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 ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คร้ังท่ี 8 
“Nature-Based Education & Health Promotion” 

สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ 
วันท่ี 8 – 10 พฤษภำคม 2565 

สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
Theme: 
Nature-Based Health Promotion / Health Intervention : ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิต 
Nature-Based Education : สอนให้เด็กรู้จักธรรมชำติ ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้ธรรมชำติเป็นฐำน 
Learning City : ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในเมือง outdoor learning, เน้น play based 
 
วันอำทิตย์ท่ี 8 พฤษภำคม 2565 (Online) 

เวลำ กิจกรรม 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน  

08.45 – 09.00 น. กล่าวทักทายและแนะน ารายละเอียดก าหนดการประชุม 

09.00 – 10.15 น. 
 

Nature-Based Health 
Promotion / Health 
Intervention 
Yes to life: สอนลูกให้
สุขภาพใจดี 
วิทยากร  
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ 

Nature-Based Education 
Backyard and Font yard for 
Self and EF development 
เล่นหลังบ้าน โตหน้าบ้าน: 
สนามในบ้านเพ่ือการส่งเสริม
ตัวตนและทักษะสมอง EF 
วิทยากร 
1. ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 

Nature-Based Health 
Promotion / Health 
Intervention 
“คิดเช่นเด็ก” อาหารจาก
ธรรมชาติสู่ห้องครัว เพ่ือการ
เรียนรู้และสุขภาพส าหรับเด็ก 
วิทยากร 
1. อ.พจ.ธนานันต์ แสงวณิช 
2. คุณกฤษณ์ อุปเทพ 

10.15 – 10.30 น. พัก เบรก 15 นาที 

10.30 – 12.00 น. Nature-Based Education 
โรงเรียนอนาคต โรงเรียน
ธรรมชาติ (Future School 
Nature Based School) 
วิทยากร 
1. รศ.นพ. อดิศักด์ิ ผลิตผล
การพิมพ์ 
2. คุณสัญญา มัครินทร์ 
3. อ. ดร.กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย  
4. คุณวัสสนาวดี วัฒนสุวรรณ 

Nature-Based Education 
Backyard and Font yard for 
Self and EF development 
เล่นหลังบ้าน โตหน้าบ้าน: 
สนามในบ้านเพ่ือการส่งเสริม
ตัวตนและทักษะสมอง EF 
วิทยากร 
1. ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 

Nature-Based Health 
Promotion / Health 
Intervention 
ทานอาหารเป็นยา ตาม
หลักการแพทย์แผนไทย 
วิทยากร 
คุณอณัญญา วีระจาคี 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. Nature-Based Education 
Workshop 1 : 
ธรรมะ(ชาติ) กับชีวิต: การ
เรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติ สติ 

Nature-Based Education 
Workshop 2 :  
ดูแลสุขภาพกายและใจเชิง
ธรรมชาติบนพ้ืนฐานท่ีแตกต่าง

Workshop 3 :  
Nature-Based Education & 
Health Promotion 
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เวลำ กิจกรรม 

และสมาธิเป็นฐาน 
วิทยากร 
1. อ.ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง 
2. อ.ดร.ธีรตา ข านอง 
3. อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติ 

ของเด็ก ด้วยศาสตร์สุขภาพแผน
จีน 
วิทยากร 
อ.พจ.ธนานันต์ แสงวณิช 

14.30 – 14.45 น. พักเปล่ียน WS 15 นาที 

14.45 – 16.15 น. 
 

Nature-Based Education 
Workshop 4 :  
Nature-Based Education 
in Museum  
วิทยากร 
1. คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า 
2. คุณสมนึก ซันประสิทธ์ิ 
3. คุณสุธาทิพย์ กาวิเนตร  
4. คุณศักด์ิชัย จวนงาม 

Nature-Based Education 
Workshop 5 :  
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตด้วย
ข้ันตอน 7Ds 
วิทยากร 
ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 

Workshop 6 :  
Nature-Based Education & 
Health Promotion 

16.15 -16.30 น. สรุปประเด็นประจ าวัน 

 
วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภำคม 2565  (Online)  

เวลำ กิจกรรม 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. กล่าวทักทายและแนะน ารายละเอียดก าหนดการประชุม 

09.00 – 10.15 น. 
 

Nature-Based Health 
Promotion / Health 
Intervention 
สุขภาพของเด็กกับส่ิงแวดล้อม
ท่ีเส่ียง: ตัวอย่างงานวิจัยสาร
หนูอนินทรีย์  
วิทยากร 
อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา 

Nature-Based Education 
What is nature-based 
preschool 
วิทยากร 
ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจ ารัส
เลิศ 

Nature-Based Education 
& Health Promotion 

10.15 – 10.30 น. พัก เบรก 15 นาที 

10.30 – 12.00 น. Nature-Based Education 
รู้จักเข้าใจ-การจัดการศึกษาท่ี
มีธรรมชาติเป็นฐาน 
วิทยากร 
อ.ธาม เช้ือสถาปนศิริ 

Nature-Based Education 
How to: nature based 
Outdoor classroom 
ขยายกิจกรรมออกไป ชุมชน
ใกล้เคียง จะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ได้อย่างไร 
วิทยากร 

Nature-Based Education 
& Health Promotion 
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เวลำ กิจกรรม 

1. ครูบุษยรัต ซ่ือดี 
2. ครูนันทิยา สรงอุบล 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. Learning City 
Workshop 7 : 
How does nature play 
and outdoor camp affect 
a child’s development, 
relationship and brain EF 
skills? 
การเล่นและค่ายธรรมชาติ
กลางแจ้งส่งผลต่อ
สัมพันธภาพ, พัฒนาการ และ
ทักษะสมอง EF อย่างไร? 
วิทยากร 
1. อ.ดร.นุชนาฎ รักษี 
2. ผศ.ดร.กันนิกา เพ่ิมพูน
พัฒนา 
3. คุณอรพินท์ เลิศอวัสดา
ตระกูล 
4. คุณกรณัฐ โรจน์ไพรินทร์ 
5. คุณชลมาศ คูหารัตนากร 

Learning City 
Workshop 8 :   
The Greatest Outdoor: 
เรียนรู้ รอบบ้าน 
วิทยากร 
อ.ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล 

Learning City 
Workshop 9 : 
เล่นดินเพ่ือการเรียนรู้ธรรมชาติ 
วิทยากร 
1. ผศ.รานี เสงี่ยม    
2. อ.นัทที ยูนิพันธ์ 
3. คุณจรรยา ชัยนาม 
4. คุณสมปอง จ าปาด า 
5. คุณนฤชา คล่องรักสัตย์    

14.30 – 14.45 น. พักเปล่ียน WS 15 นาที 

14.45 – 16.15 น. 
 

Nature-Based Education 
Workshop 10 : 
สร้างคิดส์ให้เป็นนักคิด จาก
ความใกล้ชิดธรรมชาติ 
วิทยากร  
1. ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ 
2. รศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 

Learning City 
Workshop 11 : 
กิจกรรมสอนปลูกผักออร์แกนิค 
(ปลอดสารพิษ)  
โดย ทีมงานฟาร์มโตะ และกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ Young 
Smart Farmer  จังหวัด
ปทุมธานี 
วิทยากร 
1. คุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย 
2. คุณศักด์ิสิทธ์ิ บุญผาสุข 
3. คุณเพียงพิศ บุญผาสุข 
4. คุณเอ็ม สิงหวิบูลย์ 
5. คุณกรวิการ์ สิงหวิบูลย์ 

Learning City 
Workshop 9 : (ต่อ) 
เล่นดินเพ่ือการเรียนรู้ธรรมชาติ 
วิทยากร 
1. ผศ.รานี เสงี่ยม    
2. อ.นัทที ยูนิพันธ์ 
3. คุณจรรยา ชัยนาม 
4. คุณสมปอง จ าปาด า 
5. คุณนฤชา คล่องรักสัตย์   

16.15 -16.30 น. สรุปประเด็นประจ าวัน 
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วันอังคำรท่ี 10 พฤษภำคม 2565 (On site-Online) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน พร้อมรับชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมหุ่นกระบอก 

 

08.45 – 09.00 น. กล่าวทักทายและแนะน ารายละเอียด
ก าหนดการประชุม 

พิธีกร 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด 
“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.30 – 10.15 น. ปาฐกถาเกียรติยศ “นิตยา คชภักดี” 
Nature-Based Education & Health 
Promotion 

อาจารย์นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ 
(หมอหม่อง) 

10.15 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่าง  

10.30 – 12.00 น. การจัดการเรียนรู้ แบบ Nature-based  
โรงเรียนจากท้ัง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ภาคกลาง 
2. Wonder Valley School Hatyai, 
Songkhla 
3. มูลนิธิเด็ก ภาคตะวันตก 
4. โรงเรียนปัญญาเด่น ภาคเหนือ 

1. ครูบุษยรัต ซ่ือดี ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ภาค
กลาง 
2. คุณสุญญา ศรประสิทธ์ิ Wonder Valley 
School Hatyai, Songkhla ภาคใต้ 
3. คุณกานต์ ธงไชย มูลนิธิเด็ก ภาคตะวันตก 
4. ผอ.โรงเรียนปัญญาเด่น ภาคเหนือ 
5. อ.ธาม เช้ือสถาปนศิริ 
6. อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติ 
7. อ.ดร.ประภัสสร พวงส าลี 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับชม Learning City Live On Tour 

13.00 – 14.15 น. 
 

Nature-Based Education 
Workshop 12 :  
Trauma in Nature 
How to: nature based 
Nature-based for all child 
กิจกรรมท่ีเล่นกับธรรมชาติ 
การเอาใบไม้ สร้างสรรค์
ศิลปะ เยียวยา   
วิทยากร 
1. ครูเพ็ญรยา นิลสุ่ม 
2. ครูไพจิตตรี  ชาญเดชรัตนะ 
3. คุณประพา หมายสุข 

Nature-Based Education 
Workshop 13 :  
Music in Nature 
เสียงแห่งธรรมชาติสู่การเรียนรู้
ด้านดนตรีและการเคล่ือนไหว 
วิทยากร 
1. อ.ดร.ประภัสสร พวงส าลี 
2. ครูนันทิยา สรงอุบล 
(ห้องประชุมเจริญสามัคคี) 

Nature-Based Education 
Workshop 14 :  
STEM in Nature 
วิทยากร 
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเช้ือ 
 

 

14.15 – 14.30 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.30 น. Nature-Based Education 
Workshop 15 :  
How to: nature based 

Nature-Based Education 
Workshop 16 :  
การจัดกิจกรรมดนตรีตาม

Learning City 
Workshop 17 :  
Well-being in Nature 
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เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

Workshop: loose part 
play & toys 
ของเล่นจากธรรมชาติ 
วิทยากร 
1. คุณฒามรา สุมาลย์โรจน์ 
2. ครูสุปราณี หุ่นป้ัน 
3. คุณพัชรี แหสมุทร 

ธรรมชาติ 
วิทยากร 
อ.ดร.ประภัสสร พวงส าลี 
(ห้องประชุมเจริญสามัคคี) 
 

Space  
วิทยากร 
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเช้ือ 
 
 

 

15.30 – 16.00 น. Wrap Up สรุปการประชุม 3 วัน 

16.00 – 16.15 น. ปิดการประชุม 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมกีารเปล่ียนแปลง 


