




กำหนดการรูปแบบ Online 
การฝึกอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนอบรม ผ่านระบบ Google Forms 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
 กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ อพ.สธ. กับ กระทรวงศึกษาธิการ 
 โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 กล่าวรายงาน โดย นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม 
 ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

การบรรยายอบรมให้ความรู้ 
โดยวิทยากร นายอนันต์ กระชอนสุข (ครู โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา) และคณะ 

09.00-09.30 น. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
09.30-10.00 น. 8 กิจกรรมรักษ์ทรัพยากร 
10.00-12.00 น. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

การบรรยายอบรมให้ความรู้ (ต่อ) 
โดยวิทยากร นายอนันต์ กระชอนสุข (ครู โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา) และคณะ 

13.00-14.00 น. การสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
14.00-14.30 น. การส่งผลงาน  
 
14.30-14.45 น. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และทำแบบทดสอบหลังอบรม ผ่านระบบ Google Forms 

14.45-15.00 น. ปิดการอบรม โดย นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม 
 ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รูปแบบ Online 
ในวันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง สังกัด/สถานศกึษา เบอร์โทรศัพท์ 

สถานะสถานศกึษาเปน็สมาชกิ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เป็นสมาชกิฯ 
ไม่ได้เป็น
สมาชกิฯ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
       
       

 
*************************** 

หมายเหตุ 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายให้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ สังกัดละ ไม่น้อยกว่า 10 คน และเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จากสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สังกัดละ อย่างน้อย 5 แห่ง 

2. กรุณาส่งแบบรายชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ มายังกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2566 
3. ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม เข้ากลุ่ม LINE งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.กาญจนบุรี ตาม QR code ข้างล่างนี้ 

เพ่ือติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

กลุ่ม LINE งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.กาญจนบุรี 
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หมายเหตุ 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  
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3. ขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุม เข้ากลุ่ม LINE งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.กาญจนบุรี ตาม QR code ข้างล่างนี้ เพื่อติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และประสานงาน 

กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 

 
กลุ่ม LINE งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.กาญจนบุรี 


