
ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร นักพฤกษศำสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 20 
ระหว่ำงวันที่  23-27 กุมภำพันธ์ 2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนำสง่ำ สรรพศรี 
สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
วันจันทร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนและชี้แจงโครงการ ISO14001  
09.00 น. – 09.20 น. พิธีเปิดการอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น  โดย ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
09.20 น. – 10.00 น. กิจกรรมและการแบ่งกลุ่ม    โดย คณะวิทยากรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.15 น. – 11.00 น. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   โดย นายฉัตรทอง เจือจันทร์ 
11.00 น. – 12.00 น. บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์   โดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า  
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น. การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และดูงานหอพรรณไม้ โดย นายกิตติพงษ์ เกิดสว่าง และคณะ 
14.00 น. – 16.30 น. กิจกรรม walk rally / ฐานการเรียนรู้ในเรือนกระจก โดย ดร.วรนุช ละอองศรี และคณะ  

รับประทานอาหารว่างระหว่างกิจกรรม 
16.30 น.   รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก 
 
 
 
วันอังคำรที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. – 10.30 น. อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น อาณาจักรพืช และลักษณะพืช 
   กิจกรรมพฤกษศาสตร์น่าค้นหา   โดย นางสาวสาวิตรี สระศรีรัตน์ และคณะ  
10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
10.45 น. – 12.00 น. อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น อาณาจักรพืช และลักษณะพืช 
   กิจกรรมพฤกษศาสตร์น่าค้นหา (ต่อ)  โดย นางสาวสาวิตรี สระศรีรัตน์ และคณะ  
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.30 น. การส ารวจพรรณไม้และป่าในเมืองไทย  โดย คณะวิทยากรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  
   รับประทานอาหารว่างระหว่างกิจกรรม 
15.30 น. – 16.30 น. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และกิจกรรมกลุ่ม โดย ดร.จรัญ มากน้อย 
16.30 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 
07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. – 10.00 น.  เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
10.00 น. – 12.30 น. ศึกษาสังคมพืชบริเวณก่ิวแม่ปาน    
12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 น. – 14.30 น. เดินทางสู่ยอดดอยอินทนนท์ ศึกษาสังคมพืชบริเวณอ่างกา 
14.30 น. – 15.30 น. น้ าตกวชิรธาร 
15.30 น. – 17.30 น. เดินทางกลับ 
17.30 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. – 10.00 น. การอนุรักษ์หิ่งห้อย    โดย ดร.สมยศ ศิลาล้อม 
10.00 น. – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.15 น. – 11.00 น. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและฝึกปฏิบัติน ากล้วยไม้ออกจากขวด  โดย นางสาวบัวสร้อย มาลา 
11.00 น. – 12.00 น. หมู่บ้านฟ้ามุ่ย     โดย นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ 
12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.30 น. ดูงานเรือนเพาะช าและฝึกขยายพันธุ์พืช โดย คณะวิทยากรส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง 
   รับประทานอาหารว่างระหว่างกิจกรรม 
16.30 น. – 17.30 น. กิจกรรมกลุ่ม 
17.30 น.  รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก 
 
 
วันศุกร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 
08.00 น. – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
09.00 น. – 10.30 น. พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน    โดย นายวิทยา ปองอมรกุล 
10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 น. – 12.00 น. พฤกษเคมี และยาดมหรรษา ลุงป้าชื่นใจ  โดย นางรัชฎาวรรณ พวงประดับ 
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 13.30 น. สรุปข้อคิดเห็นและประเมินผลการอบรม 
13.30 น. –14.15 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม  โดย ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ 
 
 
 
 
 

 
***หมายเหต:ุ ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 


