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หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) 
รุ่นที่ 1 วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 

ณ  ห้องประชุม 1 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

       

วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
    กล่าวเปิดโดย     ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
    กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร. ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  
          หัวหน้าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา 
 09.30 – 10.00 น. ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
 10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.30 – 12.00 น.   มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ 

ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.      การเทียบเคียงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหารมาตรฐาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับมาตรฐาน ASEAN GAP 

    โดย นางสาวนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ 
ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

14.00 – 15.30 น. การพัฒนามาตรฐานหน่วยรับรองตาม ISO/IEC  17065 : 2012  
 โดย นายนวกร ถาวรวงศ์ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ 

ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
15.30 – 16.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
16.00 – 17.00 น. ความส าคัญและแนวทางการรับรองระบบงานและการตรวจรับรอง 

ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 โดย นายนวกร ถาวรวงศ์ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ 

ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
08.30 – 10.30 น. แนวทางและวิธีการตรวจประเมินตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO : 19011 
 โดย นายนวกร ถาวรวงศ์ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ 

ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
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10.30 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 – 12.00 น. เทคนิคและแนวทางการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน น้ า พืช เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

และเชื้อจุลินทรีย์ 
 โดย   นายวิทยา อภัย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 
    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ภารกิจผู้ตรวจประเมิน 

    โดย นายนิสิต  บุญเพ็ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1  

14.00 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.30 – 17.30 น. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช   

ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดย   นายนิสิต บุญเพ็ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 

วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
08.30 – 10.30 น. การใช้รายการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP  พืช  ตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดย   นายสุวิทย์  สอนสุข 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

 10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 – 12.00 การใช้รายการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP  พืช  ตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 
โดย   นายสุวิทย์  สอนสุข 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. การใช้รายการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP  พืช  ตามมาตรฐานการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 
โดย   นายสุวิทย์  สอนสุข 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 15.30 – 16.30 น. ชี้แจงการตรวจประเมินฟาร์ม (ภาคสนาม) 
    โดย   ทีมวิทยากร  และผู้จัดการฝึกอบรม 
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วันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 08.30 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม : การตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP  พืช 

ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 5  กลุ่ม  
ทีมวิทยากรจาก สวพ.5 และ สวพ.1 

 
วันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 08.30 – 10.00 น.  สรุปการตรวจประเมินแหล่งผลิต  GAP  พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตร 
      และสหกรณ์ 
    โดย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทีมวิทยากร 
 10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10.30 – 12.00 น. น าเสนอผลการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตร 
      และสหกรณ์  
    โดย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทีมวิทยากร 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
1300 – 14.30 น. สรุปผลการฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินแหล่งผลิต  GAP  พืช  ตามมาตรฐาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดย   ทีมวิทยากร 

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.00 -  16.00 น. สรุปผลการฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินแหล่งผลิต  GAP  พืช  ตามมาตรฐาน 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

โดย   ทีมวิทยากร 
 16.00 – 16.30 น. ทดสอบหลังการฝึกอบรม 

16.30 น.  พิธีปิดการฝึกอบรม 
    โดย   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
 
 

หมายเหตุ :   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา 10.00 – 10.30 น.  และ เวลา 15.00 -15.30 น. 
      รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00 -13.00 น. 
 
 


