
                                                   

 

 

1. ช่ือโครงการ   

โครงการระบบใหน้ำในงานภูมิทศัน 

 

2. ผรูับผิดชอบโครงการ  

ผศ.นที ภูรอด สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน เบอรโทรศัพท  081-9310277 

 

3. หลักการและเหตุผล 

      การจัดทำระบบการใหน้ำในงานภูมิทัศนในปจจุบันนับวามีความสำคัญอยางย่ิงในงานภูมิทัศน เนื่องจากระบบการ

ใหน้ำที่ดีจะเปนตัวชวยในการใหงานภูมิทัศนเจริญเติบดตและคงอยูกับพ้ืนที่นั้นไดตลอด จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรการ

อบรมระบบการใหน้ำในงานภูมิทัศนขึ้น เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถจัดทำระบบการใหน้ำในงานภูมิทัศนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

       โครงการอบรมระบบใหน้ำในงานภูมิทัศน ประกอบดวยการบรรยายเน้ือหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบใหน้ำใน

งานภูมิทัศน และมีการฝกปฏิบัติการที่เก่ียวของกับระบบใหน้ำในงานภูมิทัศน โดยผูที่เขารับการอบรมโครงการเมื่อแลว

เสร็จจะมีหนาทีร่ับผิดชอบในการจัดทำระบบใหน้ำในงานภูมิทศัน ภายในพื้นที่ตางๆ    

   

4. จำนวนท่ีเปดเขารับการอบรม 

 30 คน                                                                                                                                                

5.  สถานที่ดำเนินงาน   

อาคาร CKC คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศุนยรังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวดั

ปทุมธานี, 

 

6.  กำหนดการจัดโครงการ    

       รอบท่ี 1 วันท่ี 11 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564   

       รอบท่ี 2 วันท่ี 27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

      รอบที่ 3 วันท่ี 19 - 20 กรกฏาคม 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 

โครงการระบบใหน้ำในงานภมูิทัศน 

รอบที่ 1 ในระหวางวันท่ี 11-12 มีนาคม 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. 

11 ม.ีค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ระบบการใหน้ำในงานภมูิทัศน, 

รูปแบบของระบบการใหน้ำใน

งานภูมิทัศน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย:  

ความสัมพันธของดิน น้ำ พืช 

การออกแบบระบบชลประทาน

แบบ สปริงเกลอรและน้ำหยด 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวนั 

บรรยาย:  

การจัดวางตำแหนงหัวสปริง

เกลอรและหัวน้ำหยดแบบตางๆ 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย:  

การคำนวณและการเลือกใช

อุปกรณในงานระบบการใหน้ำ

งานภูมิทัศน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

12 มี.ค. 64 ลงทะเบียน บรรยาย:  

ระบบเครื่องสูบน้ำ การ

คำนวณหาขนาดเครื่องสบูน้ำ 

และการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

บรรยาย:  

การออกแบบและการประมาณ

ราคาระบบชลประทาน 

 

  

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

ปฏิบัติการ:  

ติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัต ิ

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยชนกนันท  ปนตบแตง  

ปฏิบติัการ:  

ติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัต ิ

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยชนกนันท  ปนตบแตง 

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



                                                    

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการระบบใหน้ำในงานภมิูทัศน 

รอบท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 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. 

27 พ.ค. 

64 

ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ระบบการใหน้ำในงานภมูิทัศน, 

รูปแบบของระบบการใหน้ำใน

งานภูมิทัศน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย:  

ความสัมพันธของดิน น้ำ พืช 

การออกแบบระบบชลประทาน

แบบ สปริงเกลอรและน้ำหยด 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวัน 

บรรยาย:  

การจัดวางตำแหนงหัวสปริง

เกลอรและหัวน้ำหยดแบบตางๆ 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย:  

การคำนวณและการเลือกใช

อุปกรณในงานระบบการใหน้ำ

งานภูมิทัศน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

28 พ.ค. 

64 

ลงทะเบียน บรรยาย:  

ระบบเครื่องสบูน้ำ การ

คำนวณหาขนาดเครื่องสูบน้ำ 

และการติดตัง้เครื่องสูบน้ำ 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

บรรยาย:  

การออกแบบและการประมาณ

ราคาระบบชลประทาน 

 

  

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

ปฏิบัติการ:  

ติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัต ิ

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยชนกนันท  ปนตบแตง  

ปฏิบัติการ:  

ติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัต ิ

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยชนกนันท  ปนตบแตง 

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

 



                                                    

 

 

 

 

 

ตารางฝกอบรมโครงการ 

โครงการระบบใหน้ำในงานภมิูทัศน 

รอบท่ี 3 ในระหวางวันท่ี 19-20 กรกฏาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 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.ค. 64 ลงทะเบียน 

พิธีเปด 

กลาวตอนรับ

ผูเขารวมงาน 

บรรยาย:  

ระบบการใหน้ำในงานภมูิทัศน, 

รูปแบบของระบบการใหน้ำใน

งานภูมิทัศน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย:  

ความสัมพันธของดิน น้ำ พืช 

การออกแบบระบบชลประทาน

แบบ สปริงเกลอรและน้ำหยด 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภูรอด 

พัก

รับประทาน

อาหาร

กลางวนั 

บรรยาย:  

การจัดวางตำแหนงหวัสปรงิ

เกลอรและหัวน้ำหยดแบบตางๆ 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

บรรยาย:  

การคำนวณและการเลือกใช

อุปกรณในงานระบบการใหน้ำ

งานภูมิทัศน 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นที ภรูอด 

20 ก.ค. 64 ลงทะเบียน บรรยาย:  

ระบบเครื่องสูบน้ำ การ

คำนวณหาขนาดเครื่องสบูน้ำ 

และการติดตั้งเคร่ืองสูบนำ้ 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

บรรยาย:  

การออกแบบและการประมาณ

ราคาระบบชลประทาน 

 

  

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภรูอด 

ปฏิบัติการ:  

ติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัต ิ

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 

ปฏิบัติการ:  

ติดตั้งระบบชลประทานอัตโนมัต ิ

 

 

 

โดยวิทยากร 

ผศ.นท ีภูรอด 



                                                    

 

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยชนกนันท  ปนตบแตง  

อาจารยบุญญาพร บุญศรี 

อาจารยชนกนันท  ปนตบแตง 

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

 

 


