
กําหนดการสมัมนาเชิงปฏบิัติการ 
หลักสูตรสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

คร้ังท่ี 1/2550  (RW) ภาคตะวันออก 
วันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2550 

ณ  โรงแรมสตาร  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
***************************************** 

 

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2550 
เวลา 08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
         09.00 - 09.30 น.   เกษตรจังหวัดระยองกลาวตอนรับคณะผูเขาสัมมนาฯ  
         09.30 - 10.00 น.   พิธีเปดโดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 เขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
        10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
        10.30 - 11.00 น.   ช้ีแจงวัตถุประสงคของการสัมมนาฯ   (นายณัฐวุฒิ พลอยอราม) 
        11.00 - 12.00 น.   หลักในการจัดการความรูมาใชขับเคลื่อนงานสงเสริมการผลิต  
     สินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน   (ผอ.กสพ.สสข3รย.) 
        12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
        13.00 - 15.00 น.   องคความรูเร่ืองเทคนิควิธีการ  การใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
     เกิดทักษะสูการปฏิบัติจริง( ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี ) 
         15.00 - 15.30 น.   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
         15.30 - 16.30 น.   องคความรูเร่ืองเทคนิควิธีการฯ  (ตอ) 
         16.30 - 17.00 น.   สรุปสาระและประเด็นสําคัญกระบวนงานสงเสริมที่ใชหลักการหรือ 

 แนวคิดการจัดการความรูไปใช  (นายณัฐวุฒิ พลอยอราม) 
17.00 – 18.00 น. ทีมวิทยากรกระบวนการและทีมเสริมหนุนวางแผนบริหารจัดการความรูใน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 
วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม 2550 
เวลา  08.30 - 10.00 น.   องคความรูเร่ืองการบริหารศัตรูพืช  ประเด็น 
 1.  หลักการจัดทําแปลงสาธิตติดตามสถานการณศัตรูพืช 
 2.  วิธีการสํารวจและควบคุมสถานการณศัตรูพืชและลดปญหาการ 

        ระบาดไดทันตอเหตุการณ 
   3.  การสนับสนุนปจจัยชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 
               ( ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี) 

        10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 
                         / 10.30  น. แบงกลุมอภิปราย.............. 
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         10.30 - 12.00 น.   แบงกลุมอภิปราย  
 กลุมที่ 1 ผูรับผิดชอบ Food Safety สํานักงานเกษตรจังหวัด                 
 9 จังหวดั ละ 2 คน รวม 18 คน      

( วิทยากรหลักประจํากลุม  :  นายรังสรรค  บูรณมานัส                               
นายนฤเทพ สุภากรณ  นายวบิูลย  ไชยวรรณ   และทีมเสริมหนุนจาก
สํานักพัฒนาคณุภาพสนิคาเกษตร และกองวิจัยและพฒันางานสงเสริม
การเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร) 

 กลุมที่ 2  ผูรับผิดชอบ Food Safety   ผูแทนสํานักงานเกษตรอําเภอ 
 จังหวัดละ 3 คน 9 จังหวัด รวม 27 คน  
 ( วิทยากรหลักประจํากลุม    :   นายณัฐวุฒิ พลอยอราม      นายวิทยา  พลเยี่ยม   
 นายวินัย  ลักษณะวิลาศและทีมเสริมหนุนจากสํานักพัฒนาคุณภาพ
 สินค า เ กษตรและกองวิ จั ยและพัฒนางานส ง เสริมการ เกษตร           
 กรมสงเสริมการเกษตร) 

             12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
             13.00 - 15.00 น.   แบงกลุมอภิปราย (ตอ) และแตละกลุมนําเสนอผลการอภิปรายกลุมพรอม 

 แผนปฏิบัติการฝกอบรมแตละจังหวัด 
 1. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 
 2. อาสาสมัครเกษตรที่เปนเครือขายถายทอดความรู GAP พืช 
 (นําเสนอโดยผูแทนกลุม 2 กลุม)  

             15.00 - 15.30 น.   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
             15.30 - 16.00 น.   สรุป “ กระบวนการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและ 

ไดมาตรฐานที่เหมาะสม (Project approach) (นายวิทยา  พลเยี่ยม  และ  นาย
นฤเทพ   สุภากรณ )  

             16.00 น.   ปดการสัมมนาฯ  
********************* 

หมายเหต ุ ผูรับผิดชอบหนาที่ประชาสัมพันธ   กลุมวิชาการและฝกอบรม  สสข.3 รย 
     ผูรับผิดชอบหนาที่พิธีกรตลอดการสัมมนาฯ กลุมวิชาการและฝกอบรม  สสข.3 รย. 

โจทยอภิปรายในกลุม มี 2 ขอ ท้ัง 2 กลุม 
 1. แนวทางการถายทอดความรูดานการใหคําปรึกษา 
  วัตถุประสงค  เพื่อใหเจาหนาที่รับผิดชอบ GAP ระดับจังหวัดและอําเภอรูแนวทางและวิธีการถายทอด
ความรูดานการใหคําปรึกษาเพื่อนําไปถายทอดใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอและอาสาสมัครเกษตรที่เปน
เครือขายถายทอดความรู GAP พืช 
        / 2. เทคนิคการถายทอด...................... 
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 2. เทคนิคการถายทอดความรู GAP  พืช  ใหเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ GAP พืช นําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค  เพื่อใหเจาหนาที่รับผิดชอบ GAP พืช ระดับจังหวัดและอําเภอเกิดความเขาใจในขั้นตอน
วิธีการถายทอดความรู GAP พืช ไปถายทอดใหกับอาสาสมัคเกษตรและเกษตรกรทั่วไปสนใจ GAP พืช นําไปปฏิบัติได
ตามขอกําหนดในระบบคุณภาพ GAP พืช 


