
                
 
 

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

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
น าเสนอโดย ผู้เรียนและเยาวชน 

ระหว่างวันท่ี 20 – 22 กันยายน พ.ศ.2565 
ห้อง AD 1307 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 
 
ภาคบ่าย 
พิธีกร : นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    ชื่อผลงาน (01/2565) สครับยบัยั้งเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดผกัเสี้ยนผี                                  

โดย โรงเรียนโยธินบ ารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 



เวลา 15.00 – 16.00 น.     ชื่อผลงาน (02/2565) รองเท้าเพือ่สุขภาพ  
โดย โรงเรียนตากพทิยาคม จังหวัดตาก 

เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก         
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า 
พิธีกร : นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์    ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นางจุฑาธิป แผลงชีพ   ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ชื่อผลงาน (03/2565) เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม 

โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสมีา 
เวลา 10.00 – 11.00 น. ชื่อผลงาน (04/2565) แบบจ าลองเนื้อเยือ่พืชจากเปลือกหุ้มฝกัคงหวาน 

(ข้าวโพด)  
โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรงั 

เวลา 11.00 – 11.30 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบ่าย 
พิธีกร : อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ   ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร   ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  

    เวลา 14.00 – 15.00 น.    ชื่อผลงาน (05/2565) สารสกัดป้องกันแมลงศัตรพูืชจากเปลือกล าต้นโกงกาง 
ใบเลก็ 
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เวลา 15.00 – 16.00 น.     ชื่อผลงาน (06/2565) ตารางสีธรรมชาติจากพืช 7 ชนิด 
โดย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก        
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเช้า 
พิธีกร : นายภาณุ แดงเงิน  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน์ 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  



เวลา 09.00 – 10.00 น.  ชื่อผลงาน (07/2565) วาล์วปิด-เปิดน้ าอัตโนมัติ  
                                โดย โรงเรียนกระแชงวิทยา จงัหวัดศรีสะเกษ 

เวลา 10.00 – 11.00 น. ชื่อผลงาน (08/2565) carbosul meter วัดคุณภาพอากาศ 
โดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 

เวลา 11.00 – 11.30 น.   มอบเกียรตบิัตรและของที่ระลึก  
        โดย ผู้บรหิารมหาวิทยาลัย/ผูบ้รหิารศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
........................................................................................ ...................................................................................... .  
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม              
 
 


