
                                                   

 

 

1. ช่ือโครงการ   

โครงการตรวจรับงานกอสรางภูมิทัศน 

 

2. ผรูับผิดชอบโครงการ  

นางสาวบุญญาพร บุญศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน เบอรโทรศัพท  089-0563443 

 

3. หลักการและเหตุผล 

      งานกอสรางภูมิทัศนในปจจุบันนั้นมีหลายโครงการ เชน งานภูมิทัศนสวนดาดฟา งานภูมิทัศนสวนแนวตั้ง งานภูมิ

ทัศนบานพักอาศัย งานภูมิทัศนโครงการหมูบานจัดสรร ซึ่งปจจุบันยังขาดความรูที่เหมาะสมในการตรวจเช็คงาน

กอสรางภูมิทัศนท่ีแลวเสร็จอยางเปนระบบ จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรโครงการตรวจรับงานกอสรางภูมิทัศน เพื่อใหผู

เขาอบรมสามารถตรวจรับงานภูมิทํศนไดอยางมีประสอทธิภาพ จนสงผลใหงานภูมิทัศนที่กอสรางมาเปนไปดวยความ

เรียบรอยตรงตามมาตรฐานการกอสรางและมีความสวยงาม 

       โครงการอบรมการตรวจรับงานกอสรางภูมิทัศน ประกอบดวยการบรรยายเนื้อหาตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

กอสรางในงานภูมิทัศนและมกีารฝกปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการตรวจรับงานกอสรางในงานภูมิทํศน โดยผูที่เขารับการ

อบรมโครงการเมื่อแลวเสร็จจะมีหนาที่ในการตรวจรับงานกอสรางภูมิทํศนภายในพ้ืนท่ีตางๆ                                                                          

   

4. จำนวนท่ีเปดเขารับการอบรม 

 30 คน                                                                                                                                                

5.  สถานที่ดำเนินงาน   

อาคาร CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศุนยรังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวดั

ปทุมธานี, 

 

6.  กำหนดการจัดโครงการ   

       รอบท่ี 1 วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2564   

       รอบท่ี 2 วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

      รอบที่ 3 วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

 

7. รายละเอียดการลงทะเบียนและสมัคร 

ลงทะเบียนสมัครออนไลน พรอมโอนเงนิเขาบัญช:ี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองเอก รังสิต ชื่อ

บัญชี ศูนยปฏิบัตกิารทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ ประเภท ออมทรัพย เลขท่ีบัญชี: 099-2-48455-0 และสงใบ pay  in ที่ 

Email:  landscapepathum@gmail.com 

 

8. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

 คณุพงศกร สุขแสงแกว โทร 089-1694051, คุณทองมี เหมาะสม โทร 062-6016961  



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการตรวจรับงานกอสรางภูมิทัศน 

รอบที่ 1 ในระหวางวันท่ี 24 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนยรังสิต 

 

ว/ด/ป 08.00-08.30 น. 9.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

24 เม.ย. 

64 

ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

กอสรางงานภูมิทัศน 

(Hardscape) 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยดนุพล มากผอง 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

ภูมิทัศน (ไมยืนตน) 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

ภูมิทัศน (ไมพุม และหญาสนาม) 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศร ี

ปฏิบัติการ:  

เอกสารที่ใชประกอบงาน

ตรวจสอบงานภูมิทัศน 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการตรวจรับงานกอสรางภูมิทัศน 

รอบท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนยรังสิต 

 

ว/ด/ป 08.00-08.30 น. 9.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

12 ม.ิย. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

กอสรางงานภูมิทัศน 

(Hardscape) 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยดนุพล มากผอง 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

ภูมิทัศน (ไมยืนตน) 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

ภูมิทัศน (ไมพุม และหญาสนาม) 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศร ี

ปฏิบัติการ:  

เอกสารที่ใชประกอบงาน

ตรวจสอบงานภูมิทัศน 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

 

 

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการตรวจรับงานกอสรางภูมิทัศน 

รอบที่ 3 ในระหวางวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนยรังสิต 

 

ว/ด/ป 08.00-08.30 น. 9.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 12.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น. 

7 ส.ค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

กอสรางงานภูมิทัศน 

(Hardscape) 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยดนุพล มากผอง  

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

ภูมิทัศน (ไมยนืตน) 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

พัก

รบัประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

การตรวจสอบคุณภาพของงาน

ภูมิทัศน (ไมพุม และหญาสนาม) 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศร ี

ปฏิบัติการ:  

เอกสารที่ใชประกอบงาน

ตรวจสอบงานภูมิทัศน 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

 

 

 


