
ก ำหนดกำรอบรม หลักสูตรอนุกรมวิธำนพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 8 
ระหว่ำงวันที่ 25-29 พฤษภำคม 2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำรวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนำสง่ำ สรรพศรี 
สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภำคม 2558 
08.30 น. - 09.15 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด   โดย ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 
09.15 น. - 09.25 น. ท ำแบบทดสอบ (Pre-test) 
09.25 น. – 10.05 น. กิจกรรมสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์  โดย ส่วนสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์ 
10.05 น. - 10.20 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.20 น. - 11.05 น. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของอนุกรมวิธำน  โดย ดร.จรัญ มำกน้อย 
11.05 น. - 12.00 น. กำรจัดจ ำแนกพืช    โดย ดร.จรัญ มำกน้อย 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 15.00 น. กำรเก็บตัวอย่ำงพรรณไม้และหอพรรณไม้ โดย นำยกิตติพงษ์ เกิดสว่ำง 
15.00 น. - 15.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 น. - 17.00 น. ศึกษำ ดูงำนหอพรรณไม้ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ โดย ดร.จรัญ, ดร.วรนุช,  

      นำยกิตติพงษ์ และนำยวิทยำ 
17.00 น.        รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
   
 
วันอังคำรที่ 26 พฤษภำคม 2558 
07.30 น. - 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.30 น. - 10.15 น. กำรตั้งชื่อวิทยำศำสตร์    โดย ดร.จรัญ มำกน้อย 
10.15 น. - 10.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.30 น. - 12.00 น. ลักษณะพืช      โดย ดร.สันติ วัฒฐำนะ 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 15.00 น. กำรตรวจหำชื่อวิทยำศำสตร์ของพืช   โดย ดร.วรนุช ละอองศรี 
15.00 น. - 15.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 น. - 16.30 น. พืชกลุ่มเฟิน และกลุ่มใกล้เคียง  โดย นำงสำวสุนิสำ แสงวิโรจนพัฒน์ 
16.30 น.        รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธที่ 27 พฤษภำคม 2558 
07.30 น. - 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.30 น. - 10.00 น. พืชเมล็ดเปลือย     โดย นำงสำวสำวิตรี สระศรีรัตน์ 
10.00 น. - 10.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.15 น. - 12.00 น. พืชวงศ์ถั่ว และกลุ่มใกล้เคียง    โดย นำยชัยยุทธ กล่ ำแวววงศ์ 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.30 น. พืชวงศ์จ ำปำ และกลุ่มใกล้เคียง   โดย นำงสำวสำวิตรี สระศรีรัตน์ 
14.30 น. - 14.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 น. - 16.00 น. พืชวงศ์เปล้ำ และกลุ่มใกล้เคียง  โดย นำยวิทยำ ปองอมรกุล 
16.00 น.        รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม 2558 
07.30 น. - 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.30 น. - 10.30 น. พืชวงศ์ไมย้ำง และกลุ่มใกล้เคียง   โดย ดร.วรนุช ละอองศรี 
10.30 น. - 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 น. - 12.00 น. พืชวงศ์เข็ม และกลุ่มใกล้เคียง   โดย ดร.ปรัชญำ ศรีสง่ำ 
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.15 น. พืชวงศ์ทำนตะวัน และกลุ่มใกล้เคียง  โดย นำยวิทยำ ปองอมรกุล 
14.15 น. - 14.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.30 น. - 16.30 น. ศึกษำพรรณไม้ กลุ่มอำคำรเรือนกระจก  โดย ดร.จรัญ, ดร.วรนุช  และนำยวิทยำ 
16.30 น.        รับประทำนอำหำรเย็น และเดินทำงกลับที่พัก 
   
 
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภำคม 2558 
07.30 น. - 08.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.30 น. - 09.15 น. พืชวงศ์ลิลลี่ พืชวงศ์ขิง และกลุ่มใกล้เคียง โดย ดร.จรัญ มำกน้อย 
09.15 น. - 10.30 น. พืชวงศ์หมำก และกลุ่มใกล้เคียง  โดย นำยชัยยุทธ กล่ ำแวววงศ์ 
10.30 น. - 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 น. - 12.00 น. พืชวงศ์หญ้ำ และกลุ่มใกล้เคียง   โดย ดร.มณฑล นอแสงศรี  
12.00 น. - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. - 14.00 น. พืชวงศ์กล้วยไม้ และกลุ่มใกล้เคียง   โดย ดร.สันติ วัฒฐำนะ 
14.00 น. - 15.00 น. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  
15.00 น. - 15.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 น. - 15.45 น. อภิปรำยและตอบข้อซักถำม 
15.45 น. - 16.00 น. พิธีมอบใบประกำศนียบัตรและปิดกำรอบรม โดย ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 
 

***หมำยเหต:ุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม*** 


