
 

 
     

 
 

  
ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ หอประชุมโรงละคร ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
     พิธีกร นางสาวแพรวพรรณ  พัทธยุติ  เจา้หน้าที่ อพ.สธ. 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และบรรยายพิเศษ  
โดย นายพรชัย  จุฑามาศ   รองผู้อ านวยการ อพ.สธ. 
“หลักการและความหมายของค าว่า รอบรู้  เชี่ยวชาญ สมดลุ  สมบูรณ์ และ
ถ่ายทอดได้ ของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 

 

เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา                                        
โดย ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส านกังานอพ.สธ.  
(ฝา่ยวิชาการ) 

เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.      พักรับประทานอาหารกลางวนั     
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๔๐  น. น าเสนอ : การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โดย โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร  
(ระดับประถมศึกษา) 

เวลา  ๑๓.๔๐ – ๑๔.๒๐  น. น าเสนอ : การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โดย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
(ระดับมัธยมศึกษา) 
สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก  
โดย นายอนุพงศ์  อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  

 

เวลา  ๑๔.๒๐ – ๑๕.๒๐  น.  บรรยายพิเศษ : ความหลากหลาย วิธีการเรียนรู ้และการน าไปใช้ประโยชน ์ 
     สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก โดย ผศ.ดร. วิเชฏฐ์  คนซ่ือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
เวลา  ๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐  น.  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าปา้ยชื่อพรรณไม ้   

โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูน  
(ระดับมัธยมศึกษา) 



 

เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๐  น.     น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าปา้ยชื่อพรรณไม ้
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(ระดับมัธยมศึกษา)  
สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 

     โดย ผศ.ธีรวรรณ  นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  

http://www.swkj.ac.th/


 

วันอาทิตย์ที่  ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
     พิธีกร นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร เจา้หน้าที่ อพ.สธ. 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  น าเสนอ : การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โดย โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(ระดับประถมศึกษา) 

เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
     โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 
     (ระดับมัธยมศึกษา) 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
     โดย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

(ระดับมัธยมศึกษา) 
     สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 
     โดย นายชัชวาลย ์ วีระชาติ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น.  บรรยายพิเศษ : ความหลากหลาย วิธีการเรียนรู ้และการน าไปใช้ประโยชน ์ 
     เห็ด โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐  น  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
     โดย โรงเรียนน้ าริดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
     (ระดับมัธยมศึกษา) 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

     สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 
     โดย   รศ.กมลทิพย์  กสิภาร์ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  
 
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
     พิธีกร นางสาวจุฑามณี  แท่นมงคลมาศ  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  น าเสนอ : การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     โดย โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

(ระดับมัธยมศึกษา) 
เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 

โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั จังหวัดเชียงใหม่  



 

(ระดับมัธยมศึกษา) 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
     โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  

(ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา) 
     สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 
     โดย   นางสาวศิริรัตน์  อาศนะ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น  บรรยายพิเศษ : การใช้ประโยชน์ของแมลง 
     โดย รศ.ดร.สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.     น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
     โดย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

(ระดับมัธยมศึกษา) 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.     น าเสนอ : องค์ประกอบที่ ๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
     โดย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี 

(ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา) 
     สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 
     โดย   นางสาวประนอม  รัตนชัย ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.  
 
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
     พิธีกร นายชนันต์ติณณ์  เทียนทอง  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  น าเสนอ : สาระการเรียนรูธ้รรมชาติแห่งชีวิต 
     โดย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

(ระดับประถมศึกษา) 
เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  น าเสนอ : สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
     โดย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

(ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศกึษา) 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  น าเสนอ : สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
     โดย โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี 

(ระดับมัธยมศึกษา) 
สรุปให้ข้อเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก 

     โดย   นายมงคล  เดชวรรณ  ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. 
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายสรุป การประชุมวชิาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ 
     โดย นายพรชัย จฑุามาศ รองผู้อ านวยการ อพ.สธ. 



 

 
........................................................................................................................................................  

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม     
 

 
ข้อมูล : วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 

   


