ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม
จัดโครงการฝกอบรม ประจําป 2561
เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทําระบบ GMP/HACCP รุนที่ 5
วันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1. หลักการเหตุผล
การทําการเกษตรสมัยใหม ผูปลูกพืชตองเรียนรูเทคนิคในการปลูก และดูแลรักษาพืชชนิดตางๆ แลว
ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ การเกษตรหรื อ เกษตรกรควรมีค วามรู เ พิ่ มเติม เกี่ ย วกับ การผลิ ตพื ช ตามระบบมาตรฐาน GAP
(มกษ. 9001-2556) ซึ่งเปนระบบการผลิตพืชแบบปลอดภัย มีความเขาใจในการใชสารเคมีอยางถูกตองและทิ้งระยะ
การเก็บเกี่ยวเหมาะสม ตรงตามที่ฉลากกําหนด มีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการผลิต เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการขอรับการรับรอง GAP นอกจากนี้การรวมกลุมเกษตรกรก็มีความสําคัญในการสรางอํานาจ
การตอรอง ฉะนั้นหากมีความเขาใจในการบริหารจัดการกลุม มีระบบควบคุมภายใน และเปนการตอยอดเพื่อรองรับ
ในการทําธุรกิจสงออกไปยังตางประเทศไดอยางยั่งยืน ก็จะชวยใหการผลิตสินคาเกษตรเปนระบบมากขึ้น
ผูสนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเขารับการอบรมไดที่ หนวยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนยปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 ติดตอ คุณรัตนา เอการัมย หรือ คุณสุลักษณ แจมจํารัส โทร. 034-351399
ตอ 440, 485 หรือ 083-3155018 โทรสาร 034-351392
1. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม เกษตรกร ขาราชการ และผูสนใจทั่วไป
2. คาใชจายในการสมัคร คาลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท โปรดลงทะเบียนลวงหนากอนวันที่
20 ตุลาคม 2561 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
การจายคาลงทะเบียน
ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศมณีโรจน (เคานเตอร ม. เกษตรศาสตร กําแพงแสน 00034) ที่อยู
ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
73140 หรือ โอนเงินเขาบัญชีในนาม ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย
ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน ประเภท ออมทรัพย เลขที่บัญชี 769 – 246985 – 8 หลังจากโอนเงินกรุณาสง
หลักฐานการโอนแนบมาพรอมกับใบสมัครสงมาทางไปรษณียตามที่อยูขางบน หรือทางโทรสาร 034-351392 หรือ
E-mail: rdirna@ku.ac.th และทานจะไดรับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม โดยมีกําหนดการตามเอกสารแนบ

กําหนดการฝกอบรม
เรื่อง
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทําระบบ GMP/HACCP รุนที่ 5
วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2561
ณ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน
วันที่
วันเสาร 27
ตุลาคม 2561

วันอาทิตย 28
ตุลาคม 2561

วันจันทร 29
ตุลาคม 2561

เวลา
กิจกรรม / เนื้อหา
07.-30 – 08.30 น. ลงทะเบียนและชี้แจงวัตถุประสงค
08.30 – 09.30 น. ความสําคัญของมาตรฐานสินคาเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร
(อ.มณฑา วงศมณีโรจน)
09.30 – 12.00 น. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP (มกษ. 9001-2556)
(อ.มณฑา วงศมณีโรจน และ อ.นงนภัส รุงอรุณขจรเดช)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเกษตรดีที่เหมาะสม
(ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน)
14.00 – 15.00 น. การวินิจฉัยโรคพืชและการปองกัน
15.00 – 18.00 น. ปฏิบัติการใชรายการตรวจที่แปลงสาธิต GAP และสรุปผลการฝกปฏิบัติการใช
Check list
(อ.มณฑา วงศมณีโรจน อ.นงนภัส รุงอรุณขจรเดช อ.สุลักษณ แจมจํารัส)
และอําพล ยอดเพขร)
08.30 – 10.00 น. การจัดการวัชพืชในระบบการปลูกพืช
(ดร.จําเนียร ชมภู)
10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารวาง
10.30 – 12.00 น. การลดตนทุนการผลิตและการคาดการณสภาพภูมิอากาศเพื่อปองกันปญหา
(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การใชสารเคมีตามการออกฤทธิ์ของสาร
(ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร)
14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.00 น. การขอรับรอง GAP
08.30 – 11.30 น. หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารปลอดภัย (GMP / HACCP)
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 15.00 น. ศึกษาดูงาน

หมายเหตุ รับประทานอาหารวาง เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.30 น.

