
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 

จัดโครงการฝกึอบรม ประจําปี 2561 

เรื่อง การผลติพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทําระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4 
วันท่ี 21 – 23 เมษายน พ.ศ. 2561 

1. หลักการเหตุผล   
การทําการเกษตรสมัยใหม่ ผู้ปลูกพืชต้องเรียนรู้เทคนิคในการปลูก และดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆ แล้ว 

ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรหรือเกษตรกรควรมีความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP  
(มกษ. 9001-2556) ซึ่งเป็นระบบการผลิตพืชแบบปลอดภัย มีความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและทิ้งระยะ
การเก็บเก่ียวเหมาะสม ตรงตามที่ฉลากกําหนด มีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการผลิต เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรอง GAP  นอกจากน้ีการรวมกลุ่มเกษตรกรก็มีความสําคัญในการสร้างอํานาจ
การต่อรอง  ฉะน้ันหากมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม มีระบบควบคุมภายใน และเป็นการต่อยอดเพ่ือรองรับ
ในการทําธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างย่ังยืน ก็จะช่วยให้การผลิตสินค้าเกษตรเป็นระบบมากขึ้น 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมคัรเข้ารบัการอบรมได้ที่ หน่วยเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช ศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 ติดต่อ คุณรัตนา เอการัมย์ หรอื คุณสลุกัษณ ์แจม่จํารัส โทร. 034-351399 
ต่อ 440, 485 หรือ 083-3155018 โทรสาร 034-351392 

1. คุณสมบัติผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  เกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป 
2. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร  ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 

12 เมษายน 2561  เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม 

การจ่ายคา่ลงทะเบียน 
ธนาณัติในนาม  นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ (เคาน์เตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 00034)  ที่อยู่ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  
73140  หรือ 

โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ฝา่ยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย 
ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–246985–8 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐาน
การโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร 034-351392 หรือ E-mail: 
rdirna@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม โดยมีกําหนดการตามเอกสารแนบ 



กําหนดการฝกึอบรม 
เรื่อง  

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทําระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4 (ร่าง)  
วันเสารท์ี่ 21 – 23 เมษายน 2561 

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศนูย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม / เนือ้หา 
ส. 21 เม.ย. 61 07.-30 – 08.30 น. ลงทะเบียนและช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
 08.30 – 09.30 น. ความสําคัญของมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร 

(อ. มณฑา  วงศ์มณีโรจน์) 
 09.30 – 12.00 น. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP (มกษ. 9001-2556)  

(อ. มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ และ อ. นงนภัส  รุ่งอรุณขจรเดช) 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.00 น. การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเกษตรดีที่เหมาะสม (ผศ. อรรถศษิฐ์  วงศ์มณีโรจน์) 
 14.00 – 15.00 น. การวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 
 15.00 – 18.00 น. ปฏิบัติการใช้รายการตรวจท่ีแปลงสาธิต GAP และสรุปผลการฝึกปฏิบัติการใช้ 

Check list 
(อ. มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ อ. นงนภัส  รุ่งอรุณขจรเดช อ. สุลักษณ ์ แจ่มจํารัส)  
และอําพล  ยอดเพขร) 

อ. 22 เม.ย. 61 08.30 – 10.00 น. การจัดการวัชพืชในระบบการปลูกพืช  
(ดร. จําเนียร  ชมภู) 

 10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
 10.30 – 12.00 น. การลดต้นทุนการผลิตและการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเพ่ือป้องกันปัญหา 

(รศ.ดร. รวี  เสรฐภักดี) 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. การใช้สารเคมตีามการออกฤทธ์ิของสาร (ผศ. อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร) 
 14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
 15.00 – 16.00 น. การขอรับรอง GAP 
จ. 23 เม.ย. 61 08.30 – 11.30 น. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารปลอดภัย (GMP / HACCP) 

(รศ. เชาว์  อินทร์ประสิทธ์ิ) 
 11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 – 15.00 น. ศึกษาดูงาน 

หมายเหตุ   รบัประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.30 น. 


