ : การบูรณาการองคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม
โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 15.30 – 16.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันเสารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นายอนันต กระชอนสุข โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เสวนา : การบริหารและการจัดการ สู ความสมดุล ความสมบูรณ
ผูนําเสวนา : นายธานินทร สันคะนุช เจาหนาที่ อพ.สธ.
ผูรวมเสวนา : โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนคลองไผวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 10.00 – 10.40 น.
บรรยายพิเศษ การเรียนรูธรรมชาติและประโยชนของเห็ด เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.40 – 11.10 น.
นําเสนอ : การบูรณาการองคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกใน
โรงเรียน
โดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 11.10 – 11.40 น.
นําเสนอ : การบูรณาการองคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ
โดย วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
เวลา 11.40 – 12.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายณัฐพัชร พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสุกัญญา นาคอน
เวลา 14.00 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 16.00 น.

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดกาญจนบุรี
นําเสนอ : การบูรณาการองคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู
โดย โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
นําเสนอ : การบูรณาการองคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทาง
การศึกษา
โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นางประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นางสาวลินรดี บุญดีชยาภรณ
วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เสวนา : การบริหารและการจัดการ สู การถายทอดได
ผูนําเสวนา : นายชนันตติณณ เทียนทอง เจาหนาที่ อพ.สธ.
ผูรวมเสวนา : โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน จังหวัดลําพูน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดพะเยา
เวลา 10.00 – 11.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรูธรรมชาติและประโยชนของสัตวทางทะเล
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดย รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เวลา 11.00 – 11.40 น.
นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต
โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 11.40 – 12.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นางศิริลักษณ จันทรมานนท ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวอัจฉราภา วันอินทร
วิทยาลัยเทคนิคโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
เวลา 14.00 – 14.30 น.
นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
โดย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา 14.30 – 15.00 น.
นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน
โดย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา 15.00 – 15.30 น.
นําเสนอ : การบูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน)
โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
เวลา 15.30 – 16.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายอนุพงศ อินทปญญา ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นายปยะ บริสุทธิ์เพ็ขร โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.
นําเสนอ : เรื่องการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู
โดย นายอํานาจ โตน้าํ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 10.00 – 12.00 น.
สรุปการประชุมวิชาการ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.องคประกอบที่ 1 – 5
2.พืชศึกษา
3.สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
และสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน
4.การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน)
โดย นายชนันตติณณ เทียนทอง และนายมรกต วัชรมุสิก เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 13.00 – 14.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ฝายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

