
โครงการนักพฤกษศาสตรร์ุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อุทยานพฤกษศาสตร์ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ที่ปรึกษาโครงการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย  เมฆานวกุล   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอักษราพรรธน์  ชูภิรมย์ 
    นางรวมพร  คงจันทร์  
    นายสุรินทร์  จิตร์ถาวร 
    นางจีรังกานต์  ปักเข็ม 

4. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดด าเนินการมาครบ 25 ปี และมุ่งมั่นในการเป็น “อุทยาน

การศึกษาแห่งการสร้างโอกาส” ภายใต้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9,000 ไร่ ซึ่งเป็นอุทยานการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามพันธกิจหลักในการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมพันธุ์พืช และบริการวิชาการ  แก่สังคม 
การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืช  เช่น ความส าคัญ
ของพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน การจ าแนกพรรณไม้ การตรวจเอกลักษณ์พืช อาณาจักรพืช ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ สมุนไพร การเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ เป็นต้น  
 

อุทยานพฤกษศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ต่อเยาวชน           
จึงก าหนดจัดอบรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4 โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาตอนปลาย) ทั้งนี้การเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้นักเรียน ได้น าความรู้                
และกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากที่สุด การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนหรือ
ต าราอย่างเดียวจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนน้อย  ดังนั้นควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้จริงภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนเห็นความงดงาม เห็นประโยชน์และคุณค่าของพรรณพืช ท าให้เกิดความรัก
ความหวงแหนและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชไว้แก่ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต   เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล  

              พรรณไม้ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ 



3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

4. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก ภาวะความเป็นผู้น า 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- ครู บุคคลทั่วไป 
จ านวน 80 ท่าน   

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
28 – 30 มิถุนายน 2560 (พุธ – ศุกร์) 

8. สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
ห้องประชุม 203  อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อาคารอุทยานพฤกษศาสตร์ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและสวนรวบรวมพรรณไม้ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

9. ค่าลงทะเบียน 
ผู้สนใจสามารถสมัครและช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท

ถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขท่ี

บัญชี 828-1-14776-8  
 ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 05328119462-0 
 หมายเหตุ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัว เอกสารอบรมและอุปกรณ์ในกิจกรรม พร้อมกระเป๋า
ผ้า 1 ชุด ที่พัก   อาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม  
10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดส้นองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการส ารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล พรรณไม้
ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์ 
3. ไดป้ลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนมีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้และทรัพยากร ธรรมชาติ 
4. นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก ภาวะความเป็นผู้น า 
 
 
 

 
         
 



ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรม “นักพฤกษศำสตร์รุ่นเยำว์ รุ่นที่ 4” 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 30 มิถุนำยน  2560 

ณ ห้องประชุม 203  อำคำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

และ สวนรวบรวมพรรณไม้ อุทยำนพฤกษศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (WBG) 

วันที/่เวลำ กิจกรรม/วิทยำกร สถำนที/่ห้อง 
28 มิถุนำยน 60    

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารการอบรม ห้องประชมุ 203 
อำคำรวิทยำศำสตร์กำร
กีฬำ มหำวิทยำลัย   
วลัยลักษณ ์

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 – 09.00 น. -  พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัชชัย   ศุภดิษฐ์              
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
-  แนะน าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   โดย อำจำรย์สุธีระ  ทองขำว :  
  ผู้อ านวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

09.00 – 09.30 น. - กิจกรรมนันทนาการ  : สร้างสัมพันธ์ เพิ่มมิตร  
โดย คุณสุรินทร์  จิตร์ถาวร : นักวิทยาศาสตร์อุทยานพฤกษศาสตร์      

09.30 – 9.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
  
09.45 – 11.00 น.

   

-  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความส าคัญของการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ 
บทบาทของโรงเรียน  
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์  รองหัวหน้าส านักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ฝ่ายวิชาการ 

11.00 – 12.00 น. - การบรรยาย : ก าเนิดของพืชและอาณาจักรพืช 
โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยำณปพน อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. 
  

การบรรยาย ความรู้เบื้องตน้ทางพฤกษศาสตร์ : โครงสร้างของพืช                   
โดย ผศ.ดร.มำรวย  เมฆำนวกุล อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

14.15 – 14.30 น. -  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.00 น.
  

-  การบรรยาย ความรู้เบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์ : โครงสร้างของพืช (ต่อ)        
โดย ผศ.ดร.มำรวย  เมฆำนวกุล 

15.00 – 17.00 น.  -  การบรรยาย พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ประจ าวงศ์ โดย คุณกิตติพงษ์ 
เกิดสว่ำง  นักพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี ส่วนหอพรรณ
ไม ้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

17.00 – 18.00 น. -  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 20.00 น. 
 
 
 
 
 
 

-  รับประทานอาหารเย็น 
กิจกรรมนันทนาการ  : สานสัมพันธ์รับขวัญสู่ค่าย 
โดย คุณสุรินทร์  จิตร์ถำวรและคุณอักษรำพรรธน์  ชูภิรมย์ 
 
 
 



วัน/เวลา กิจกรรม/วิทยำกร สถำนที/่ห้อง 
วันที่ 29 มิถุนำยน 
2560 

  

06.00 – 06.30 น. - ท าภารกิจส่วนตัว ห้องประชุม 203 
อาคารวิทยาศาสตร์
การกีฬามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์และ 
สวนรวบรวม    พรรณ
ไม้ อุทยาน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ์ (WBG) 

06.30 – 07.30 น.        - รับประทานอาหารเช้า 
07.30 – 08.30 น. 

  
- กิจกรรมนันทนาการ  : freshy รับวันใหม่กับความรู้ใหม่ 
 โดย คุณอักษราพรรธน์  ชูภิรมย์  

08.30 – 10.00 น. - การบรรยาย : สวนพฤกษศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศและอุทยาน
แห่งชาติและป่าไม้เมืองไทย 
โดย ดร.วีระชัย  ณ นคร : ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  
                                  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

                           : อดีตผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ 
                                  เจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

10.00 – 10.30 น. -  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น.

  
-  การบรรยาย เรื่อง พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ประจ าวงศ์และการจ าแนก
พืช 
 โดย คุณกิตติพงษ์ เกิดสว่ำง  นักพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า 
สรรพศรี ส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. - กิจกรรมศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ  เรื่อง พฤกษอนุกรมวิธานพรรณไม้ประจ า

วงศแ์ละการจ าแนกพืช (กิจกรรมภำคสนำม) 
 โดย คุณกิตติพงษ์    เกิดสว่ำง  นักพฤกษศาสตร์ และนำยพินิจพงษ์       
เผ่ำศรีไชย ผู้ช่วยนักวิชำกำร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี ส่วนหอพรรณ
ไม ้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

15.00 – 17.00 น. กิจกรรมศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ : กิจกรรมเข้าฐานความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
 1. ฐาน สื่อความหมายธรรมชาติ  
โดย คุณกฤษฎำ  บัวนำค  นักวิชาการอิสระ(พฤกษศาสตร์) 
2. ฐาน การขยายพันธุ์พืช  
โดย คุณรำตรี  นิตยเดชพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3. ฐาน พันธุ์ไม้ในโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ 
 โดย คุณสุรินทร์  จิตร์ถำวร  นักวิทยาศาสตร์ อุทยานพฤกษศาสตร์  
4. ฐาน การใช้ประโยชน์จากพืช (สมุนไพร ยาใกล้ตัว)    
โดย อำจำรย์ ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล  อาจารย์ประจ าส านักวิชาเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สวนรวบรวมพรรณไม้  
อุทยานพฤกษศาสตร์ 

16.30 – 17.00 น. -  พักผ่อนตามอัธยาศัย/กิจวัตรส่วนตัว  
17.00 – 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น  
18.00 – 20.00 น. - การน าเสนอผลการศึกษาห้องเรียนธรรมชาติ  

 
 
 

ห้องประชุม   
เรือนพักรับรอง 
อุทยำนพฤกษศำสตร์ 



วัน/เวลำ กิจกรรม/วิทยำกร สถำนที/่ห้อง 
วันที่ 30 มิถุนำยน 
2560 

  

06.00 – 06.30 น. - ท าภารกิจส่วนตัว ห้องประชุม   
เรือนพักรับรอง 
อุทยำนพฤกษศำสตร์ 

 
 

06.30 – 07.30 น.        - รับประทานอาหารเช้า 
07.30 – 08.30 น.  - กิจกรรมนันทนาการ  : ทักษะการท างานเป็นทีม  
08.30 – 10.30 น. - การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้  

โดยคุณกิตติพงษ์    เกิดสว่ำง  นักพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า 
สรรพศรี ส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์และคณะ 

10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น.  
 

- น าเสนอผลงาน 
- สรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับ และอภิปรายผลการอบรม 

12.00 – 13.00 น.   -  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น.    -  การตอบแบบสอบถาม/ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ประกาศผลทีมชนะเลิศการปฏิบัติงานกลุ่ม 
- พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม 
-  เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
 

 

  -   
  
   
  
  
  
 



 

 
 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4” 
ระหว่างวันที่ 28 -30 มิถุนายน  2560 

ณ ห้องประชุม 203  อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

** โปรดเขียนหรือพิมพ์ด้วยตัวบรรจงท่ีชัดเจน เพ่ือสิทธิประโยชน์ของท่านในเร่ืองความถกูต้องของวฒิุบัตรและ
ใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ-สกุล……………………………………………………….………..ต ำแหน่ง………...……………………………………….. 
สถำนที่ติดต่อ   ............................................................................................................................. ......... 
หมำยเลขโทรศัพท์…………......………………..……..E – mail ………………………….........................………….. 
 มีควำมประสงค์ขอส่งครู/นักเรียนในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม “นักพฤกษศำสตร์      
รุ่นเยำว์ รุ่นที่ 4” ดังรำยชื่อต่อไปนี้ (หำกมีผู้สนใจเพ่ิมเติมสำมำรถแนบรำยชื่อเพ่ิมเติมได้) 

1. ชื่อ-สกุล..................................................................ต ำแหน่ง/ระดับชั้น................................ 
2. ชื่อ-สกุล..................................................................ต ำแหน่ง/ระดับชั้น............................... 
3. ชื่อ-สกุล..................................................................ต ำแหน่ง/ระดับชั้น............................... 

โดยประสงค์ให้คณะกรรมกำรจัดกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. การจัดการที่พักส าหรับครู/อาจารย์ 
 พักอำคำรพักรับรองโครงกำรอุทยำนพฤกษศำสตรโ์ดยไมเ่สียคำ่ใช้จ่ำยใดๆ 
 จองที่พัก ณ โรงแรมเรือนวลัย (Walailak Hospitality Center) 
 โทรศัพท์ 0-7538-4145-9 ต่อ 6101 รำคำ 600บำท/ห้อง/คืน (ผู้เข้าพักรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 
2. การช าระค่าลงทะเบียน 
  ได้โอนเงินค่ำลงทะเบียนเข้ำบัญชีเงินฝำกของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ธนำคำร
..............................สำขำ................................ เป็นเงิน........................................บำท                                 
พร้อมท้ังส่งรำยชื่อผูส้มัครและส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงิน ไปยังโทรสำร 0-7567-3000 ต่อ 4111 หรือ E-mail 
aksaraphat.c@gmail.com    ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (สมัครก่อนมีสิทธิก์่อน รับจ านวนจ ากัด) 
3. ขอให้ออกใบเสร็จในนำม (กรุณำน ำหลักฐำนกำรโอนเงินฉบับจริงมำแสดงเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน) 
 ช่ือ.................................................................................................................................... 
 ที่อยู่................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ............................................................
( .................................................................. ) 

              วนัท่ี 
........../…....../2560 

ขั้นตอนการสมัคร 
 1. กรุณำติดต่อแจ้งส ำรองชื่อก่อนช ำระเงิน โทรศัพท์ 0-7567-3000 ต่อ 4114 มือถือ 0802653578 

 2. โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำท่ำศำลำ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เลขท่ี
บัญชี 828-1-14776-8 หรือ ธนำคำรออมสิน สำขำย่อยมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ เลขท่ีบัญชี 05328119462-0 
 3. ส่งส ำเนำกำรโอนเงิน ไปยังโทรสำร 0-7567-3000 ต่อ 4114 หรืออีเมล์ aksaraphat.c@gmail.com  
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