อัตราคาลงทะเบียน

ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“รวมศิลปและศาสตร สรางสรรคดวยพฤกษชาติ
ในสวนถาดสวนแกว”

คาลงทะเบียนในรุนที่ 1 การจัดสวนถาด คนละ 1,000 บาท
คาลงทะเบียนในรุนที่ 2 การจัดสวนแกว คนละ 1,000 บาท
ผู ล งทะเบี ย นจะได รั บ เอกสารประกอบการฝ ก อบรม,
อุปกรณการจัดสวนถาดในรุนที่ 1 และอุปกรณการจัดสวนแกว
ในรุนที่ 2 พรอมทั้งสวนถาด-สวนแกว ที่ทานจัดกลับไปดวย
และทางเราจะจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวางไวใหฟรี

จัดโดย สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การฝกอบรมแบงออกเปน 2 รุน ดังนี้
รุนที่ 1 การจัดสวนถาด วันที่ 16 ธันวาคม 2553
รุนที่ 2 การจัดสวนแกว วันที่ 23 ธันวาคม 2553
หลักการและเหตุผล
การจัดสวนขนาดเล็ก เชน การจัดสวนถาด สวนแกว
และสวนขวด เปนการรวมองคความรูที่หลากหลายศาสตรและ
ศิลป ในการจัดวางตนไม ลงในภาชนะที่มีขนาดเล็กๆ เพื่อให
เกิดความสวยงาม โดยอาศัยหลักการทางศิลปะตกแตงสวนตาง
ๆ การใชศิลปะในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ การใชเศษวัสดุ
หรือพรรณไมใหเปนประโยชน เปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปน
การสรางจิตสํานึกเพื่ออนุรักษดานสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
อยางตอเนื่อง
ดั ง นั้ นทาง สถ าบั น สิ่ ง แว ด ลอมและทรัพย ากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปน
การปลูกจิตสํานึ กใหรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน สามารถนําเศษ
วัสดุ พรรณพืชมาใชใหเกิดประโยชน และนําความรูที่ไดไปใช
เปนแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมรายไดในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของการฝกอบรม
1. รุนที่ 1 : รับฟงการบรรยายและฝกปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการจัดสวนถาด”
รุนที่ 2 : รับฟงการบรรยายและฝกปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการจัดสวนแกว”
2. การลงมือฝกปฏิบัติจริงในการจัดสวนถาด ในรุนที่ 1 และการ
ลงมือฝกปฏิบัติจริงในการจัดสวนแกวในรุนที่ 2

ผูรวมฝกอบรม
ประชาชนผูสนใจทั่วไป (จํานวน 2 รุนๆ ละไมเกิน 40 คน)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมโครงการฝกอบรม
1. โทรสอบถามจํานวนผูเขารวมอบรมกับทางเจาหนาที่
เพื่อใหแนใจวายอดผูเขารวมอบรมยังไมเต็ม
2. ชําระคาลงทะเบียนโดยผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย

ชื่อบัญชี : สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มศว
สาขายอย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
บัญชีเลขที่ : 283-204309-8
ธนาคาร : ไทยพาณิชย
3. ยืนยันการชําระคาลงทะเบียนโดยแฟกซเอกสารการโอนเงิน
พรอมใบสมัครมาที่ สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 02-6495000 ตอ 1204
หรือ 02-2603275 ทาง e-mail : kachakorn@gmail.com

paengthai@gmail.com
4. ทางเราจะออกใบเสร็จคาลงทะเบียนใหในวันฝกอบรมในแต
ละรุนกรุณานําใบสมัคร(ฉบับจริง) มายื่นในวันฝกอบรม
***ผู ป ระสงค จ ะเข า ร ว มการฝ ก อบรมในแต ล ะรุ น กรุ ณ าส ง
ใบสมัครและเอกสารยืนยันการชําระเงินลวงหนา
- รุนที่ 1 การจัดสวนถาด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
- รุนที่ 2 การจัดสวนแกว ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
เนื่องจาก ทางเราจะตองเตรียมซื้ออุปกรณตามจํานวนผูยืนยัน
การสมัครภายในกําหนดเวลาที่แจงไวเทานั้น

ใบสมัครเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “รวมศิลปและศาสตร สรางสรรคดวยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแกว”
จัดโดย สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 (ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา) หอง6-202
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ชื่อ……………………………………………………สกุล...............................................................................
ตําแหนง …………………………………..……….สถานที่ทํางาน ………………….……….…………..……..
สถานที่ติดตอ…………….……………………………………………………..…………………….…………….
…………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย ………..…..
โทรศัพท(มือถือ)…………………….…โทรศัพท (ที่ทํางาน)………...…………….โทรสาร…..……….….....…
ขาพเจามีความประสงคสมัครเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
- ครั้งที่ 1 (สวนถาด) วันที่ 16 ธันวาคม 2553
- ครั้งที่ 2 (สวนแกว) วันที่ 23 ธันวาคม 2553
เรื่อง “รวมศิลปและศาสตร สรางสรรคดวยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแกว”
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดชําระเงินคาลงทะเบียน จํานวนเงิน 1,000 บาท โดยวิธี
- เงินสด (สมัครดวยตนเองที่สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มศว)
- ชําระผานธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
ชื่อบัญชี สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร เลขทีบ่ ัญชี 283-204309-8
*** ยืนยันการชําระคาลงทะเบียน(เอกสารการโอนเงิน)และใบสมัครเขารวมอบรมโดยแฟกซมาที่
สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 02-6495000 ตอ 1204
หรือ 02-2603275 ทาง e-mail : kachakorn@gmail.com หรือ paengthai@gmail.com

*** รุนที่ 1 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553
*** รุนที่ 2 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
** ทั้งนี้ ผูจัดอบรม จะไมคืนคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ **
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
ศูนยวิจัยพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เลขที่ 63 ม.7 ต.องครักษ อ.องครักษ
จ.นครนายก 26120 โทรศัพท/โทรสาร 02-6495000 ตอ 1204 หรือในกรุงเทพฯ สถาบันสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทรศัพท 02-6495000 ตอ 5207 โทรสาร 02-2603275
เลขที1่ 14 สุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

กําหนดการ (รุนที่ 1 : การจัดสวนถาด)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “รวมศิลปและศาสตร สรางสรรคดวยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแกว ”
จัดโดย สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 (ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา) หอง6-202
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
****************************************************************************************************

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีเปดการอบรม
โดย ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
เวลา 09.15 – 11.00 น. การบรรยาย เรื่อง “หลักการ รูปแบบ และเทคนิคในการจัดสวนถาด”
โดย นางสาวศิรินภา ศิริยนั ต (นักวิชาการเกษตร)
นายธวัชชัย มูลตลาด (นักวิชาการเกษตร)
เวลา 11.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดสวนถาด”
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.45 น. ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดสวนถาด” (ตอ)
เวลา 14.45 – 15.00 น. สรุปและกลาวปดการอบรม

****************************************************************************************************

กําหนดการ (รุนที่ 2 : การจัดสวนแกว)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “รวมศิลปและศาสตร สรางสรรคดวยพฤกษชาติ ในสวนถาดสวนแกว ”
จัดโดย สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 (ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา) หอง6-202
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
****************************************************************************************************

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีเปดการอบรม
โดย ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
เวลา 09.15 – 11.00 น. การบรรยาย เรื่อง “หลักการ รูปแบบ และเทคนิคในการจัดสวนแกว”
โดย นางสาวศิรินภา ศิริยนั ต (นักวิชาการเกษตร)
นายธวัชชัย มูลตลาด (นักวิชาการเกษตร)
เวลา 11.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดสวนแกว”
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.45 น. ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดสวนแกว” (ตอ)
เวลา 14.45 – 15.00 น. สรุปและกลาวปดการอบรม

****************************************************************************************************

