
                                                   

 

 

1. ช่ือโครงการ   

โครงการดแูลรักษาภูมิทัศน 

 

2. ผรูับผิดชอบโครงการ  

ผศ.อรัญญา ภูรอด สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน เบอรโทรศัพท  081-9181863 

 

3. หลักการและเหตุผล 

 การจัดภูมิทํศนในปจุบันนับวามีความสำคัญอยางย่ิง เพราะงานภูมิทํศนมีสวนในการสรางความเปน

ธรรมชาติ ใหความรมรื่น ลดปญหาสภาวะแวดลอม รวมทั้งเพ่ิมคุณคาใหกับอาคารสถานท่ี การที่จะทำใหงานภูมิทัศน

คงความสวยงามตลอดเวลานั้น จำเปนที่จะตองมีการดูแลรักษาอยูอยางสม่ำเสมอ แตผูดูแลสวนใหญยังขาดความรู

ความเขาใจหลักการดูแลรักษาภูมิทัศน ทำใหงานภูมิทัศนนั้นไดรับความเสียหายและขาดความสวยงาม จึงเห็นสมควร

จัดหลักสูตรการอบรมการดูแลรักษางานภูมิทัศนขึ้น เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถดูแลรักษางานภูมิทัศนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จนสงผลใหงานภูมิทัศนนั้นเกิดความสวยงามและเกิดประโยชนสูงสุด 

 โครงการอบรมการดูแลรักษางานภูมิทัศน ประกอบดวยการบรรยายเนื้อหาตางๆ ที่เก่ียวของกับการดูแล

รักษางานภูมิทัศนและมีการฝกปฏิบัติการที่เก่ียวของกับการดูแลรักษางานภูมิทํศน โดยผูที่เขารับการอบรมโครงการ

เมื่อแลวเสร็จจะมีหนาที่ในการควบคุมดูแลรักษางานภูมิทํศนภายในพ้ืนที่ตางๆ   

   

4. จำนวนท่ีเปดเขารับการอบรม 

 30 คน                                                                                                                                                

5.  สถานที่ดำเนินงาน   

อาคาร CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศุนยรังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวดั

ปทุมธานี, 

 

6.  กำหนดการจัดโครงการ   

       รอบท่ี 1 วันท่ี 8 - 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

       รอบท่ี 2 วันท่ี 7 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

      รอบที่ 3 วันท่ี 9 - 10 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. สอบถามขอมูลเพิม่เติมไดที่ 

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



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการดแูลรักษาภูมิทศัน 

รอบที่ 1 ในระหวางวันท่ี 8-9 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 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. 

8 เม.ย. 64 ลงทะเบยีน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ประเภทงานดูแลรักษาภูมิทํศน 

 

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด 

บรรยาย:  

หลักการดูแลรักษาพืชพรรณใน

งานภูมิทัศน  

(ไมกระถาง, กระบะปลูก, แปลง

ปลูก, พืชพรรณภายในอาคาร) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

หลักการดูแลรักษาไมพุมและพืช

พรรณภายนอกอาคาร  

(การปองกันกำจัดโรคและแมลง) 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด 

ปฏิบัติการ:  

การดูแลรักษาและการตัดแตงไม

พุม, การเพาะเมล็ด, การปกชำ 

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด  

ผศ.นที ภรูอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยอรรถวิทย แสงศรจีันทร 

9 เม.ย. 64 ลงทะเบียน บรรยาย:  

หลักการดแูลรักษาไมยนืตน  

(การปลูก, การตัดแตง,  

การค้ำยัน) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

บรรยาย:  

หลักการดแูลรักษาไมยืนตน  

(การใหนำ้และการระบายน้ำ, 

โรคและแมลง) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภรูอด 

บรรยาย:  

การตรวจรับงานดูแลรกัษาภมูิ

ทัศนและการคำนวนการค้ำยัน 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศร ี

ปฏิบัติการ:  

การตัดแตงไมยืนตน, การขุดลอม

และค้ำยันไมยืนตน, การ

ศัลยกรรมไมยืนตน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด  



                                                    

 

อาจารยอรรถวิทย แสงศรีจันทร  ผศ.นที ภรูอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยอรรถวิทย แสงศรจีันทร 

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



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการดแูลรักษาภูมิทัศน 

รอบท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 7-8 มิถุนายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 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 ม.ิย. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ประเภทงานดูแลรักษาภูมิทํศน 

 

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด 

บรรยาย:  

หลักการดูแลรักษาพืชพรรณใน

งานภูมิทัศน  

(ไมกระถาง, กระบะปลูก, แปลง

ปลูก, พืชพรรณภายในอาคาร) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

หลักการดูแลรักษาไมพุมและพืช

พรรณภายนอกอาคาร  

(การปองกันกำจัดโรคและแมลง) 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด 

ปฏิบัติการ:  

การดูแลรักษาและการตัดแตงไม

พุม, การเพาะเมล็ด, การปกชำ 

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด  

ผศ.นที ภรูอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยอรรถวิทย แสงศรจีันทร 

8 ม.ิย. 64 ลงทะเบียน บรรยาย:  

หลักการดแูลรักษาไมยืนตน  

(การปลูก, การตัดแตง,  

การค้ำยัน) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

บรรยาย:  

หลักการดแูลรักษาไมยืนตน  

(การใหนำ้และการระบายน้ำ, 

โรคและแมลง) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภรูอด 

บรรยาย:  

การตรวจรับงานดูแลรกัษาภมูิ

ทัศนและการคำนวนการค้ำยัน 

 

 

โดยวิทยากร 

อาจารยบุญญาพร บุญศร ี

ปฏิบัติการ:  

การตัดแตงไมยืนตน, การขุดลอม

และคำ้ยันไมยืนตน, การ

ศัลยกรรมไมยืนตน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด  



                                                    

 

อาจารยอรรถวิทย แสงศรีจันทร  ผศ.นที ภรูอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยอรรถวิทย แสงศรจีันทร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการดแูลรักษาภมิูทัศน 

รอบท่ี 3 ในระหวางวันท่ี 9-10 สิงหาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี 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. 

9 ส.ค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย: 

ประเภทงานดูแลรักษาภูมิทํศน 

 

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภรูอด 

บรรยาย: 

หลักการดูแลรักษาพืชพรรณใน

งานภูมิทัศน 

(ไมกระถาง, กระบะปลูก, แปลง

ปลูก, พืชพรรณภายในอาคาร) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวนั 

บรรยาย: 

หลักการดูแลรักษาไมพุมและพืช

พรรณภายนอกอาคาร 

(การปองกันกำจัดโรคและแมลง) 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด 

ปฏิบัติการ: 

การดูแลรักษาและการตัดแตงไม

พุม, การเพาะเมล็ด, การปกชำ 

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด, ผศ.นที ภรูอด

, อ.บุญญาพร บุญศร,ี อ.อรรถ

วทิย แสงศรจีันทร 

10 ส.ค. 64 ลงทะเบียน บรรยาย: 

หลกัการดูแลรักษาไมยืนตน 

(การปลูก, การตัดแตง,  

การค้ำยัน) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

บรรยาย: 

หลักการดแูลรักษาไมยืนตน 

(การใหนำ้และการระบายน้ำ, 

โรคและแมลง) 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย: 

การตรวจรับงานดูแลรกัษาภมูิ

ทัศนและการคำนวนการค้ำยัน 

 

 

โดยวิทยากร 

อ.บุญญาพร บุญศร,ี อ.อรรถวิทย 

แสงศรจีันทร 

ปฏิบัติการ: 

การตัดแตงไมยืนตน, การขุดลอม

และค้ำยันไมยืนตน, การ

ศัลยกรรมไมยืนตน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.อรัญญา ภูรอด, ผศ.นที ภรูอด

, อ.บุญญาพร บุญศร,ี อ.อรรถ



                                                    

 

วิทย แสงศรจีันทร 

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

 


