
                                                   

 

 

1. ช่ือโครงการ   

โครงการจัดสรางสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 

 

2. ผรูับผิดชอบโครงการ  

นายพิศาล  ตันสิน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน เบอรโทรศัพท  081-8032816 

 

3. หลักการและเหตุผล 

การจัดสวนน้ำตกในปจจุบันนั้นถือวามีความสำคัญตองานภูมิทัศนในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนบานพักอาศัย คอนโด 

หรือรีสอรท ซึ่งการจัดสวนน้ำตกที่ไดรับความนิยมอยูเสมอ คือ การจัดสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ ซึ่งเปนการสรางระบบนิเวศ

ทางธรรมชาติเพ่ือนำมาปรับใชใหเขากับลักษณะของอาคารหรือพื้นที่โครงการตางๆ  

     โครงการอบรมการจัดสรางสวนน้ำตกแบบธรรมชาติจะเริ่มตั้งแตการบรรยายเนื้อหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของการกับการ 

จัดสวนน้ำสไลตสวนธรรมชาติ คือ 1.แนวคิดหลักการจัดสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 2.รูปแบบน้ำตกและขั้นตอนในการสราง

สวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 3.ระบบที่เก่ียวของกับการสรางสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ (ระบบพนหมอก, ระบบไฟ และระบบ

ปม) 4.วัสดุพืชพรรณที่นำมาใชในการสรางสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 5.ฝกปฏิบัติการจัดสรางสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ                   

โดยโครงการน้ีเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และผูท่ีตองการเรียนรแูนวคิดและหลักการทำสวนน้ำตกแบบธรรมชาต ิ

     

4. จำนวนท่ีเปดเขารับการอบรม 

 30 คน                                                                                                                                                

5.  สถานที่ดำเนินงาน   

อาคาร CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศุนยรังสิต) อำเภอธัญบุรี         

จังหวัดปทุมธานี, Pagoda hill จ.ชลบุรี และ Swan Lake จ.นครราชสีมา 

 

6.  กำหนดการจัดโครงการ   

       รอบท่ี 1 วันท่ี 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

       รอบท่ี 2 วันท่ี 14 - 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

      รอบที่ 3 วันท่ี 15 - 16 มีนาคมพ.ศ. 2564 

 

7. รายละเอียดการลงทะเบียนและสมัคร 

ลงทะเบียนสมัครออนไลน พรอมโอนเงนิเขาบัญช:ี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองเอก รังสิต                 

ชื่อบัญชี ศูนยปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ ประเภท ออมทรัพย เลขท่ีบัญชี: 099-2-48455-0 และสงใบ pay in      

ท่ี Email:  landscapepathum@gmail.com 

 

8. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

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



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการจัดสรางสวนน้ำตกแบบธรรมชาต ิ

รอบท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 19-20 พ.ย. 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนยรังสิต และ Pagoda hill Café & Resort จ.ชลบุรี 

 

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. 

19 พ.ย. 

63 

ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

แนวคิดการจัดสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตนัสิน 

บรรยาย:  

รูปแบบน้ำตกและข้ันตอนใน

การสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

ระบบน้ำที่เกี่ยวของกับการสราง

สวนนน้ำตกแบบธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

บรรยาย:  

วัสดุพืชพรรณท่ีนำมาใชในการ

สวนปาแบบธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

20 พ.ย. 

63 

ลงทะเบียน ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

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

 



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการดแูลรักษาภูมิทัศน 

รอบท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 14-15 ม.ค. 2564 ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนยรังสิต และ Pagoda hill Café & Resort จ.ชลบุร ี 

 

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. 

14 ม.ค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรบั

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

แนวคิดการจัดสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

บรรยาย:  

รูปแบบน้ำตกและข้ันตอนใน

การสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

ระบบน้ำที่เกี่ยวของกับการสราง

สวนนน้ำตกแบบธรรมชาต ิ

 

 

โดยวทิยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

บรรยาย:  

วัสดุพืชพรรณที่นำมาใชในการ

สวนปาแบบธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

15 ม.ค. 64 ลงทะเบียน ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบตัิการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

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

 



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการดแูลรักษาภูมิทัศน 

รอบที่ 3 ในระหวางวันท่ี 15-16 มี.ค. 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนยรังสิต และ Swan Lake เขาใหญ จ.นครราชสีมา 

 

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. 

15 ม.ีค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

แนวคิดการจัดสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

บรรยาย:  

รูปแบบน้ำตกและข้ันตอนใน

การสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

ระบบน้ำที่เกี่ยวของกับการสราง

สวนนน้ำตกแบบธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

บรรยาย:  

วัสดุพืชพรรณท่ีนำมาใชในการ

สวนปาแบบธรรมชาต ิ

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

16 ม.ีค. 64 ลงทะเบียน ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สขุแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

ปฏิบัติการ:  

การจัดสรางสวนน้ำตกแบบ

ธรรมชาต ิ

 

โดยวิทยากร 

อาจารยพิศาล ตันสิน 

อาจารยไตรภพ บุญธรรม 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

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

 


