
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีครั้งที่ 2/2560

และ

การประชุมคณะกรรมการอาํนวยการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

ครั้งที่ 2/2560

วนัองัคารที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ณ ศาลาพระเกี้ยว จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 





เรือ่งประธานแจง้เพื่อทราบ

วาระที่ 1



1.1  ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช

       อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ ระยะ 5 ปีที่หก 

       (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560) 

เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 

ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 

ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560  ) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 

ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 

ระยะ 5 ปีที่หก (ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560) 



เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ

1.2  การเตรยีมการจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย :

       ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุร ี

       ระหว่างวนัที่ 28 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560



คณะกรรมการอาํนวยการ

คณะกรรมการอาํนวยการจดัการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินงานจดัประชุม

คณะอนุกรรมการ จาํนวน 11 คณะ

คณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย: ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจดันิทรรศการ “โรงเรียนหญา้แฝก”

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของ

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและตอ้นรบั

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานยนต ์และรกัษาความ

ปลอดภยั

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละโสตทศันูปกรณ์

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน

11.คณะอนุกรรมการฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศปรบัเปลี่ยนการแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



ประกาศปรบัเปลี่ยนการแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 15/2560) 



คณะกรรมการอาํนวยการ

คณะกรรมการอาํนวยการจดัการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินงานจดัประชุม

คณะอนุกรรมการ จาํนวน 11 คณะ

คณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย: ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจดันิทรรศการ “โรงเรียนหญา้แฝก”

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของ

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและตอ้นรบั

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานยนต ์และรกัษาความ

ปลอดภยั

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละโสตทศันูปกรณ์

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน

11.คณะอนุกรรมการฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



วตัถุประสงคข์องการจดังาน

• เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศ

จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• เพื่อนําเสนอผลงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริที่

ดาํเนินงานมา 25 ปี 

• เพื่อใหเ้ยาวชน ประชาชน นักวชิาการ ภาคเอกชน และผูก้าํหนดนโยบาย 

ไดเ้ห็นความหลายหลากแหง่ศกัยภาพของทรพัยากรไทย

• เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 



กลุม่เป้าหมายผูร้ว่มชมงาน 

นกัวิชาการระดบัตา่งๆ 

      นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน 

          เยาวชน และ ประชาชนทัว่ไป



สรุปความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานเตรียมการจดัการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น           

ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี 

ระหว่างวนัที่ 28 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

วาระที่ 2



2.1 สรุปความกา้วหนา้ในการเตรียมงานใน

ภาพรวมของอนุกรรมการตา่ง ๆ

      ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ.สระบุรี

28 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2560



คณะกรรมการอาํนวยการ

คณะกรรมการอาํนวยการจดัการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินงานจดัประชุม

คณะอนุกรรมการ จาํนวน 11 คณะ

คณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย: ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจดันิทรรศการ “โรงเรียนหญา้แฝก”

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของ

หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและตอ้นรบั

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานยนต ์และรกัษาความ

ปลอดภยั

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละโสตทศันูปกรณ์

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน

11.คณะอนุกรรมการฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
ชี้แจงในวาระที่ 3



คณะอนุกรรมการนิทรรศการ
โรงเรียนหญ้าแฝก



โรงเรียนหญ้าแฝก
โครงการพัฒนาสถานที่ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ตามแนวพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9



วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสถานที่ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ํา 

ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดําเนินงานร่วมกันหลายภาคส่วน 

ถวายเป็นราชานุสรณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ําตามแนวพระราชดําริฯ อย่าง

ถูกต้อง ครบวงจร สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกฯ ร่วมกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสนอเป็นทางเลือกของชีวิตที่สามารถ

อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุข บนฐานของการอนุรักษ์ดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ

4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก ด้านงานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ การส่งเสริมขยายผล 

ประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ และรวบรวมพันธุ์

5. เพื่อพัฒนาบุคลากรงานหญ้าแฝก ให้มีมาตรฐาน รองรับการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์

หญ้าแฝกฯ



หน่วยงานหลัก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)



ผังพื้นที่โรงเรียนหญ้าแฝก



แนวคิดของโครงการ

ให้ความรู้ผ่านการเรียน

ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้

ให้ความรู้ผ่านการเรียน

ในพื้นที่จริง



แนวคิดของโครงการ (ต่อ)

ประกอบดว้ย

• เนื้อหากลุ่ม 1  หน้าที่ของหญ้าแฝกตอ่แผ่นดินและความหมายการดํารงชีวิต ทีส่ร้างสรรค์ประโยชน์และ

ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ตนและแก่แผ่นดินอนัเป็นทีอ่ยู่

• เนื้อหากลุ่ม 2  การวิจัยด้านนิเวศวิทยาของแฝก ได้แก่ ปัจจัยมอีิทธิพลการเจริญเติบ อยู่รอด การเกื้อกูล

สิ่งมีชีวติอืน่ด้วยหญา้แฝก 

• เนื้อหากลุ่ม 3  วิธีการเพาะพันธุ์ การปลูก การอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝกภาคทฤษฏี 

ให้ความรูผ้่านการเรียน
ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้



แนวคิดของโครงการ (ต่อ)

• เนื้อหากลุ่ม 4  วิธีการสร้างทกัษะ ในเรื่องการเพาะพันธุ์ การปลูก การอนุรักษ์หญ้าแฝก และการใช้

ประโยชนห์ญ้าแฝกที่ปลูกไว้เพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ํา

• เนื้อหากลุ่ม 5  ประโยชน์หญ้าแฝกที่ปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา

• เนื้อหากลุ่ม 6  การบริหาร การจัดการและการตลาด จากผลผลิต และประโยชน์                                      

หญ้าแฝกที่ปลูกไว้เพื่อการอนรุักษ์ดิน และน้ํา

• เนื้อหากลุ่ม 7  กระบวนจัดการความรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดนิและน้ํา                               

อย่างยัง่ยนื



แนวคิดของโครงการ (ต่อ)

• เนื้อหากลุ่ม 8  ความรู้การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดนิ และน้ําอย่างยัง่ยืน เพื่อการลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ

• เนื้อหากลุ่ม 9  ความรู้การใช้ประโยชนห์ญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดนิ และน้ํา อย่างยั่งยนื เพื่อการลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ทีด่ิน

• เนื้อหากลุ่ม 10  นโยบายระดบันานาชาตดิ้านการอนุรักษ์ดนิ และน้ําอย่างยัง่ยนื



ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ



แนวคิดของโครงการ (ต่อ)

ประกอบดว้ย

• อาคารนิทรรศการ  รวบรวมพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เรื่องการ

ใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดนิ และน้ํา ที่ไดใ้หไ้ว้กับชาวไทยกว่า 30 ครั้ง

• พื้นที่การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก  แสดงถึงประสิทธิภาพของหญ้าแฝก กับการป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดนิ  และการช่วยส่งเสริมความอดุมสมบูรณ์ของดนิกับระบบพืชต่างๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาให้

เข้าใจจากพื้นทีป่ลูกจริง และมีพื้นทีใ่หล้งมือปฏบิัตดิ้วยตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจทีถู่กตอ้ง ครบถ้วน

ให้ความรูผ้่านการเรียน
ในพื้นที่จริง

อนมุัติแล้ว



แนวคิดของโครงการ (ต่อ)

• แหล่งรวบรวมองค์ความรู้หญ้าแฝก  ทั้งในรูปแบบหนงัสือ และดิจติอลครอบคลุมความรู้ งานวิจัย ข้อมูล

หน่วยงาน ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลเครือข่าย และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝกอย่างครบวงจร 

รวมถึงมีแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก และเรือนเพาะชํากล้าหญ้าแฝก

• หอ้งปฏิบัติการ  สําหรับการศกึษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ อาทิ การศึกษานิเวศวิทยาจุลินทรียด์นิ เป็นตน้ 

เพื่อให้เกิดความรู้ทีแ่ท้จริงเกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก

• หอ้งหตัถกรรม  สาธิตการใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในการทําหตัถกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้าง

รายได้

• บ้านพอเพียง  จัดแสดงการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ีหญ้าแฝกเป็นแกนกลาง 

โดยรวบรวมองค์ความรู้ของเครือข่ายคนรักษ์แฝก นําเสนออย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นที่ 200 ตารางวา

อนมุัติแล้ว



ผังแบบแนวคิดโครงการ



แนวคิดการดําเนินงาน

  ดูแลกรอบ
 การทํางานตาม

  แผนแม่บท

เป็นวิทยากรและดูแล
พื้นที่หญ้าแฝก

ร่วมส่งเสริมการทํางานของ
เครือข่าย

สนับสนุนงานวิชาการ

ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้า
แฝก

• ดําเนินงานในรูปแบบของ

คณะกรรมการ

• เชิญหน่วยงานสําคัญที่ทํางาน

เกี่ยวกับหญ้าแฝก อาทิ มูลนิธิชัย-

พัฒนา  สํานักงาน กปร.  กรม

พัฒนาที่ดิน เป็นต้น  เข้าร่วม

สนับสนุนการดําเนินงาน

  บริหารจัดการ  
   และพัฒนา 
   หลักสูตร



การดําเนินงานที่ผ่านมา

ปี 2559

• ริเริ่มโครงการร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายคนรักษ์
แฝก และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• หาพื้นที่ดําเนินงาน

• จัดทําแบบแนวคิด

• เชิญชวนหน่วยงาน 

ปี 2560

• อบรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกเพื่อเป็น
วิทยากร รวม 3 รุ่น จํานวน 39 คน

• สร้างบ้านพอเพียง 200 ตรว. (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)

• ขุดสระน้ํา จํานวน 2 สระ                                  
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)

• จัดทําภูมิทัศน์ ระยะที่1                    
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)



CONSTRUCTION PLAN



คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคาร  
  ของหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ.



ผงัรหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



ผงัรหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



ผงัรหสัเตน็ทห์น่วยงานรว่มจดันิทรรศการ หน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



คณะอนุกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

และ

คณะอนุกรรมการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น



สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

1.งานประชาสัมพันธ์

 1.1ประสานงาน ส่งหนังสือเชญิหน่วยงานที่เชิญมาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ

     1.1.1 ที่ปรกึษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
     1.1.2 วิทยากรพเิศษ คณะปฏิบัติงานวิทยาการ
     1.1.3 วิทยากรผู้ช่วย สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     1.1.4 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (นาํเสนอประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ)
     1.1.5 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นําเสนอประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ)
     1.1.6 ต้นสังกัดของหน่วยงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
     1.1.7 ข้อมูลสถานศกึษาให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพือ่เชิญเขา้ชมงานประชุมวิชาการฯ
     1.1.8 สรุปขอ้มูลของที่ระลึกในการประชุมวิชาการ (ประชุมวิชาการ นิทรรศการ เวทีกลางแจง้)
     1.1.9 สรุปขอ้มูลการจัดที่พกัให้กับฝ่ายปฏิคม (ที่ปรกึษา เจ้าหน้าที่ วิทยากร)



2.งานด้านการต้อนรับ (ปฏิคม)

2.1 การสรุปข้อมูลการเข้าพัก : การจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          2.1.1 การตอบรับจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าพัก  58 แหง่  543 คน

       ครู / อาจารย์ จํานวน 328 คน   เพศชาย 129 คน
  เพศหญิง 191 คน

       นกัเรียน จํานวน  225 คน   เพศชาย  76 คน
   เพศหญิง 147 คน

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

2.2 การสรุปข้อมูลการเข้าพัก : นักแสดงศิลปะพื้นบ้านฯ (พักแบบหมุนเวียน)

       นกัแสดง จํานวน  216 คน   เพศชาย 269 คน
   เพศหญิง 451 คน



 2.งานด้านการต้อนรับ (ปฏิคม)

2.3 คูปอง / ขวดน้ํา

2.3.1 การจัดนิทรรศการ

   สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  96 แห่ง
    - คูปอง จํานวน 960 คน
    - ขวดน้ํา จํานวน  96 ขวด

2.3.2 การประชุมวิชาการฯ

    - คูปอง วิทยากรพเิศษ จํานวน  6 คน
    - คูปอง วิทยากรผู้ช่วย จํานวน 11 คน

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 



2.4.การสรุปข้อมลูจํานวนของที่ระลึก 

2.4.1 ห้องประชุมวชิาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      

        - ของที่ระลกึจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          จํานวน    110 ชิ้น
        - ของที่ระลึกจาก อพ.สธ.                               จํานวน     50 ชุด
2.4.2 ห้องประชุมวชิาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

         - ของที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          จํานวน    100 ชิ้น
        - ของที่ระลึกจาก อพ.สธ.          จํานวน     40 ชุด
2.4.3 การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

        - ของที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั          จํานวน   750 ชิ้น
        - ของที่ระลึกจาก อพ.สธ.                               จํานวน    15 ชุด

  2.งานด้านการต้อนรับ (ปฏิคม)

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 



3.งานพิธีการ

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

3.1 การสรุปข้อมูลหนว่ยงานที่เข้ารับป้ายฯ และเกียรติบัตร  จํานวน 63 แหง่

3.1.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         ระดับเกียรติบัตรขั้นที ่1   จํานวน 15  แห่ง
         ระดับป้ายสนองพระราชดําริฯ   จํานวน 38  แห่ง
3.1.2 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

        ระดับป้ายสนองพระราชดําริฯ   จํานวน 10  แห่ง
3.2 บัตรประจําตัว

3.2.1 ทีป่รึกษาประสานงานฯ   จํานวน 40 แห่ง
3.2.2 เจ้าหน้าที่กรอบการสร้างจิตสํานกึ   จํานวน 17 แห่ง
3.2.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   จํานวน 960 คน
3.2.4 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น   จํานวน 250 คน



3.งานพิธีการ

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

3.3 บัตรจอดรถสําหรบัหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานฯ 63 บัตร

3.3.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 53 บัตร
3.3.2 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 10 บัตร

3.4 บัตรจอดรถสําหรบัโรงเรียนและอปท. ที่ร่วมจัดนิทรรศการ 58 บัตร

3.4.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 43 บัตร
3.4.2 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 15 บัตร

3.5การสรุปข้อมลูกําหนดการ และรายชื่อหน่วยงานเพื่อจัดทําสูจิบัตร

3.5.1 การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.5.2 การประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.5.3 การแสดงศิลปะพื้นบ้านบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.5.4 การจัดนิทรรศการโดยโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



4.งานสถานที่

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การบริหารและการจัดการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

4.1 บัตรจอดรถสําหรบัโรงเรียนและอปท. ที่ร่วมจัดนิทรรศการ 58 บัตร

4.4.1 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 43 บัตร
4.4.2 สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 15 บัตร

 4.2 จุดรับเสด็จฯ

4.2.1 ประจําบูธนิทรรศการ จํานวน 363 คน (มีบัตร)
4.2.2 ร่วมจัดนิทรรศการ จํานวน 847 คน (มีบัตร)
4.2.3 ผูร้่วมรับเสด็จฯ จํานวน  62 คน (อยู่ระหว่างการประสานงาน)



1.การจัดทําเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

งานวิชาการ

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

1.1 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.3 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การแสดงศลิปะพื้นบ้าน
1.4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ

2.การตรวจสอบความสมบูรณข์องเอกสารบทคัดย่อ และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

2.1 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.2 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.3 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การแสดงศลิปะพื้นบ้าน
2.4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การจัดนิทรรศการ



สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การประสานงาน

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

1.ภาคเหนือตอนบน : เชียงใหม่ ลําพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลําปาง เชียงราย พะเยา
   ประสานงาน : นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง  โทรศัพท์: 081-6053236

E-mail: chanan.tin@gmail.com
2.ภาคเหนือตอนล่าง : อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก พิจิตร นครสวรรค์ กําแพงเพชร
  ประสานงาน : นายเฉลิมพล ขยันกิจ                    โทรศัพท์: 080-6554803   
   E-mail: momentum38@hotmail.com
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
   ประสานงาน : นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี     โทรศัพท์: 089-4432753

E-mail: rasri.k7@gmail.com
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
   ประสานงาน : นายธานินทร์ สันคะนุช         โทรศัพท์: 085-0265708

E-mail: tannin.sun@hotmail.com
5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ
   ประสานงาน : นางสาวพเยีย ตียาพันธ์                   โทรศพัท์: 081-9504212
                      นางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์ โทรศัพท์ : 085-0265708

E-mail: mommam672@hotmail.com / kanyarattana@hotmail.co.th



6.ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
   ประสานงาน : นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี             โทรศัพท์: 089-4432753

E-mail : rasri.k7@gmail.com
7.ภาคตะวันออก : ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปตัตานี   ยะลา นราธิวาส กระบี่ 

       พังงา ภูเก็ต ระนอง
   ประสานงาน : นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ      โทรศัพท์ : 093-6961947 E-mail : lichen.sp@gmail.com
8.ภาคตะวันตก : สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
   ประสานงาน : นายพรพรหม  ทองมีพิพย์     โทรศัพท์ : 095-9499924

E-mail : mayomwanz_z@hotmail.com
9.ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี   
    ประสานงาน : นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร     โทรศัพท์ : 086-5306869     E-mail : wongakson.p@gmail.com
10.กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี  นครปฐม สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม สระบุรี  

                               สุพรรณบุรี  
   ประสานงาน : นางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น     โทรศัพท์ : 094-5576162    E-mail : atawan.chomchuen@gmail.com

สรุปความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม 

การประสานงาน

การประชุมวิชาการและทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 



การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.ระยะเวลา :  รวมทัง้สิ้น 6 วัน

                   ระหว่างวันที ่วันที ่29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560
        เวลา 08.30 – 16.30 น.  

2.การบรรยายพิเศษ / บรรยาย / เสวนา / สรุป : รวม 58 เรื่อง 38 หน่วยงาน 76 คน

                  การบรรยายพเิศษ      จํานวน     9    เรื่อง   7  หน่วยงาน
      การนําเสนอ             จํานวน   23    เรื่อง   23  หน่วยงาน
      การเสวนา           จํานวน    3    เรื่อง   8  หน่วยงาน
      การสรุป           จํานวน   23    เรื่อง     



 กําหนดการ

การประชุมวชิาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

การประชุมวชิาการและนิทรรศการ  “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมใีห้เห็น”

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จงัหวัดสระบุรี



วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา  08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-10.00 น. พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ เรื่อง รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้ 

ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย นายพรชัย  จุฑามาศ   
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสําคัญในการทํางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษา ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  รองหัวหน้าสํานักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝ่ายวิชาการ

เวลา 11.00 – 12.00 น. เสวนา หัวข้อ การบริหารและการจัดการ สู่ ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ
ผู้นําเสวนา : นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
ผู้ร่วมเสวนา :   1.โรงเรียนพิชญศึกษา จงัหวัดนนทบุรี

2.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
      3.โรงเรียนปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี
      4.โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี



วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (ต่อ)
เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
พิธีกร : นางจําลองลักษณ์  ดวงประสาท  โรงเรียนลําดวนพิทยาคม  จงัหวัดบุรีรัมย์ 
          นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 14.00 – 14.30น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 1 การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้  

 โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จงัหวัดอุดรธานี
เวลา 14.30 – 15.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 1 การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้ 

โดย โรงเรียนสันติสุข จงัหวัดเชียงใหม่
เวลา 15.00 – 15.30 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน

โรงเรียน  โดย โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จงัหวัดชลบุรี
เวลา 15.30 – 16.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน

โรงเรียน  โดย โรงเรียนปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 

โดย นายอนุพงศ์  อินทปัญญา  ผศ.ธีรวรรณ  นุตประพันธ์ 
และนางสุภัทรา สัจจา  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีกร : นางจันทร์เพ็ญ อุทุมทอง  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  จงัหวัดนครราชสีมา
   นายพรพรหม  ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 10.00 น. เสวนา หัวข้อ การบริหารและการจัดการ สู่ ความสมดุล ความสมบูรณ์ 

 ผู้นําเสวนา : นายธานินทร์  สันคะนุช เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
 ผู้ร่วมเสวนา : 1.โรงเรียนเมืองคง จงัหวัดนครราชสีมา

    2.โรงเรียนบ้านวงัน้ําเขียว จงัหวัดนครราชสีมา 
เวลา 10.00 – 10.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของเห็ด เพื่อการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน  มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.40 – 11.10 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

โดย โรงเรียนขามแก่นนคร จงัหวัดขอนแก่น
เวลา 11.10 – 11.40 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

โดย โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  จงัหวัดอตุรดิตถ์  
เวลา 11.40 – 12.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย นางเพ็ญศรี พืชพันธ์  นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ 
และนางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวสุภาพร  เสือเผือก โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จงัหวัดนครสวรรค์
          นายพรพรหม  ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 14.00 – 14.30 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้

โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จงัหวัดนนทบุรี
เวลา 14.30 – 15.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 

โดย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จงัหวัดนนทบุรี
เวลา 15.00 – 15.30 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 5 การนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

โดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จงัหวัดอุบลราชธานี
เวลา 15.30 – 16.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการองคป์ระกอบที่ 5 การนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย นางสาวประนอม  รัตนชัย นางอมรา โชติชะวงศ์ นางสาวศิริรัตน์ อาศนะ
และ นางพันทิพา สิงหัษฐิต  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันศุกร์ที่  1 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : นายไพศาล  จั่นพา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จงัหวัดจันทบุรี จงัหวัดจันทบุรี 
          นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.20 น. เสวนา หัวข้อ การบริหารและการจัดการ สู่ การถ่ายทอดได้ 

ผู้นําเสวนา : นายชนันต์ติณณ์  เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
ผู้ร่วมเสวนา : 1.โรงเรียนลําดวนพิทยาคม   จงัหวัดบุรีรัมย์

    2.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จงัหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.20 – 11.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชวีติ

โดย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
เวลา 11.00 – 11.40 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชวีติ

โดย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  จงัหวัดกาญจนบุรี 
เวลา 11.40 – 12.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย นายมงคล  เดชวรรณ  และ รศ.กมลทิพย์ กสิภาร์ 
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ. 



วันศุกร์ที่  1 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวปัทมา แซ่กิม โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จงัหวัดนครสวรรค์ 

             นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 14.00 -14.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของสัตวท์างทะเล 

                             เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดย รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 14.40 – 15.20 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชวีติ
โดย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  จงัหวัดเชียงใหม่

เวลา 15.20 – 16.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชวีติ
โดย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  จงัหวัดร้อยเอ็ด

 เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย  นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ นายชัชวาลย์ วีระชาติ 
และนายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม  พ.ศ.2560

พิธีกร : นางวัชรา จรูญผล โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จงัหวัดชลบุรี 
          นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.20 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของป่าชายเลน เพื่อการ

พัฒนาอย่างยัง่ยืน
โดย ผศ.ดร.กรณ์รว ีเอี่ยมสมบูรณ์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 10.20 – 11.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
โดย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

เวลา  11.00 – 11.40 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
                               โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จงัหวัดบุรีรัมย์
เวลา 11.40 – 12.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย ผศ.ดวงจิต  แก้วอุบล นางสาวพุมเรียง อรณุเรือง 
และนายชุมพล สงเคราะห์ธรรม ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน



วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม  พ.ศ.2560 (ต่อ)

พิธีกร : นางอรพนิ  อินทรโฆษิต โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จงัหวัดชลบุรี 
นางสาวจฑุามณี  แท่นมงคลมาศ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.

เวลา 14.00 – 14.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของทรัพยากรกายภาพ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
โดย ผศ.วโิรจน์ ดาวฤกษ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 14.40 – 15.20 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน
โดย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอ็ด

เวลา 15.20 – 16.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการสาระการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน   
โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จงัหวัดขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น

เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย นายอุดม ล้อมวงศ์พานิช นายประยงค์  แก่นลาและนายปรีชา บุญสุวรรณ 
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



  วันอาทิตย์ที่  3 ธันวาคม พ.ศ.2560

  พธิีกร : นางพุทธชาติ กาญจโนภาส  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จงัหวัดชยัภูมิ 
          นายเฉลิมพล ขยันกิจ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
  เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
  เวลา 09.00 – 09.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของสัตว์สะเทินน้ํา

สะเทินบก เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
โดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

  เวลา 09.40 – 10.20 น. นําเสนอ : การบูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)  
โดย โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จงัหวัดชลบุรี

  เวลา 10.20 -11.00  น. นําเสนอ : การบูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) 
โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50  จงัหวัดขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น

  เวลา 11.00 -11.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติและประโยชน์ของแมลง เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน  โดย  นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด จงัหวัดรอ้ยเอ็ด

  เวลา 11.40 – 12.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล  นายจรัญ ไล้ทองคํา 
และนางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันอาทิตย์ที่  3 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ต่อ)

เวลา  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จงัหวัดชลบุรี 
          นายเฉลิมพล ขยันกิจ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 14.00 – 14.40 น. นําเสนอ : การบูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)  

โดย โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จงัหวัดอดุรธานี
เวลา 14.40 – 15.20 น. นําเสนอ : การบูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)

โดย โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก จงัหวัดศรีสะเกษ
เวลา 15.20 - 16.00 น. นําเสนอ : การบูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๙ ใบงาน)  

โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จงัหวัดเชียงใหม่
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย นายอํานาจ ชนชนะชัย นายทวีชัย ไรวา และนายโสภณ สุรโยธี
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันจันทรท์ี่  4 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : นางสาวอบุลรัตน์ มังกรณ์ โรงเรียนห้วยแถลงพทิยาคม จงัหวัดนครราชสีมา
            นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น. สรุปการประชุมวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.องค์ประกอบที่ 1 – 5 โดย นางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
2.พืชศึกษา โดย นายเฉลิมพล ขยันกิจ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
3.สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแหง่ชวีิต สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

    และสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน
   โดย นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
4.การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่นและนวัตกรรมจากฐานทรัพยากร
  ท้องถิ่น  โดย นายมรกต วัชรมุสิก เจา้หน้าที่ อพ.สธ.

พิธีกร : นางขนิษฐา โสธรรมมงคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 
           นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปงานประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ศกัยภาพมาก

ล้นมีให้เห็นและแนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  

รองหวัหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ฝ่ายวิชาการ



นิทรรศการ :งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

        ความเบิกบานจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น 

        ผลที่ได้จากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ศักยภาพมากล้นมีให้เห็นและการบูรณาการพืชศึกษา



การจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 1.ระยะเวลา :  รวมทัง้สิ้น 7 วัน

                   ระหว่างวันที่ วันที ่28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 
2.หน่วยงานที่เข้าร่วมนําเสนอผลงานนิทรรศการ : รวมทัง้สิ้น  96 แหง่ จาํนวน 960 คน

ระดับเกียรติบัตร ขั้นที่ 2                 จํานวน 13 แห่ง
ระดับเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 จํานวน  36 แห่ง

(2544 - 2559) จํานวน 21 แห่ง  
(2560)             จํานวน  15 แห่ง  

  ป้ายสนองพระราชดํารฯิ จํานวน 47 แห่ง
(2544 - 2559)   จํานวน   9 แห่ง  

 (2560)             จํานวน 38 แห่ง



ผังการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 2

** ขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร จํานวน  13 บูธ เรียงลําดับบูธตามระดับชั้น และตามตัวอักษร



ผังการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1

** ขนาดพื้นที่ 2 x 3 เมตร จํานวน 36 บูธ เรียงลําดับบูธตามกลุ่มลักษณะวิสัยของพืช 

    ระดับชั้น และตามตัวอักษร



ผังการจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ระดับป้ายสนองพระราชดําริฯ

** ขนาดพื้นที่ 2 x 3 เมตร จํานวน 47 บูธ เรียงลําดับบูธตามกลุ่มลักษณะวิสัยของพืช 

    ระดับชั้น และตามตัวอักษร



การประชุมวิชาการและนทิรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1. วิชาการ “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”    
   - การบรรยายพเิศษของผู้บริหาร อพ.สธ.
   - การนําเสนอผลงานทางด้านวิชาการของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
   - การเสวนาแนวทางการดําเนินงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น
   - การบรรยายพเิศษ “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”

           
2. นิทรรศการ “ฐานทรัพยากรท้องถิน่”

               - สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นลําดบัเกียรตบิัตร ขั้นที ่1
   - สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นลําดบัป้ายฯ



การประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1.ระยะเวลา :  รวมทัง้สิ้น 6 วัน

                   ระหว่างวันที่ วันที ่29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560
        เวลา 08.30 – 16.00 น.  

2.การบรรยายพิเศษ / การบรรยาย / การเสวนา : รวม 36 เรื่อง 24 หน่วยงาน 50 คน

                   การนําเสนอ            จํานวน 16 เรื่อง 10 หน่วยงาน
       การสาธิต           จํานวน 10 เรื่อง 14 หน่วยงาน
       การสรุป           จํานวน 10 เรื่อง



  กําหนดการ การประชุมวชิาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมใีห้เหน็

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมอาคารสระบุรี 4 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จงัหวัดสระบุรี



วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

*** เวลา 09.00 – 11.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิด และรับฟงัการบรรยายพิเศษ

     ณ ห้องประชุมอาคารสระบุรี 4 ชั้น 2

พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด และ บรรยายพิเศษ เรื่อง รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้

ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย นายพรชัย  จุฑามาศ   
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสําคัญในการทํางานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษา ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  
รองหวัหน้าสํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ฝ่ายวิชาการ

*** เวลา 11.00 – 16.30 น. รบัฟังการบรรยาย การสาธิตและการมีส่วนร่วม

      ณ ห้องประชุมอาคารสระบุร ี4 ชั้น 3



วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีกร : นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร    เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
เวลา 11.00 – 11.30 น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลยางขี้นก  จงัหวัดอุบลราชธานี
เวลา 11.30 – 12.00 น. นําเสนอ : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเปือ  จงัหวัดน่าน
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา 14.00 – 15.00 น. สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเปือ  จังหวัดน่าน
เวลา 15.00 – 16.00 น. นําเสนอ : งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหนน จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย นายมงคล เดชวรรณ นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ และนางศิรลิักษณ์ จนั
ทรมานนท์  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีกร : นางพรทิพย์  วรรณทวี องค์การบริหารส่วนตําบลยางขี้นก จงัหวัดอุบลราชธานี
          นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 09.00 – 09.40 น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย จังหวัดขอนแก่น
เวลา 09.40 – 10.10 น.        นําเสนอ : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.10 – 10.50 น.        สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.50 – 11.20 น.        นําเสนอ : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 11.20 – 12.00 น.        สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี 
เวลา 12.00 – 12.20 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย ผศ.ธรีวรรณ นุตประพันธ์ นางสุภัทรา สัจจา นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม 
และนายชัชวาลย์ วีระชาติ ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



เวลา 14.00 – 14.40 น. นําเสนอ : งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น   
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 14.40 – 15.40 น. สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 15.40 – 16.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย ดร.ประยงค์ แก่นลา  นางเพ็ญศรี พืชพันธ์
และนางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (ต่อ)



วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 

พิธีกร : นางสาวราตรี  คมสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ  จังหวัดนครราชสีมา
          นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 09.00 – 09.40 น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหนน จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.40 -10.20 น. นําเสนอ : งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

โดย เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
เวลา 10.20 – 11.20 น สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

โดย เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
เวลา 11.20 – 12.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล นางสาวพุมเรียง อรุณเรือง และดร.นิพนธ์ นิกาจิ 
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



เวลา 13.00 – 14.40 น. นําเสนอ : งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 14.40 – 15.40 น.            สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 15.40 – 16.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย นายอาคม หาญสงคราม และนายอํานาจ ชนชนะชัย 
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ต่อ) 



วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : นางนิอร เจริญสุข เทศบาลตําบลโคกกรวด จงัหวัดนครราชสีมา
          นางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 09.00 – 09.40 น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย เทศบาลตําบลพรุใน จังหวัดพังงา
เวลา 09.40 – 10.20 น. นําเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  

จากทรัพยากรท้องถิ่น  : การศึกษาพืช
โดย เทศบาลตําบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 10.20 – 11.20  น.            สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น  : การศึกษาพืช
โดย เทศบาลตําบลโคกกรวด จงัหวัดนครราชสีมา

เวลา 11.20 -12.00  น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย นางสาวประนอม รัตนชัย และนายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล 
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

เวลา 12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



เวลา 14.00 – 14.40 น. นําเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา

เวลา 14.40 – 15.40 น.   สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา

เวลา15.40 – 16.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล และนางสาวพุมเรียง อรุณเรือง 
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ต่อ)



วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : นายยุทธศาสตร์ สุขจิตร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง  จงัหวัดนครราชสีมา
          นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 09.00 -09.40 น. นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโรง  จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 09.40 – 10.20 น.

    
นําเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ  จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 10.20 -11.20 น.            สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา

เวลา 11.20 – 12.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก 
โดย นายโสภณ สุรโยธี และนายทวีชัย ไรวา ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   



เวลา 14.00 -14.40 น. นําเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลรําแดง จังหวัดสงขลา

เวลา 14.40 – 15.40 น.            สาธิตและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสํานึก  
จากทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลรําแดง จังหวัดสงขลา

เวลา 15.40 – 16.00 น. สรุปและมอบของที่ระลึก
โดย นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ และนายปรีชา บุญสุวรรณ
ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ต่อ)



วันจันทรท์ี่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 09.00 – 13.00 น.  สรุปการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน)
   โดย นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
2.การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น (4 ทรัพยากร)
   โดย นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
   

*** เวลา 13.00 – 14.30 น. รบัฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคารสระบรุี 4 ชั้น 2

พิธีกร : นางขนิษฐา โสธรรมมงคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 

นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปงานประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ศกัยภาพมาก

ล้นมีให้เห็นและแนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ 
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  รองหัวหน้าสํานักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝ่ายวิชาการ



ผังห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ 
1 โต๊ะ +เก้าอี้ (ผู้นําเสนอ) 5 – 7 โต๊ะ +เก้าอี้ (ผู้เข้าฟังจาํนวน 50 ที่นั่ง)
2 จอภาพ 8 โต๊ะ +เก้าอี้ (สําหรับ
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน)
3 โพเดี่ยม 9 บอร์ดประชาสัมพันธ์
4 Projector (เครื่องฉาย) 9 โต๊ะ +เก้าอี้ (สําหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
หมายเหตุ : เก้าอี้ขอเตรียมไว้ประมาณ 60 ตัว 

1 9-



ผังบริเวณเวทีหน้าห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น



ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การบูรณาการทรัพยากรท้องถิ่น

การแสดงนิทรรศการ

นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

    การอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรกายภาพ ชวีภาพ วัฒนธรรม

และภูมปิัญญา บนฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



การจัดนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1.ระยะเวลา :  รวมทัง้สิ้น 7 วัน

                   ระหว่างวันที่ วันที ่28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 
2.หน่วยงานที่เข้าร่วมนําเสนอผลงาน : รวมทัง้สิ้น 25 แหง่ จาํนวน 250 คน

ระดับเกียรติบัตร ขั้นที ่1     จํานวน   1 แห่ง
ระดับป้ายฯ                     จํานวน 24 แห่ง

(2556- 2559)   14 แห่ง
      (2560)   10 แห่ง



ผังการจัดแสดงนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1  และป้ายสนองพระราชดําริฯ

ขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร จํานวน 21 บูธ

เรียงลําดับบูธตามภูมิภาค / จังหวัด / รปูแบบอปท. และตามตัวอักษร



ศิลปะพื้นบ้าน

การบูรณาการ

พืชศึกษา

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การเรียนรู้ พืชศกึษาบูรณาการสู่การเรียนรู้ และถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบของการแสดงศลิปะพื้นบ้าน



1.เปน็การสนองพระราชดําริ การอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากร สะทอ้นให้เห็น
ประโยชน์ คุณคา่ ความงามของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
และรักในทรัพยากร เกิดความภาคภูมิใจ การสืบทอด จรรโลงและธํารงไว้เป็นสมบัติของ
ท้องถิ่น ประเทศ และเป็นการเผยแพร่ศลิปะพืน้บ้าน อาทเิช่น ทัศนศลิป ์ ดนตรี นาฏศลิป ์
เป็นต้น

2.เปน็การแสดงเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทีท่รงสบืสานพระราชปณิธาน ในงานอนุรักษท์รัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น



1.ระยะเวลา :  รวมทัง้สิ้น 6 วัน

                   ระหว่างวันที่ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 

2.หน่วยงานที่เข้าร่วมนําเสนอผลงาน : รวมทัง้สิ้น 11 แหง่

3.ชุดการแสดงจํานวน 12 ชุด จํานวน 750 คน

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น



กําหนดการ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การประชุมวชิาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมใีห้เห็น”

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จงัหวัดสระบุรี



วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีกร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์ และนายพรพรหม ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 12.30 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 12.30 – 13.00 น. การแสดง : ใต้ร่มพฤกษาจุฬาฯ 100 ปี แสดงโดย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 – 14.00 น. การแสดง : ผักพายที่รัก (บูรณาการพืชศึกษา)

แสดงโดย โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  จงัหวัดอบุลราชธานี
มอบของที่ระลึกโดย : ดร.ประยงค์ แก่นลา นายโสภณ  สุรโยธี
และนายทวีชัย  ไรวา ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีกร : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  45 จงัหวัดกาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบุรี  
          นางสาวจุฑามณี  แท่นมงคลมาศ และนางสาวเอฏฐวรรณ ชมชื่น เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดง : โปงลางถาดหลุม

แสดงโดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จงัหวัดกาญจนบุรี 
เวลา 13.00 – 14.00 น. การแสดง : วงดนตรีลูกทุ่งไทย ราชประชา ๓๓ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน

แสดงโดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จงัหวัดลพบุรี จงัหวัดลพบุรี
มอบของที่ระลึกโดย : นางสุภัทรา  สัจจา ดร.นิพนธ์  นิกาจิ 
และผศ.ดวงจิต แก้วอบุล ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร และนายพรพรหม  ทองมีทิพย์   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดง : วิพิธจันทรานาฏยรังสรรค์

แสดงโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรงุเทพมหานคร
เวลา 13.00 – 14.00น. การแสดง : มรดกแห่งสยาม 

แสดงโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรงุเทพมหานคร
มอบของที่ระลึกโดย : ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์
และนางสาวศิริรัตน์ อาศนะ ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จงัหวัดอบุลราชธานี
นายเฉลิมพล  ขยันกิจ และนางสาวภัทรารัตน์ วงค์ม่าน  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดง : บูรณาการมันสาคู

แสดงโดย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จงัหวัดอบุลราชธานี
เวลา 13.00 – 14.00 น. การแสดง : วงโปงลางวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

แสดงโดย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  จงัหวัดอุดรธานี
มอบของที่ระลึกโดย : นายมงคล เดชวรรณ นายอํานาจ  ชนชนะชัย
และนายอุดม  ล้อมวงศ์พานิช  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
นางสาวจฑุามณี  แท่นมงคลมาศ และนางสาวภัทรารัตน์ วงค์ม่าน  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 14.00 น. การแสดง : วจิิตรตระการตาเปิดม่านฟ้าอุตรานคร

แสดงโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์
มอบของที่ระลึกโดย : นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร นางสาวประนอม รัตนชัย
และนางพันทิพา สิงหัษฐิต ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันจันทรท์ี่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์ และนายพรพรหม ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น. การแสดง : เพลงฉอ่ย “คณุอนันต์พรรณไม้ใน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย”

แสดงโดย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จงัหวัดนครปฐม
มอบของที่ระลึกโดย : นายชุมพล  สงเคราะห์ธรรม นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม

  และรศ.กมลทิพย์ กสิภาร์  ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.



วันจันทรท์ี่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

พิธีกร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์ และนายพรพรหม ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
เวลา 14.30 – 16.00 น. พิธีปิด และมอบธงเจ้าภาพ 

การแสดง : วานรินทร์กบิลแสม
แสดงโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การแสดง : นาฏราชสีมา
แสดงโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ผังเวทีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน



กรอบการสร้างจิตสํานึก

การจัดนิทรรศการ

   การพัฒนาบุคลากร
       กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
       กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

แผนภาพแบบจาํลองแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาของ 

อพ.สธ.

แนวความคิด
  1.ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
  2.สาระการเรียนรู้
     - 5 องค์ประกอบ 
     - 3 สาระการเรียนรู้ 
     - ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น
  3.ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน



การจัดนิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึก

อพ.สธ.

1.ระยะเวลา :  รวมทัง้สิ้น 7 วัน

                   ระหว่างวันที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 

2.สถานที่ : บริเวณด้านนอกอาคารสระบุรี 5

3.กรอบความคดิ : การพัฒนาบุคลากร

สาระการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ชาวบ้านไทยไดป้ระโยชน์ สู่ประโยชนแ์ท้แกม่หาชน
4.บอร์ดนิทรรศการจํานวน 10 บอร์ด



นิทรรศการกรอบที่ 3 กรอบการสร้างจิตสํานึก

นิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึก

จัดแสดงต่อเนื่องจากนิทรรศการกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร และนิทรรศการกรอบการใช้
ประโยชน์ โดยนิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึกจัดแสดงบนเนื้อที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร 
ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการขนาดกว้าง 0.8 เมตร สูง 1.2 เมตร จํานวน 10 บอร์ด จอวีดีทัศน์ 
จํานวน 2 จอ และโต๊ะจัดแสดงผลงานจํานวน 1 ตัว  



นิทรรศการกรอบที่ 3 กรอบการสร้างจิตสํานึก

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ชาวบ้านไทย

ได้ประโยชน์

แสง

แห่ง

ศรัทธา

ปญัญา

นําวิถี

ค่าทวี

มุ่งมั่น

สัมพันธ์

สานต่อ

ก่อเกิด

องค์

ความรู้

คงอยู่คู่

ชุมชน
ศักยภาพมากล้นมใีห้เห็น

ชาวบา้น

ไทย

ได้

ประโยชน์

บอร์ดที่ 1 บอร์ดที่ 2 บอร์ดที่ 3 บอร์ดที่ 4 บอร์ดที่ 5 บอร์ดที่ 6 บอร์ดที่ 7 บอร์ดที่ 8 บอร์ดที่ 9 บอร์ดที่ 10

เข้มข้น เข้มแข็ง พัฒนา สู่มาตรฐาน รอบรู้  เชียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้



แนวคิดในการจัดนิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึก

บอร์ดที่ แนวคิด สาระสําคัญ

1 แสงแหง่ศรัทธา - ความสาํคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ประโยชน์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- วิธีการในการเขา้ร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 ปัญญานําวิถี - การดําเนินงาน 4 ด้าน
- การดําเนินงาน 5 องค์ประกอบ
- การดําเนินงาน 3 สาระ
- การดําเนินงานการสํารวจทรัพยากรทอ้งถิ่น
   ( 9 ใบงาน)

3 ค่าทวีมุง่มั่น - บรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ลําดับบตัร

                                 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



บอร์ดที่ แนวคิด สาระสําคัญ

4 สัมพันธ์สานต่อ - ความสาํคัญของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- ประโยชน์ของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- วิธีการในการเขา้ร่วมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- เครือขา่ยในการทํางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 ก่อเกิดองค์ความรู้ - การดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3 ด้าน 6 งาน
  และ 4 ทรัพยากร

6 คงอยูคู่ชุ่มชน - บรรยากาศในการดําเนินงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น
- ลําดับบัตร

                         งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

แนวคิดในการจัดนิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึก



บอร์ดที่ แนวคิด สาระสําคัญ

7-9 ศักยภาพมาล้นมใีห้

เห็น

- รอบรู้ เชียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้
- คู่มือการดําเนินงาน อพ.สธ. 
- สือ่ อพ.สธ. - วิทยากรผู้ช่วย

10 ชาวบ้านไทยได้

ประโยชน์

นวัตกรรม มูลค่า พัฒนานุรักษ์สิทธิ์ 
สถานศึกษา ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษแ์ละการ
พัฒนา สิทธิในการครอบครองทรัพยากร
หลักการ เพือ่สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับสังคม
สาระการเรียนรู้

1. เรียนรู้ศักยภาพ จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
   ชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา
2. เรียนรู้การนําไปใช้ประโยชน์ สร้างสิ่งใหม่ๆ
3. การถือครองภมูิปัญญาแห่งตน (ขั้นตอนการรักษาสิทธ์ 
ขั้นตอนการจดสทิธิบัตร พืชอนุรักษ์) 

แนวคิดในการจัดนิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึก



แนวคิดในการจัดนิทรรศการกรอบการสร้างจิตสํานึก



คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

การประชุมวิชาการและนทิรรศการ

“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของคณะทํางาน

- ร่วมพิจารณาและขอมติจากที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  สรุปจํานวนบทความที่ตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการ

 แบ่งตามประเภทการนําเสนอ ดังนี้

         - นําเสนอภาคบรรยาย 26  เรื่อง

      - นําเสนอภาคนิทัศน์ 68  เรื่อง

        รวม  94  เรื่อง

o  สรุปจํานวนเรื่องบรรยายพิเศษและเสวนา

         - บรรยายพิเศษ 3  เรื่อง

      - เสวนา 2  เรื่อง



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  สรุปจํานวนบทความที่ตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการ

 แบ่งตามสาขา ดังนี้

    1. ความหลากหลายทางชวีภาพด้านพืช/  6.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ 

    นิเวศวิทยาป่าไม้ (4/6)                      (-/3)

2. พันธุศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ (3/6)  7. กีฏวิทยา (-/5)     

3. เภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห์ (3/5)         8. ประมง (1/-)    

4. เกษตรศาสตร์/ภูมิปัญญา (4/12)        9. จุลชีววิทยา (5/16)          

5. วิทยาศาสตร์การอาหาร/โภชนาการ     10. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (3/10)

   (3/5)



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  กําหนดรายชื่อบุคคลทําหน้าที่กรรมการตัดสินรางวัลนําเสนอผลงาน

    ภาคนิทัศน์ จํานวน 6 ท่าน

    1. รศ.ดร. สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา

         2. ผศ.ดร. พัชนี สิงหอ์าษา

          3. ศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

          4. รศ.ดร. มาลินี ฉัตรมงคลกุล

          5. ผศ. สุนันท์ ภัทรจินดา

6. ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  จํานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน

         - ร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน  84  คน

      - ร่วมประชุมโดยไม่นําเสนอผลงาน  35  คน 

        รวม  119  คน

o  ส่งต้นฉบับเอกสารประชุมวิชาการ (หนังสือรวมบทคัดย่อและซีดีเรื่องเต็ม)

    เพื่อจัดพิมพ์และผลิต



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  ส่งหนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานไปยังเจ้าของบทความทั้งหมด

 จํานวน 94 เรื่อง

o  ส่งหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ/เสวนา และประธานในแต่ละช่วง

นําเสนอ

o  ออกแบบและจัดทําป้ายชื่อติดหน้าอกสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

o  ออกแบบและจัดทําเกียรติบัตรสําหรับผู้นําเสนอผลงาน

o  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในช่วงจัดการประชุม เช่น ป้ายชื่อวิทยากร

    คูปองอาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับผู้ลงทะเบียน แบบประเมินผล



รายงานความกา้วหน้า

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

o  รายการขอรับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบุจํานวน)
1. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในระหว่างการประชุมวิชาการ 3 วัน

- จํานวน 250 คน/วัน

2. ถุงผ้าบรรจุเอกสารประชุมวิชาการ

- จํานวน 300 ใบ

3. ของที่ระลึกสําหรับวทิยากร ผูด้ําเนินรายการ และประธานช่วง

- จํานวน 25 ชิ้น

4. ของรางวัลสําหรับผู้นาํเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล

- จํานวน 7 รางวัล (นําเสนอผลงานยอดเยี่ยม 2 รางวัล, นําเสนอผลงานดีเด่น 5 รางวัล)

5. การจัดพิมพ์เอกสารประชุมวิชาการ (abstract book)

- จํานวน 1,000 เล่ม



คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุม

คณะอนุกรรมการ จํานวน 11 คณะ

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย: ศกัยภาพมากล้นมีให้เห็น

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจดันิทรรศการ “โรงเรียนหญา้แฝก”

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของ

    หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการ

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและตอ้นรบั

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ ยานยนต ์และรกัษา

ความปลอดภยั

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละ 

   โสตทศันูปกรณ์

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน

11. คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น



วันจันทรท์ี่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

เวลา 14.30 – 16.00 น. พิธีปิด และมอบธงเจ้าภาพ 
การแสดง : วานรินทร์กบิลแสม
แสดงโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การแสดง : นาฏราชสมีา
แสดงโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พธิีปิดงาน



งานฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปญัญาท้องถิ่น

โดย สปก.

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี





ฐานนิทรรศการ

ส่วนที่ ๑ : กระบวนการ
ขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก.

โครงการธนาคารอาหารชุมชนฯ
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

โครงการผืนดินพระราชทาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ําแม่อาวฯ 
จ.ลําพูน

ส่วนที่ ๒ : "ศาสตร์พระราชา" กับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 6 ฐาน

ส่วนที่ 3 : ภูมิปัญญา องค์ความรู้   
และเทคโนโลยี ของปราชญ์
ชาวบ้าน จํานวน 6 ฐาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา 
จ.สระแก้ว/ปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
        จ.กาญจนบุรี

โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ 
จ.สกลนคร

ชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. 
แบบองค์รวม กรณีชุมชนปราชญ์

สมุนไพรไทยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันุ
กรรมพืช ‐ ส.ป.ก.บึงกาฬ
พืชป่าเชิงเศรษฐกิจ กรณี 

หมากเม่า และหวาย

ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์

สร้างสรรพสิ่งเกื้อกูลสร้างสมดุล เพิ่ม
คุณค่าพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคนรุ่นใหม่

การเพิ่มมูลค่าจากต้นลาน 
และการใช้ประโยชน์จากใบลาน

ผ้าครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กระบวนการขบั
เคลื่อนงานของ 

ส.ป.ก.



ฐานปราชญ์



คนัสระ ขนาด

กวา้ง 10 เมตร

สระ









พื้นที่จัด



แปลงปอเทือง



พื้นที่จัด



2.2 สรุปความพรอ้มของพื้นที่ในการจดันิทรรศการของหน่วยงาน

ที่รว่มสนองพระราชดาํริ 

      ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ.สระบุรี

28 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2560



รา่งกาํหนดการวนัเสด็จพระราชดาํเนินเป็นองคป์ระธานเปิดงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี 

ในวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2560

วาระที่ 3



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนต ์     

พระที่นัง่จากวงัสระปทุม ไปยงักองพลทหารมา้ที่ 2 รกัษาพระองค ์สนามเป้า

เวลา 08.10 น. รถยนตพ์ระที่นัง่ถึงกองพลทหารมา้ที่ 2 รกัษาพระองค ์สนามเป้า

ประทบัเฮลิคอปเตอรพ์ระที่นัง่ไปยงัสนามบินเฮลิคอปเตอรช์ัว่คราว โครงการพฒันาที่ดิน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั – สระบุรี  อาํเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี

เวลา 08.50 น. เฮลิคอปเตอรพ์ระที่นัง่ถึงยงัสนามบินเฮลิคอปเตอรช์ัว่คราว โครงการพฒันาที่ดิน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั – สระบุรี  อาํเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี ผูพ้ิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสระบุรี 

ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที่ 18  ผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดัสระบุรี 

และขา้ราชการ  เฝ้าฯ รบัเสด็จ

นายกสภากาชาดจงัหวดัสระบุรี และรองอธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ทลูเกลา้ฯ ถวายพวงมาลยั 



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.55 น. ประทบัรถยนตพ์ระที่นัง่ไปยงัหอพระพุทธจุฬาภิวฒัน์ เทพรตันประสิทธิ

สถิตสระบุรินทรส์ถาน

เวลา 09.00 น. รถยนตพ์ระที่นัง่ถึงหอพระพุทธจุฬาภิวฒัน์ เทพรตันประสิทธิ สถิตสระบุรินทรส์ถาน

(วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงมหาชยั)

ศาสตราจารยก์ิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต เอื้ออาภรณ ์อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

นายจิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวงั 

นายพรชยั จุฑามาศ รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํริฯ เฝ้าฯ รบัเสด็จ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พิมพพ์นา ปีตธวชัชยั รองอธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ทลูเกลา้ฯ ถวายพวงมาลยั

เสด็จเขา้หอพระพุทธจุฬาภิวฒัน์ เทพรตันประสิทธิ สถิตสระบุรินทรส์ถาน 

ทรงวางพวงมาลยัสกัการะพระพุทธจุฬาภิวฒัน์ เทพรตันประสิทธิ สถิตสระบุรินทรส์ถาน

ทรงคม

เสด็จออกจากหอพระพุทธจุฬาภิวฒัน์ เทพรตันประสิทธิ สถิตสระบุรินทรส์ถาน



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

เสด็จฯ ไปยงัอาคารสระบุรี 4

เสด็จขึ้นชั้น 2 (โดยลิฟต)์

เสด็จเขา้หอ้งประชุมใหญ่

(วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชยั)

ประทบัพระราชอาสน์ (บนเวที)

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั เขา้เฝ้าฯ ทลูเกลา้ฯ ถวายสจูิบตัร

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญไชย สถิตมัน่ในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

เขา้เฝ้าฯ ทลูเกลา้ฯ ถวายหนังสือสรรพชีวติในบริเวณเขาถํ้าเสือ-เขาจาํป่า อาํเภอแกง่คอย  

จงัหวดัสระบุรี

ทอดพระเนตรการขบัรอ้งและบรรเลงดนตรีไทยชุด “อาศิรวาท จุฬาฯ 100 ปี” 

อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั กราบบงัคมทลูถวายรายงานการจดัการประชุมฯ



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ

กราบบงัคมทลูเบิกฯ

- ผูเ้ขา้เฝ้าฯ ทลูเกลา้ฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ (จาํนวน 9 ราย)

- ผูส้นับสนุนการจดัการประชุมวชิาการเขา้รบัพระราชทานเกียรติบตัร 

(จาํนวน 1 ราย) 

- ผูเ้ขา้รบัเกียรติบตัรและป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น (จาํนวน 63 ราย)

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดาํรสัเปิดการประชุม

วชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ปี พ.ศ. 2560

จบพระราชดาํรสั

เสด็จออกจากหอ้งประชุมใหญ่

เสด็จไปยงัอาคารสระบุรี 5

เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต)์



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

ทอดพระเนตรนิทรรศการของจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

เสด็จไปทรงปลกูตน้พระศรีมหาโพธิ์ (จาํนวน 2 ตน้)

ทอดพระเนตรนิทรรศการคณะปฏิบตัิงานวทิยาการ อพ.สธ.

ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น

เสด็จขึ้นชั้น 2 (โดยลิฟต)์

เสด็จฯ ไปยงัอาคารสระบุรี 6

เสด็จเขา้หอ้งรบัรอง 208

ประทบัพกัพระราชอิริยาบถ

เสด็จเขา้หอ้ง 207

ประทบัพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย

เสวยพระกระยาหารกลางวนั (จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั จดัถวาย)

เสด็จออกจากหอ้ง 207

เสด็จฯ ไปยงัอาคารสระบุรี 4

เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต)์



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

ประทบัรถไฟฟ้า

ทอดพระเนตรนิทรรศการหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ(กฟผ.)สมาชิกสวนพฤกษศาสตร ์

ที่เขา้รบัเกียรติบตัร และงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น สปก. และอบต.

เสด็จฯ ไปยงัลานนิทรรศการหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ

ทอดพระเนตรนิทรรศการหน่วยงานรว่มสนองพระราชดาํริ และ “โรงเรียนหญา้แฝก”

เวลา 15.30 น. ประทบัรถยนตพ์ระที่นัง่ไปยงัสนามเฮลิคอปเตอรช์ัว่คราว โครงการพฒันาที่ดิน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั – สระบุรี  อาํเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี

(วงดุริยางคบ์รรเลงเพลงมหาชยั)

เวลา 15.35 น. รถยนตพ์ระที่นัง่ถึงสนามเฮลิคอปเตอรช์ัว่คราว โครงการพฒันาที่ดินจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั – สระบุรี  อาํเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบุรี

ประทบัเฮลิคอปเตอรพ์ระที่นัง่ไปยงักองพลทหารมา้ที่ 2 รกัษาพระองค ์สนามเป้า

เวลา 16.15 น. เฮลิคอปเตอรพ์ระที่นัง่ถึงกองพลทหารมา้ที่ 2 รกัษาพระองค ์สนามเป้า

ประทบัรถยนตพ์ระที่นัง่ถึงวงัสระปทุมเวลา 16.25 น.



รา่งกาํหนดการ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

ณ โครงการพฒันาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - สระบุรี  อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี

วนัองัคารที่ 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

การแตง่กาย  

ขา้ราชบริพารในพระองค์ บุรุษ กากคีอตั้ง, สตรี กากคีอแบะ

ขา้ราชการในพื้ นที่ เครื่องแบบปกติขาว

ผูป้ฏิบตัิงานของจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ชุดเบลเซอร์

หน่วยงานสนองพระราชดาํริและโรงเรียนสมาชิก ชุดสทูสากลนิยมสุภาพ  

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน งดการแต่งกายดว้ยชุดสีขาว-ดาํ 

หรือ สีดาํลว้น

นักเรียน นิสิต นักศึกษา เครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ของแต่ละสถาบนั



ผู้ติดตามเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : ศกัยภาพมากล้นมีให้เห็น

วันอังคารที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี



ขบวนที่ ๑

๙๐๕

๑. รองผอ.อพ.สธ. ๒. นายกสภาจุฬาลงกรณ์ฯ

๓. เลขาธิการพระราชวัง ๔. ศ.ดร. ธรีะ สูตะบุตร

๕. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

๖. ดร.อําพล เสนาณรงค์

๗. เลขานุการฯ อพ.สธ.



ขบวนที่ ๒

๑. คณะคุณข้าหลวง ๒. ผู้ว่าราชการจังหวดัสระบรุี

๓. ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ



รถไฟฟ้าพระที่นัง่ และรถไฟฟ้าขบวนเสด็จพระราช

ดาํเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

วนัองัคารที่  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รถพระที่นัง่ไฟฟ้าและรถไฟฟ้าขบวนเสด็จพระราช

ดาํเนินทอดพระเนตรนิทรรศการหน่วยงาน

ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟ้าแบบ 6 ที่นั่ง ถวายเป็นรถพระที่นั่ง 

จํานวน 1 คัน รถไฟฟ้าแบบ 6 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน รถไฟฟ้าแบบ 4 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 

สาํรอง รวมทั้งสิ้น 4 คนั สาํหรบัขบวนเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมีผงัตาํแหน่งที่

นัง่ ดงันี้

*หมายเหต ุ รถไฟฟ้าคนัที่ 2 – 4 มีที่นัง่ สาํรองดา้นทา้ยไวส้าํหรบัผูถ้วายงานที่ตามขบวนเสด็จ

ประเภทรถ : รถกอลฟ์ จาํนวน (คนั) หมายเหตุ

คนัที่ 1 รถพระที่นัง่ 1 แบบ 6 ที่นัง่ (6+2*)

คนัที่ 2 รถตามขบวนเสด็จฯ 1 แบบ 6 ที่นัง่ (6+2)

คนัที่ 3 สาํรอง 1 แบบ 4 ที่นัง่ (4+2)

คนัที่ 4 สาํรอง 1 แบบ 4 ที่นัง่ (4+2)

รวมทั้งสิ้น 4



คนัที่ 1 (6 ที่นัง่)

1. ราชองคร์กัษ์ 2. พลขบั

3.  ๙๐๕ 4. ราชเลขาฯ   

5. ศาสตราจารยก์ิตตคิณุ ดร.คณุหญงิ 

สุชาดา กีระนนัทน ์นายกสภา

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

6. นายพรชยั จุฑามาศ รองผอ.อพ.สธ. 

คนัที่ 2 (6 ที่นัง่)
1. ราชองคร์กัษ์ 2. พลขบั

3. ศาสตราจารย ์ดร. ธีระ สูตะบุตร 4. เลขาธิการพระราชวงั

5.ดร.ปิยรษัฎ ์ปรญิญาพงษ ์เจรญิทรพัย ์

เลขานุการฯ อพ.สธ.

6. ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต เอื้ออาภรณ ์

อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั



คนัที่ 3 (4 ที่นัง่) 

1. ดร.อาํพล เสนาณรงค์ 2. พลขบั

3.  คณุขา้หลวง 4.   คุณขา้หลวง

คนัที่ 4 (4 ที่นัง่) 
1. คณุขา้หลวง 2. พลขบั

3.  สาํรอง 4.   สาํรอง

หมายเหต ุคนัที่ 2  – 4  มีดา้นทา้ยคนัละ 2 ที่นัง่ จดัสาํรองไวส้าํหรบัผูถ้วาย

งานที่ตามขบวนเสด็จฯ



พลขบั ราชองครกัษ์

905
คุณพรชยั

นายกสภา

ราชเลขาฯ

คนัที่ 1 รถพระที่นัง่

แบบ 6 + 2 ที่นัง่



พลขบั

ลธว. อธิการบดี

ศ.ดร. ธีระ ดร. ปิยรษัฎ์

คนัที่ 2 รถตามขบวน

ราชองครกัษ์

แบบ 6 + 2 ที่นัง่



คนัที่ 3 สาํรอง

ดร.อาํพล 

เสนาณรงค์พลขบั

คุณขา้หลวง
คุณขา้หลวง

แบบ 4 + 2 ที่นัง่



คนัที่ 4 สาํรอง

คุณขา้หลวง
พลขบั

สาํรอง
สาํรอง

แบบ 4 + 2 ที่นัง่



ผงัที่นัง่ผูร้ว่มโตะ๊เสวยพระกระยาหารกลางวนั

ในโอกาสเสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุม

วิชาการและนิทรรศการ

ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น

วนัองัคารที่  ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐

ณ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี



รายนามผูร้ว่มโตะ๊เสวยพระกระยาหารกลางวนั

พระหตัถข์วา

๑. นายบณัฑิตย ์เทวทีิวารกัษ์   ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี

๒. นายพฐัวศิ สงัขว์งษา ผูพ้ิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสระบุรี

๓. พลตรี อศัวนิ บุญธรรมเจริญ  ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘

๔. พลตาํรวจตรี ชยัรตัน์ ทิพยจนัทร ์ ผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดัสระบุรี

๕. ศาสตราจารย ์นพ. ดร. นรินทร ์หิรญัสุทธิกุล รองอธิการบดี กาํกบัดแูลดา้น

ยุทธศาสตร ์แผนและงบประมาณ 

 



รายนามผูร้ว่มโตะ๊เสวยพระกระยาหารกลางวนั

พระหตัถซ์า้ย
๑. ศาสตราจารยก์ิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท ์

    นายกสภาจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

๒. นายจิรายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา

    เลขาธิการพระราชวงัในฐานะผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ

๓. ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สตูะบุตร 

    กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ

๔. ศาสตราจารย ์ดร. บณัฑิต เอื้ออาภรณ์

    อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

๕. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 

    รองอธิการบดี กาํกบัดแูลดา้นวชิาการ





เรือ่งอื่นๆ

วาระที่ 4



การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค 

ครั้งที่ 5

วนัที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี



สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค 

ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2561



ในวนัพฤหสับดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

เวลา 15.00 น.



ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี



ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560

เรื่องแตง่ตัง้คณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภูมิภาค 

ครั้งที่ 5 

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์

จงัหวดัปทุมธานี ในวนัที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ.2561



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 



ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

และฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นระดบัภมูิภาค ครั้งที่ 5 (ประกาศ อพ.สธ. ที่ 100/2560) 





ตดิตอ่ประสานงาน

ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ ์เจริญทรพัย์

เลขานุการฯ อพ.สธ.

รองหวัหนา้สาํนกังาน อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ

โทรศพัท/์โทรสาร : 02-2821850

อีเมลสาํหรบังานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ

      : rspgexhibition@gmail.com
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