
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิทยาการ อพ.สธ. 

แนวทางหลกั อพ.สธ. 

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ประจ  าปีงบประมาณ 2566 จ  านวน 38 รุน่ 



แนวทางหลกั อพ.สธ. 

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ  าปีงบประมาณ 2566 จ  านวน 38 รุน่ 

 

   ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ.2565   

ครั้งที่ วนั เดือน ปี หลกัสูตร / รุ่น สถานที่จดัฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

1 25-28 ตุลาคม 2565 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2 15-18 พฤศจิกายน 2565  หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566  ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

                                           (มอ.ปัตตานี)  

3 29 พฤศจิกายน -2 ธนัวาคม 2565 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

4 6-9 ธนัวาคม 2565 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 1/2566 ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

                                   วิทยาเขตสกลนคร    

5 13-16 ธนัวาคม 2565 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 13-16 ธนัวาคม 2565 หลกัสตูร หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน รุ่นท่ี 1/2566   

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

                                  สุวรรณภมูิ 

7 20-23 ธนัวาคม 2565 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566  ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

8 10-13 มกราคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 2/2566 ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

                                   วิทยาเขตสกลนคร    

9 10-13 มกราคม 2566 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 2/2566   ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

10 10-13 มกราคม 2566 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 2/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

11 17-20 มกราคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

12 17-20 มกราคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

13 24-27 มกราคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

14 24-27 มกราคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

                                  วิทยาเขตขอนแก่น 



ครั้งที่ วนั เดือน ปี หลกัสูตร / รุ่น สถานที่จดัฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

15 6-9 กุมภาพนัธ ์2566  หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์  

16 7-10 กุมภาพนัธ ์2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566 ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

17 14-17 กุมภาพนัธ ์2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 1/2566   

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

18 14-17 กุมภาพนัธ ์2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566 ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

19 14-17 กุมภาพนัธ ์2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566 ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

20 21-24 กุมภาพนัธ ์2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  

                                    วิทยาเขตตรงั 

21 28- กุมภาพนัธ-์3 มีนาคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566 ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์  

22 7-10 มีนาคม 2566 หลกัสตูร  การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 3/2566   

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.–มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

23 7-10 มีนาคม 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 2/2566 
ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

24 7-10 มีนาคม 2566 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

25 14-17 มีนาคม 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 2/2566   

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

26 14-17 มีนาคม 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 2/2566   

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

27 21-24 มีนาคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 2/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

28 3-6 เมษายน 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 2/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

                                 สุวรรณภมูิ 

29 4-7 เมษายน 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบ รุ่นท่ี 1/2566  ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

30 18-21 เมษายน 2566 หลกัสตูร 3 สาระการเรียนรู ้รุ่นท่ี 3/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



ครั้งที่ วนั เดือน ปี หลกัสูตร / รุ่น สถานที่จดัฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

31 1-4 พฤษภาคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 2/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์  

32 9-12 พฤษภาคม 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 1/2566 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลยันเรศวร 

33 9-12 พฤษภาคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

34 16-19 พฤษภาคม 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 2/2566 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

35 16-19 พฤษภาคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

                                  วิทยาเขตสุรินทร ์

36 23-26 พฤษภาคม 2566 หลกัสตูร 5 องคป์ระกอบรุ่นท่ี 1/2566   ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยับรูพา 

37 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 2/2566  

ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

38 13-16 มิถุนายน 2566 หลกัสตูร การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

รุ่นท่ี 2/2566  

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

                                  สุวรรณภมูิ 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิทยาการ อพ.สธ. 

แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ 

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ประจ  าปีงบประมาณ 2566 จ  านวน 1 รุน่    



แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ 

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบตักิารงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ประจ าปีงบประมาณ 2566 จ  านวน 1 รุน่  

    

ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ.2565 

ครั้งที่ วนั เดือน ปี เรื่อง สถานที่จดัฝึกอบรมปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

1 25-26 มกราคม 2566 โครงการฝึกอบรมบรูณาการ 5องคป์ระกอบงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนสู่การจดัการเรียนรู ้ 

(ในรปูแบบออนไลน์) 

สนับสนุน : งาน 5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

คือ การจดัท าป้ายช่ือพรรณไม ้ การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกู

ในโรงเรียน การศึกษาขอ้มลูดา้นต่างๆ การรายงานผลการ

เรียนรู ้และ การน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา 

ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชยั วิทยาเขตตรงั 

 


