
 
                          
              

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
น าเสนอโดย ผู้บริหาร และคร-ูอาจารย ์

ระหว่างวันท่ี 20 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 
หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2565 
ภาคเช้า 
ประชุม ณ หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิธีกร : นางเจนจิรา พุมดวง มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น.  ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  กล่าวเปิดการประชุม  
                                  โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
    กล่าวรายงาน 
                                        โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

โดย ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
เวลา 09.30 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
      โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
เวลา 10.00 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.  
     โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  
      ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระดบั 9 
เวลา 10.30 – 10.50 น. พัก 
 
พิธีกร : ว่าท่ีร้อยตรีหญิงหน่ึงฤทัย แสงทอง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นายเอกพจน์ แก่นเมือง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 10.50 – 11.50 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา 11.50 – 12.00 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก   
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 



ภาคบ่าย 
พิธีกร : ว่าท่ีร้อยตรีหญิงหน่ึงฤทัย แสงทอง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นายเอกพจน์ แก่นเมือง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการจัดท าปา้ยช่ือพรรณไม้  
                                     โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 14.40 – 15.20 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการจัดท าปา้ยช่ือพรรณไม้  
                                      โดย โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา จงัหวัดตรัง 
เวลา 15.20 – 16.00 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการจัดท าปา้ยช่ือพรรณไม้  
                                      โดย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก    
          โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า 
พิธีกร : นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ          ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี   ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรงั 
เวลา 09.30 – 10.10 น. น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการรวบรวมพรรณไมเ้ข้าปลกูใน
    โรงเรียน 

โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบรุรีัมย์  
เวลา 10.10 – 10.50 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการรวบรวมพรรณไมเ้ข้าปลกูใน

โรงเรียน 
โดย โรงเรียนศรจีันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบรูณ์  

เวลา 10.50 – 11.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
โดย โรงเรียนนารีนกุูล จงัหวัดอบุลราชธานี  

เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก    
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบ่าย 
พิธีกร : นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ          ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี   ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  
                                     โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรงั 



เวลา 14.40 – 15.20 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการรายงานผลการเรียนรู้  
                                     โดย โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จังหวัดชุมพร 
เวลา 15.20 – 16.00 น.         น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการรายงานผลการเรียนรู้                                    

โดย โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกลู” จงัหวัดสระบุร ี
เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก    
          โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า  
พิธีกร : ว่าท่ีร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์   ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา จังหวัดสงขลา  
เวลา 09.30 – 10.10 น. น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
                                     โดย วิทยาลัยการอาชีพศรบีุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
เวลา 10.10 – 10.50 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน (9 ใบงาน)  
                                     โดย โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา จังหวัดสงขลา 
เวลา 10.50 – 11.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน (9 ใบงาน)  
                                     โดย โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก 
    โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบ่าย 
พิธีกร : ว่าท่ีร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์   ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. –มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสาระการเรยีนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา 
เวลา 14.40 – 15.20 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสาระการเรยีนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

โดย โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่ 
  เวลา 15.20 – 16.00 น.     น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสาระการเรยีนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

โดย โรงเรียนล าดวนพิทยาคม จังหวัดบุรรีัมย์  
เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
          โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
 



วันศุกร์ท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า  
พิธีกร : นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล ศูนย์แม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา 
เวลา 09.30 – 10.30 น. น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสาระการเรยีนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จงัหวัดขอนแก่น 
เวลา 10.30 – 11.30 น.  น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสาระการเรยีนรู้ประโยชน์แท้แก่

มหาชน 
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์  
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก 
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ภาคบ่าย 
พิธีกร : นางสาวอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี   ศูนย์แม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวณัชชา อักษรศรี         ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 14.00 – 15.00 น.    น าเสนอ เรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสาระการเรยีนรู้ประโยชน์แท้แก่

มหาชน 
โดย โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา 15.00 – 15.10 น.     มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก 
      โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 15.10 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรปุการประชุมวิชาการและนทิรรศการ  

ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แกม่หาชน 
และแนวทางการด าเนินงานทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยส์ิ่งสินตน    
โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ            

.........................................................................................................................  
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                  


