
 

 

 
               ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที ่๔ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๑ ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

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

 

วันเสาร์ที ่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงละคร อาคาร ๖๐๑ ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) 

    พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร     

    พิธีกร นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ  
 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และบรรยายพิเศษ  

 โดย นายพรชัย  จุฑามาศ   รองผู้อ านวยการ อพ.สธ. 

“หลักการและความหมายของค าว่า รอบรู้  เชี่ยวชาญ สมดุล  สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้    

 ของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กร  

  ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดย ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  

  รองหัวหน้าส านักงานอพ.สธ.  (ฝ่ายวิชาการ) 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๑ ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า)  

                                          พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร    

    พิธีกร นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร 

เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๓.๕๐ น. น าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี 

เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๒๐ น. การน าเสนอ : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลสลุย จังหวัดชุมพร 

เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๕๐ น. การน าเสนอ : งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 



    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๒๐ น. การน าเสนอ : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย เทศบาลต าบลพรุใน จังหวัดพังงา 

เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๕๐ น. การน าเสนอ : งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง จังหวัดสงขลา 

เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๒๐ น. การน าเสนอ : งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๖.๒๐ – ๑๖.๕๐ น. การน าเสนอ : งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย เทศบาลต าบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๖.๕๐ – ๑๗.๐๐ น. มอบของที่ระลึก สรุปและให้ข้อเสนอแนะ 

    โดย นางพัทธนันท์  สมบูรณ์พงษ์ ที่ปรึกษาประสานงานฯ 
 

วันอาทิตย์ที ่๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

    พิธีกร  นางสาวแพรวพรรณ  พัทธยุติ  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

    โดย  นายโสภณ สุรโยธี ที่ปรกึษาประสานงานฯ 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. การน าเสนอ : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. การน าเสนอ : งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง จังหวัดชุมพร 

 เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. การน าเสนอ : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี



เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. การน าเสนอ : งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย เทศบาลต าบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๒๐ น. การน าเสนอ : งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา 

เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ น. การน าเสนอ : งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุร ี

เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

    โดย นายชุมพล สงเคราะห์ธรรม  ที่ปรึกษาประสานงานฯ 

วันจันทร์ที ่๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

    พิธีกร  นายพรพรหม ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. การน าเสนอ  : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึกจากทรัพยากร 

    ท้องถิ่น (พืช)  โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. การน าเสนอ  : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึกจากทรัพยากร 

    ท้องถิ่น (สัตว์) โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การน าเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึกจากทรัพยากร 

    ท้องถิ่น (ชีวภาพอ่ืนๆ)  โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. การน าเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึกจากทรัพยากร 

    ท้องถิ่น (วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  

    จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

    โดย นางรัศมี  ไชยนันทน์ ที่ปรึกษาประสานงานฯ 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเสวนา : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

          งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 



          งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

          งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

          งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

          งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    และการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึกจากทรัพยากรท้องถิ่น 

    โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  จังหวัดนครราชสีมา 

          เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          เทศบาลต าบลพรุใน    จังหวัดพังงา 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. สรุปและมอบของที่ระลึก 

    โดย นายมงคล  เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานฯ 

 

 

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

    พิธีกร  นางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายพิเศษ : “แนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

    กรณีศึกษา สวนตรอกจันทน์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร” 

    โดย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุลประดิษฐ์  

                  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

     และผู้ประสานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. 

          ๒. ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

    มอบของที่ระลึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาประสานงานฯ 

เวลา ๑๒.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  



 

เฉพาะ วันเสาร์ที ่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ลงทะเบียนรับฟังการน าเสนอผลงาน  ดังนี้ 

๑. เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงละคร อาคาร ๖๐๑ ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) 

    พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร  (เพ่ือรับฟังการบรรยายภาพรวม) 

๒. เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต 

    กรุงเทพมหานคร  (แยกเฉพาะห้องประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

วันที ่๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป  ลงทะเบียนรับฟังการน าเสนอผลงาน   

ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๑ ส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร     

        

         ข้อมูล : วันที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙

        

 

 

                                                      
 

 


