
 

 

 

 

 

 

แนวทางหลกั อพ.สธ. 
ปฏิทินการประชุมกลุม่สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 45 ครั้ง



 

แนวทางหลกั อพ.สธ. 

ปฏิทินการประชุมกลุม่สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 45 ครั้ง   

ขอ้มูล ณ วนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565   
 

 

ครั้งที่ วนั เดือน ปี หลกัสูตร / ครั้ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1 2-3 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2 9-10 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

3 11-12 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ การส ารวจและจดัท าฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ครั้งท่ี 1/2565  

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4 16-17 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

5 22-23 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร   

6 23-24 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

7 23-24 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

8 29-30 พฤศจิกายน 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4 และ 5  

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

9 8-9 ธนัวาคม 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2  

ครั้งท่ี 1/2565 

 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา 



 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี หลกัสูตร / ครั้ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

10 14-15 ธนัวาคม 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

11 20-21 ธนัวาคม 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4 และ 5 

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร   

12 21-22 ธนัวาคม 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4 และ 5

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

13 23-24 ธนัวาคม 2564 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ศนูยเ์ครือขา่ยการเรียนรูเ้พ่ือภมูิภาค จงัหวดัสระบุรี 

14 4-5 มกราคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ 

15 18-19 มกราคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร ์

16 25-26 มกราคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4  และ 5 

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 

17 

 

25-26 มกราคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 3/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

18 27-28 มกราคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4  และ 5 

ครั้งท่ี 4/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

19 8-9 กุมภาพนัธ ์2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

20 8-9 กุมภาพนัธ ์2565 บริหารและการจดัการ พืชศึกษา  

สาระธรรมชาติแห่งชีวิต ครั้งท่ี 3 /2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

21 8-9 กุมภาพนัธ ์2565 บริหารและการจดัการ พืชศึกษา  

สาระธรรมชาติแห่งชีวิต ครั้งท่ี 5 /2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 



 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี หลกัสูตร / ครั้ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

22 10-11 กุมภาพนัธ ์2565 บริหารและการจดัการ สาระสรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียว

และประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ครั้งท่ี 6/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

23 10-11 กุมภาพนัธ ์2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4 และ 5 

ครั้งท่ี 3/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

24 15-16 กุมภาพนัธ ์2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4  และ 5 

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร ์

25 8-9 มีนาคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัมหิดล  

วิทยาเขตศาลายา 

26 15-16 มีนาคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 2 ครั้งท่ี 

1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

27 24-25 มีนาคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3 4 และ 5 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์ 

28 30-31 มีนาคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภมูิ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

29 4-5 เมษายน 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

30 7-8 เมษายน 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยับรูพา 

31 26-27 เมษายน 2565 บริหารและการจดัการ พืชศึกษา สาระธรรมชาติ

แห่งชีวิต ครั้งท่ี 3/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

32 10-11 พฤษภาคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 3/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร ์

33 12-13 พฤษภาคม 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 3  4 และ 5 

ครั้งท่ี 4/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร ์



 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี หลกัสูตร / ครั้ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

34 17-18 พฤษภาคม 2565 บริหารและการจดัการ(เตรียมฯประเมิน) สาระ

สรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียวและประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

ครั้งท่ี 4/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

35 19-20 พฤษภาคม 2565 บริหารและการจดัการ  

องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 ครั้งท่ี 1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัวลยันเรศวร 

36 24-25 พฤษภาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประเมิน 

ครั้งท่ี 9/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

37 6-7 มิถุนายน 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประเมิน 

ครั้งท่ี 5/2565  

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร ์

38 23-24 มิถุนายน 2565 บริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 

ครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์ 

39 28 – 29 มิถุนายน 2565 บริหารและการจดัการ (เตรียมฯประเมิน) สาระ

สรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียวและประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

ครั้งท่ี 4/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 

40 5-6 กรกฎาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประชุมวิชาการและ

จดันิทรรศการครั้งท่ี 2/2565 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

41 5-6 กรกฎาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประชุมวิชาการและ

จดันิทรรศการครั้งท่ี 5/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

42 18-19 กรกฎาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประชุมวิชาการและ 

จดันิทรรศการครั้งท่ี 3/2565 (onsite) 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

43 19-20 กรกฎาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประชุมวิชาการและ 

จดันิทรรศการ ครั้งท่ี 10/2565   

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

44 19-20 กรกฎาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประชุมวิชาการและ 

จดันิทรรศการครั้งท่ี 4/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร   



 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี หลกัสูตร / ครั้ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

45 21-22 กรกฎาคม 2565 การเตรียมความพรอ้มในการประชุมวิชาการและ 

จดันิทรรศการครั้งท่ี 6/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตสุรินทร ์

 



 

 

 

 

 

 

แนวทางสนบัสนุนงาน อพ.สธ 
ปฏิทินการประชุมกลุม่สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 19 ครั้ง 



 

แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ 

ปฏิทินการประชุมกลุม่สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  ประจ  าปีงบประมาณ 2565 จ  านวน 19 ครั้ง     

  ขอ้มูล ณ วนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565   
 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี เรือ่ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1 12–13 มกราคม 2565 การจดัการเรียนรูบ้รูณาการ การส ารวจและจดัท า

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (หลกัสตูร 9 ใบงาน) 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา     

2 3 กุมภาพนัธ ์2565 การขบัเคล่ือนแผนการด าเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง  

3 9–10 กุมภาพนัธ ์2565 การบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร    

4 19 – 20 กุมภาพนัธ ์

2565 

แนวทางการตรวจสอบความถูกตอ้งทางวิชาการ  

(ดา้นท่ี 4) 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.– มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา     

5 23-24 กุมภาพนัธ ์2565 การจดัการเรียนรูบ้รูณาการ 5 องคป์ระกอบ ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี    

ศนูยฯ์ คลองไผ่ จงัหวดันครราชสีมา     

6 1-2 มีนาคม 2565 การเขียนแผนบรูณาการในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

7 7-8 มีนาคม 2565 เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

8 22-23 มีนาคม 2565 การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

ครั้งท่ี 7/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

   9 23 - 24 มีนาคม 2565 การจดัการเรียนรูบ้รูณาการ การส ารวจและจดัท า

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (หลกัสตูร 9 ใบงาน) 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

10 24-25 มีนาคม 2565 การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

ครั้งท่ี 8/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 



 

 

ครั้งท่ี วนั เดือน ปี เรือ่ง สถานที่จดัประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

11 24-25 มีนาคม 2565 การเขียนแผนบรูณาการในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

12 4-5 เมษายน 2565 แนวทางการบริหารจดัการ 3 สาระการเรียนรู ้ ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

13 4-5 เมษายน 2565 เทคนิคการเก็บตวัอยา่งทรพัยากรสตัว ์ ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

14 7-8 เมษายน 2565  การจดัท าแผนบริหารในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน  

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

15 27-28 เมษายน 2565 การบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

รุ่นท่ี1/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

17 5-6 พฤษภาคม 2565  แนวทางการวดัผลประเมินผลการด าเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตร ์โรงเรียน 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

18 11-12 พฤษภาคม 2565 การจดัการเรียนรูบ้รูณาการการส ารวจและจดัท า

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (หลกัสตูร 9 ใบงาน)รุ่นท่ี 

4/2565 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 

19 2-3 มิถุนายน 2565 เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่ออยา่งง่ายของพืช

อนุรกัษ์ 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 


