


พฤ. 13 แนะน ำอำชพีรุกขกร คุณธรำดล ทนัด่วน ปฏบิติั01-แนะน ำวิทยำกรและสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

ศ. 14 ปฏบิติั02-เชอืกและเง่ือนเชอืก
คุณอนกุลู สอนเอก 

และทมีผู้ฝึกรุกขกร
ปฏบิติั03-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดเล็ก ทมีผู้ฝึกรุกขกร

จ. 17 ปฏิบัติ04-กำรปฏิบัติงำนบนที่สูง ส ำหรับรุกขกร คุณรังสรรค์ สงวนศรี ปฏิบัติ05-กำรปฏิบัติงำนบนที่สูง ส ำหรับรุกขกร คุณรังสรรค์ สงวนศรี

อ. 18 ต้นไมใ้หญใ่นมมุมองภมูสิถำปนกิ ผศ.สิรินทรำ วัณโณ
กำรเลือกใชอ้ปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรให้เหมำะสม กบั

งำนดูแลรักษำต้นไมใ้หญ่, หลักคิดในกำรท ำงำน และ

เทคนิคกำรตัดแต่งต้นไมใ้หญ่อยำ่งถกูวธิี

คุณธรำดล ทนัด่วน

พ. 19
กำรเตรียมควำมพร้อมร่ำงกำยกอ่นและ

หลังกำรปฏบิติังำน และกำรปฐมพยำบำล
อ.สิริกลุ โพธิมำศ ปฏบัติ06-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดกลำง ทมีผู้ฝึกรุกขกร

พฤ. 20
กำรยดึโยงกิ่งเพื่อควำมปลอดภยัและ 

กำรล ำเลียงกิ่งลง คุณธรำดล ทนัด่วน ควำมรู้เกี่ยวกบักำรตัดแต่งต้นไมใ้กล้สำยไฟฟำ้ คุณทวำยทุธ เรืองมำลัย

ศ. 21 กำรใชเ้ล่ือยยนต์ และกำรบ ำรุงรักษำ คุณสุรคม ทองแถม ณ อยธุยำ
ธรรมชำติกำรด ำรงชวีิตและกำรดูแลรักษำ

ต้นไมใ้หญใ่นเมอืง
ศ.กติติคุณ เดชำ บญุค  ำ

จ. 24 ปฏบิติั07-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั08-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

อ. 25 ปฏบิติั09-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั10-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

พ. 26 LIFE FORM อ.มณฑำทพิย ์โสมมชียั ปฏบิติั11-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

พฤ. 27 ปฏบิติั12-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั13-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

จ. 31 ปฏบิติั14-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั15-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

อ. 1 ปฏบิติั16-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั17-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

พ. 2 ปฏบิติั18-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั19-กำรตัดแต่งต้นไมข้นำดใหญ่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

พฤ. 3

ศ. 4 ปฏบิติั20-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั21-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

ส. 5 ปฏบิติั22-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั23-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

จ. 7 ปฏบิติั24-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั25-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

อ. 8 ปฏบิติั26-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร ปฏบิติั27-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

พ. 9 ปฏบิติั28-ปฏบิติักำรนอกสถำนที่ ทมีผู้ฝึกรุกขกร

*หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คุณเด่นนภำ เปี่ยมใย 086-994-1839 คุณพัชรำ คงสุผล 084-377-8288

บรรยำยสรุปกำรอบรม และ พธิีปดิ
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ศึกษำดูงำนเร่ืองกำรบริหำรจดักำรงำนภมูทิศัน ์นอกสถำนที่  เวลำ 09.00-16.00 น.

โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ

เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญใ่นงานภมูิทศัน์เมือง ระดับผู้ปฏบิตัิการ รุ่นที่ 4 

ระหว่างวันพฤหสับดีที่ 13 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ สถำบนัจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร

วนัที่สปัดาหท์ี่ 13.00 - 16.00 น.วทิยากร09.00 - 12.00 น. วทิยากร





 

 

 
ที่ คก.  ๐๐๒/๒๕๖๐                          คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

      ๑๒  มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม   
    
เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จากภาครฐั  เอกชน  และบุคคลทั่วไป 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม พร้อมใบสมัคร ๑ ชุด 
 

เพื่อสนองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ที่สนับสนุนให้สถานที่ของรัฐและเอกชน ปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านสุนทรียภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม               
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมาคมภูมิสถาปนิกแห่ง -
ประเทศไทย และกลุ่มบิ๊กทรี โดยการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ ผลิตภัณฑ์ปลูกสวนแนวตั้ง      
กรีนพลัส รุ่น คริป-เอ็น-โก  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเมือง ด้านการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็น
เมืองสีเขียวที่น่าอยู่ จึงร่วมมือในการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง 
ระดับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ ๔” ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระยะเวลา ๒๐ วัน  
ค่าลงทะเบียน ในนามองค์กรท่านละ ๑๒,๐๐๐ บาท ในนามบุคคลทั่วไปท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท  โดยมีคณาจารย์และ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ  แลกเปลียนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นไม้ใหญ่เกิดความเข้าใจ มีความสามารถในการ   ตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ในภูมิทัศน์เมือง (ตามรายละเอียด
โครงการที่แนบมาพร้อมกันนี้) 
 ในการนี้ คณะผู้จัดอบรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรปฏิบัติงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาต้นไม้ของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยท่าน
สามารถตอบรับ ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนการอบรมมายัง ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๑๘-๔๓๓๙, ๐๘๖-๙๙๔๑๘๓๙ และ
แฟกซ์ ๐๒-๒๑๘-๔๔๒๕ หรือลงทะเบียนที่ thaiurbantrees@gmail.com  นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมอบรมไม่ถือเป็นวันลาราชการ และ
ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถ
เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 

 
คณะผู้จัดอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และ

ขอขอบพระคุณท่านมา  ณ โอกาสนี้ 
       

          ขอแสดงความนับถือ 

 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรนิทรา  วัณโณ) 
         หัวหน้าโครงการ 
 
 นางสาวเด่นนภา  เปี่ยมใย 
โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๔๓๓๙ มือถอื ๐๘๖-๙๙๔๑๘๓๙ 
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