
 

 

 

 

 

แนวทางหลกั อพ.สธ.  
ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 5 รุน่ 



แนวทางหลกั อพ.สธ.  

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 5 รุ่น        

ขอ้มูล ณ วนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 

   

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี หลกัสูตร / รุน่ สถานท่ีจดัฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

1 26-29 เมษายน 2565 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2565  (onsite)  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภมูิ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

2 3-6 พฤษภาคม 2565 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 3/2565 (onsite) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 

3 9-12 พฤษภาคม 2565 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 3/2565 (onsite) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

4 9-12 พฤษภาคม 2565  หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

รุ่นท่ี 2/2565 (onsite) 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภมูิ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

5 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2565 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 5/2565 (onsite) ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 

                             

 

                 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แนวทางสนบัสนุนงาน อพ.สธ 
ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 33 รุน่    



แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ 

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 33 รุ่น     

ขอ้มูล ณ วนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565   
 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี เรือ่ง สถานท่ีจดัฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

1 15 ตุลาคม 2564 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์ ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

2 19 พฤศจิกายน 2564 การฝึกอบรมเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละขบัเคล่ือน 

การด าเนินงาน อพ.สธ 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

3 13 – 14 มกราคม 2565 การฝึกอบรมการส ารวจ การจ าแนกชนิด  

การจดัท าป้ายรหสัพรรณไม ้การจดัท าตวัอยา่งพรรณไม ้ 

(แหง้และดอง) และการจดัท าทะเบียนพรรณไม ้

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

4 20 – 21 มกราคม 2565 บรูณาการ 3 สาระการเรียนรู ้สู่การจดัการเรียนรู ้ ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

5 27 – 28 มกราคม 2565 การบรูณาการงานส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

(9 ใบงาน) 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 

6 15 กุมภาพนัธ ์2565 การอบรมอินโฟกราฟิก (สามารถออนไลน์ได)้   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

7 24 – 25 กุมภาพนัธ ์

2565 

การฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์ 

การท าผงัแสดงต าแหน่งและภาพประกอบทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

8 3 มีนาคม 2565 การศึกษาโครงสรา้งภายในพืชเบ้ืองตน้ ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

9 3 – 4 มีนาคม 2565 การจดัการเรียนรูบ้รูณาการ 5 องคป์ระกอบ ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 

10 9-10 มีนาคม 65 การจ าแนกชนิดชีวภาพอ่ืนๆ (เห็ด รา ไลเคน) ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 

11 15 มีนาคม 2565 การอบรมอินโฟกราฟิก (สามารถออนไลน์ได)้   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

12 15 มีนาคม 2565 การฝึกอบรมเสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละขบัเคล่ือน 

การด าเนินงาน อพ.สธ. 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

13 17 - 18 มีนาคม 2565 การบรูณาการส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

( 9 ใบงาน) 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



ครั้งท่ี วนั เดือน ปี เรือ่ง สถานท่ีจดัฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

14 22 - 23 มีนาคม 2565 การบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนกบัการเรียน 

การสอน รุ่นท่ี 3/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์ 

15 30 - 31 มีนาคม 2565 บรูณาการ 5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

สู่การจดัการเรียนรู ้

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

16 4 – 5 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏิบติัการพฤกษศาสตรเ์บ้ืองตน้ ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

17 3 พฤษภาคม 2565 การอบรมอินโฟกราฟิก (สามารถออนไลน์ได)้   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

18 10-11 พฤษภาคม 2565 การวาดภาพลายเสน้ทรพัยากร ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 

19 10-11 พฤษภาคม 2565 เสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละขบัเคล่ือนการด าเนินงาน อพ.สธ.  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

20 11-12 พฤษภาคม 2565 บรูณาการ 5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

สู่การจดัการเรียนรู ้

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชยั วิทยาเขตตรงั 

21 24-26 พฤษภาคม 2565 การศึกษาโครงสรา้งภายในของทรพัยากรพืช ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยค์ลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 

22 26-27 พฤษภาคม 2565 การฝึกอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์(Digital Painting) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

23 7 มิถุนายน 2565 การอบรมอินโฟกราฟิก (สามารถออนไลน์ได)้  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

24 21-22 มิถุนายน 2565 การเก็บตวัอยา่งชีวภาพอ่ืนๆ (เห็ด รา ไลเคน) ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 

25 21-22 มิถุนายน 2565 การเก็บตวัอยา่งชีวภาพเพื่อการศึกษาและบรูณาการกบัการ

เรียนการสอน  

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

26 23-24 มิถุนายน 2565 การฝึกอบรมการเก็บและรกัษาเมล็ดพนัธุพื์ช ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

27 5-6 กรกฎาคม 2565 การเก็บและรกัษาตวัอยา่งพรรณไม ้ ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 

28 18 กรกฎาคม 2565 การเก็บและรกัษาตวัอยา่งพรรณไม ้ ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

29 16-17 สิงหาคม 2565 การอบรมการศึกษาพรรณไมใ้นโรงเรียน ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

30 18-19 สิงหาคม 2565 การอบรมการน าพรรณไมไ้ปใชป้ระโยชน์ในหอ้งเรียน ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 



ครั้งท่ี วนั เดือน ปี เรือ่ง สถานท่ีจดัฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

31 29 สิงหาคม 2565 การส ารวจโบราณสถาน โบราณคดี ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

32 1 กนัยายน 2565 การอบรมการจ าแนกชนิดพรรณไมเ้บ้ืองตน้  

เพ่ืองานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

33 2 กนัยายน 2565 กา้วสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

 


