
ก ำหนดกำรอบรม กำรระบุชนิดพืช รุ่นที่ 4 
ระว่ำงวันที่ 22-26 มิถุนำยน 2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนำสง่ำ สรรพศรี 
สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนำยน 2558 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน และพิธีเปิด    โดย ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 
09.00 น. - 09.15 น. แบบทดสอบก่อนเรียน 
09.15 น. - 10.15 น. กำรจัดท ำตัวอย่ำงอ้ำงอิงและหอพรรณไม้  โดย ดร.มณฑล นอแสงศรี 
10.15 น. - 10.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 น. - 12.00 น. ชื่อวิทยำศำสตร์และกำรระบุชนิดพืช  โดย ดร.ปรัชญำ ศรีสง่ำ 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.30 น. กำรบรรยำยลักษณะพืช    โดย ดร.จรัญ มำกน้อย 
14.30 น. - 14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 น. - 16.00 น. ศึกษำพรรณไม้กลุ่มอำคำรเรือนกระจก  โดย คณะวิทยำกร 
17.00 น.  รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
 
 
วันอังคำรที่ 23 มิถุนำยน 2558 
08.00 น. - 09.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ 
09.00 น. - 10.30 น.  พืชวงศ์จ ำปำ และวงศ์กระดังงำ   โดย นำงสำวสำวิตรี สระศรีรัตน์ 
10.30 น. - 10.45 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 น. - 12.00 น.  พืชวงศ์ถ่ัว     โดย ดร.จรัญ มำกน้อย  
12.00 น. - 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.30 น.  พืชวงศ์ยำง       โดย ดร.วรนชุ ละอองศรี   
14.30 น. - 14.45 น.  รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 น. - 16.00 น.  พืชวงศ์กะเพรำ วงศ์อังกำบ และวงศ์แววมยุรำ โดย ดร.ปรัชญำ ศรีสง่ำ 
16.00 น. – 17.00 น.      กิจกรรมบรรยำยลักษณะพืช   โดย คณะวิทยำกร 
17.00 น.                 รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 24 มิถุนำยน 2558 
08.00 น. - 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
09.00 น. - 10.30 น. พืชวงศ์เปล้ำ และวงศ์สะเดำ     โดย นำยวิทยำ ปองอมรกุล 
10.30 น. - 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 น. - 12.00 น. พืชวงศ์เข็ม วงศ์โมก และวงศ์ดอกรัก   โดย ดร.ปรัชญำ ศรีสง่ำ 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 15.00 น. พืชวงศ์ชมพู่ วงศ์สมอ และวงศ์อินทนิล   โดย ดร.มณฑล นอแสงศรี 
15.00 น. - 15.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 น. - 16.00 น. พืชวงศ์ทำนตะวัน และกลุ่มใกล้เคียง   โดย นำยวิทยำ ปองอมรกุล 
16.00 น. – 17.00 น. กิจกรรมบรรยำยลักษณะพืช    โดย คณะวิทยำกร 
17.00 น.                รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนำยน 2558 
08.00 น. - 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
09.00 น. - 10.30 น. พืชอันดับลิลลี่ และอันดับขิง    โดย ดร.จรัญ มำกน้อย 
10.30 น. - 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 น. - 12.00 น. พืชวงศ์หญ้ำ และวงศ์กก     โดย ดร.มณฑล นอแสงศรี 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.30 น. พืชวงศ์กล้วยไม้     โดย ดร.สันติ วัฒฐำนะ 
14.30 น. - 14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 น. - 16.00 น. งำนกลุ่ม 
17.00 น.               รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
 
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน 2558 
08.00 น. - 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
09.00 น. - 10.30 น. งำนกลุ่ม 
10.30 น. - 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 น. - 12.00 น. น ำเสนอผลงำน 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.00 น. แบบทดสอบหลังเรียน 
14.00 น. - 14.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำงและตอบข้อซักถำม 
14.30 น. - 15.00 น. พิธีปิดและมอบประกำศนียบัตร   โดย ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 
 
 

***หมำยเหต:ุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม*** 


