
     

ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดำมัน 
ระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม – 2 กุมภำพันธ์ 2561 

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ จังหวัดตรัง 

30 มกรำคม 2561 
 13.00-14.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนเข้าที่พัก 
 14.00-14.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงของโครงการและรายละเอียด 
 14.30-15.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง : เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงทรัพยากร  
    พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ (โดยนายวิเทศ ศรีเนตร หัวหน้าโครงการ 
    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด) 
 15.30-16.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางปฏิบัติการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์  
    จากทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร 
    พันธุกรรมส าหรับชุมชนท้องถิ่น (โดยนายวิเทศ ศรีเนตร หัวหน้าโครงการ บริษัท 
    ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด) 
 16.00-18.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง กรณีการเข้าถึง ขอใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
    พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ผู้ใช้และผู้ให้ในพื้นที่ภาคใต้  
    (โดยนายประสิทธิ์ หิรัญชาติ ผู้แทนชุมชนบ้านสวนกลางน้ าลุ่มน้ าคลองท่าแนะ  
    อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และ อาจารย์เบญจวรรณ บัวขวัญ วิทยาลัย      
    ภูมิปัญญาชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

31 มกรำคม 2561 

 08.00-08.45 น. ลงทะเบียนวันที่สอง 
 08.45-09.00 น. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเพ่ือท าพิธีเปิดการฝึกอบรม 
 09.00-09.10 น.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ  
    ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 09.10-09.๑๕ น. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงของโครงการ 
    ต่อประธานในพิธี 
 09.๑๕-10.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฝึกอบรม และให้แนวคิดและนโยบายในการขับเคลื่อน
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายศิริพัฒ พัฒกุล) ประธานในพิธี 
    และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 10.00-12.00 น. น าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาพ้ืนที่และถอดบทเรียน 
    ที่ศูนย์พฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)  
    วิทยากร (ทีมวิทยากรศูนย์พฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) และทีมวิทยากรประจ า
    กลุ่ม มทร.ศรีวิชัย  



     

ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดำมัน 
ระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม–2 กุมภำพันธ์ 2561 

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ จังหวัดตรัง 
 
 13.30-17.00 น. น าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาพ้ืนที่และถอดบทเรียน 
    ทีศู่นย์พฤกษศาสตร์เขาช่อง  
 วิทยากร (ทีมวิทยากรศูนย์พฤกษศาสตร์เขาช่อง และทีมวิทยากรประจ ากลุ่ม  
 มทร.ศรีวิชัย    
    และเดินทางกลับที่พัก 
 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
1 กุมภำพันธ์ 2561 

 08.00-08.45 น. ลงทะเบียนวันที่สาม 
 08.45-12.00 น. ถอดบทเรียนแต่ละจังหวัดในมิติ 
    1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    2. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    7. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
        (ทีมวิทยากรประจ ากลุ่ม มทร.ศรีวิชัย) 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-18.00 น.  ถอดบทเรียนแต่ละจังหวัดในมิติ (ต่อ) 
    1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    2. กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช/สัตว์/อ่ืนๆ 
    6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช/สัตว์/อื่นๆ 
    7. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/สัตว์/อื่นๆ 
    8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/สัตว์/อื่นๆ 
        (ทีมวิทยากรประจ ากลุ่ม มทร.ศรีวิชัย) 
 18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 



     

 
ก ำหนดกำร 
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ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ จังหวัดตรัง 

2 กุมภำพันธ์ 2561 

 08.00-08.45 น. ลงทะเบียนวันที่สี่ 
 09.00-10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
    พระราชด าริ  
    วิทยากร ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์  
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
    และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
 10.00-12.00 น. แต่ละจังหวัดได้น าเสนอบทสรุปในการถอดบทเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
    ที่เป็นเชิงรูปธรรมและมีเจ้าภาพที่จะขับเคลื่อนต่อไป (ทีมวิทยากรประจ ากลุ่ม  
    มทร.ศรีวิชัย) 
 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-15.00 น. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรับมอบใบประกาศผ่านการฝึกอบรมการมีส่วนร่วม การ 
    ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ผู้เข้าร่วม 
    (ทีมวิทยากรประจ ากลุ่ม มทร.ศรีวิชัย) 
 
 หมำยเหตุ - ฝึกอบรมจะต้องมีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80 เปอรเ์ซ็นต์ ของเวลาในการ  
   - ฝึกอบรม มิฉะนั้นถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว และสรุปกล่าว 
     ปิดงาน 
   - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสม 


