
                                                   

 

 

1. ช่ือโครงการ   

โครงการจัดสวนในขวดแกว 

 

2. ผรูับผิดชอบโครงการ  

      ดร.สุกัญญา ชัยพงษ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน เบอรโทรศัพท  081-4220414 

 

3. หลักการและเหตุผล 

      การจัดภูมิทัศนในปจจุบันนับวามีการพัฒนาไปอยางมาก โดยปจจุบันการจัดภูมิทัศนรปูแบบหนึ่งที่ไดรบัความนิยม

กันในปจจุบัน คือ การจัดสวนในขวดแกว เนื่องจากเปนการจัดภูมิทัศนในพื้นที่ขวดแกว ซึ่งไมจำเปนตองใชพ้ืนที่ขนาด

ใหญและสามารถดูแลรักษาไดงาย จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการจัดหลักสูตรการอบรมการจัดสวนในขวดแกวขึ้น เพ่ือใหผู

เขารับการอบรมสามารถจัดสวนในขวดแกวไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอยอดเปนอาชีพในอนาคตได 

       โครงการอบรมจัดสวนในขวดแกว ประกอบดวยการบรรยายเนื้อหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสวนในขวดแกว

และมีการฝกปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการจัดสวนในขวดแกว โดยผูที่เขารับการอบรมโครงการเมื่อแลวเสร็จจะมีหนาท่ี

ในการจัดสวนในขวดแกว                                                                                                                                                     

   

4. จำนวนท่ีเปดเขารับการอบรม 

 30 คน                                                                                                                                                

5.  สถานที่ดำเนินงาน   

วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศุนยรังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี, 

 

6.  กำหนดการจัดโครงการ    

       รอบท่ี 1 วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2564   

       รอบท่ี 2 วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  

      รอบที่ 3 วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 

7. รายละเอียดการลงทะเบียนและสมัคร 

ลงทะเบียนสมัครออนไลน พรอมโอนเงนิเขาบัญช:ี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองเอก รงัสิต 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 

โครงการจัดสวนในขวดแกว  

รอบที่ 1 ในระหวางวันท่ี 17 มกราคม 2564 ณ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 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. 

17 ม.ค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรบั

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ความรทูั่วไปเกี่ยวกับสวนขวด, 

วัสดุอุปกรณในการจัดสวนขวด, 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวนขวด 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

ปฏิบัติการ: 

การจัดสวนขวด, การดูแลรักษา

สวนขวด 

 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สกัุญญา ชัยพงษ 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

นางสาวจิตรวดี สอนธรรม 

พัก

รบัประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

ความรทูั่วไปเกี่ยวกับสวนขวด, 

วัสดุอุปกรณในการจัดสวนขวด, 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวนขวด 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ  

ปฏิบัติการ:  

การจัดสวนขวด, การดูแลรักษา

สวนขวด 

 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

นางสาวจิตรวดี สอนธรรม 

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



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการจัดสวนในขวดแกว 

รอบท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 ณ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 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. 

19 ก.พ 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ความรทูั่วไปเกี่ยวกับสวนขวด, 

วัสดุอุปกรณในการจัดสวนขวด, 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวนขวด 

 

โดยวทิยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

ปฏิบัติการ: 

การจัดสวนขวด, การดูแลรักษา

สวนขวด 

 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

นางสาวจิตรวดี สอนธรรม 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

ความรทูั่วไปเกี่ยวกับสวนขวด, 

วัสดุอุปกรณในการจัดสวนขวด, 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวนขวด 

 

โดยวทิยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ  

ปฏิบัติการ:  

การจัดสวนขวด, การดูแลรักษา

สวนขวด 

 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

นางสาวจิตรวดี สอนธรรม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการจัดสวนในขวดแกว 

รอบท่ี 3 ในระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 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 พ.ค. 

64 

ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ความรทูั่วไปเก่ียวกับสวนขวด, 

วัสดุอุปกรณในการจัดสวนขวด, 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวนขวด 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

ปฏิบัติการ: 

การจัดสวนขวด, การดแูลรักษา

สวนขวด 

 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

นายพงศกร สุขแสงแกว 

นางสาวจิตรวดี สอนธรรม 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

ความรทูั่วไปเกี่ยวกับสวนขวด, 

วัสดุอุปกรณในการจัดสวนขวด, 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวนขวด 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ  

ปฏิบัติการ:  

การจัดสวนขวด, การดูแลรักษา

สวนขวด 

 

 

โดยวิทยากร 

ดร.สุกัญญา ชัยพงษ 

นายพงศกร สขุแสงแกว 

นางสาวจิตรวดี สอนธรรม 

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

 

 


