
 
 
 
 

ที่ อว ๐604/ว00062      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
        อ าเภอวารินช าราบ 
        จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
 

             6 มกราคม 2563 
 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

เรียน  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการ    จ านวน  1  ชุด 
           ๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม  จ านวน  1  ฉบับ 
  

ตามที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สนองพระราชด าริ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้
มีการจัดการประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการ
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศและสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ให้แก่บุคลากรโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 28 – 29  มกราคม 
2563 (การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 2) และวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 
2563 (องค์ประกอบที่ 3 – องค์ประกอบที่ 5) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่มดังกล่าว รายละเอียดตามก าหนดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หาก
ท่านและบุคลากรในสังกัดมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมกลุ่มดังกล่าว ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับมา
ยังส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

                                                          ขอแสดงความนับถือ 

    
                        (รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์) 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน   
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๓๐๓๕ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๓๐๔๒  Email: patcharaporn.ch.57@ubu.ac.th 



 
 

ก าหนดการประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบที่ 2 

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

           
 

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม  2563 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  เปิดการประชุมกลุ่ม และกล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิน่วงศ์พิทักษ์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
09.30 - 10.30 น. บรรยายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความเป็นมา การบริหารและการ

จัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิทยากร อพ.สธ.  
10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. บรรยายภาพรวมองค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
   วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน (ประเด็นศึกษา) 

โดย วิทยากร อพ.สธ./วิทยากรผู้ช่วย อพ.สธ. 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.   แบ่งกลุ่ม และปฏิบัติการกลุ่มตามประเด็นศึกษาที่เลือก 

โดย ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
14.30 -15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.30 น.   ปฏิบัติการกลุ่มตามประเด็นศึกษาที่เลือกโดย ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม 
วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 10.00 น.   น าเสนอผลปฏิบัติการกลุ่ม 
10.00 - 10.30 น.     รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.   น าเสนอผลปฏิบัติการกลุ่ม 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.  น าเสนอผลปฏิบัติการกลุ่ม 
14.30 - 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.30 น.   สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ โดย วิทยากร อพ.สธ. 

        
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                         
แบบตอบรับ 

การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบท่ี 2 

ณ ห้อง CTB 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 

 
ชื่อหน่วยงาน........................................................................................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์..........................................โทรสาร.....................................Email……………………………………… 
ข้อมูลรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกการอบรมฯ (กรุณาใส่ ค าน าหน้า นาย/นาง/นางสาว ให้ชัดเจนเพื่อความ
ถูกต้องในการลงทะเบียน) 
 
1.ชื่อ-สกุล ......................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โทรศัพท์........................................................ Email…………………………………………………………..................... 
 
2.ชื่อ-สกุล ......................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โทรศัพท์........................................................ Email…………………………………………………………..................... 
 
3.ชื่อ-สกุล ......................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โทรศัพท์........................................................ Email…………………………………………………………..................... 
 
4.ชื่อ-สกุล ......................................................................ต าแหน่ง.................................................................. 
โทรศัพท์........................................................ Email…………………………………………………………..................... 
 

                                              ลงชื่อ 
 

    (                                             ) 
 

 
ติดต่อและประสานงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี โทรศัพท์ 096-7505299  
E-mail: patcharaporn.ch.57@ubu.ac.th 
 
 
  
 
 

 
**กรุณาส่งแบบตอบรบั ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563** 

mailto:patcharaporn.ch.57@ubu.ac.th

