โครงการพัฒนา
หองปฎิบัติการและบุคลากร
จัดโดย : สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย
โดยความรวมมือกับ กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหองปฎิบัติการและบุคลากรทางดานการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุใหมีความรู และความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบที่ถูกตองตามมาตรฐาน ISTA
2. เพื่อประเมินศักยภาพหองปฎิบัติการและบุคลากรผูเขารวมโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ของประเทศไทย
ใหเทียบเทาระดับนานาชาติ
3. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของผูที่ทำงานดานการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ มีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการทำงานรวม

พืชที่ใชทดสอบ

มะระ , บวบ , ผักชี , ขาวโพดหวาน , ขาวโพดไร , พริก , มะเขือ , แตงโม

กลุมเปาหมาย

บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุในหองปฏิบัติการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 30 คน

หัวหนาโครงการ
คุณฐะปานี อาตมางกูร

admin@thasta.com
thasta@outlook.com

www.thasta.com

ผูรับผิดชอบ

ที่ปรึกษาดานวิชาการ
รศ.ดร.สุเทวี ศุขปราการ
ดร.สุมิตรา กันตรง : บริษัท เจียไต จำกัด

02-9551710-1
fax 02-9551712

จัดเตรียมตัวอยางเมล็ดพันธุโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก ISTA
ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน : ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก
คุณวิลาสินี รามนัฏ : บริษัท เจียไต จำกัด
คุณศรุตยา ลาพุก : บริษัท อีสท เวสท ซีดส จำกัด
วิเคราะหขอมูลและประมวลผล สรุปผล จัดทำรายงาน
ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน : ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก
คุณปยรัตน รุจิณรงค : กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
เมล็ดพันธุพืช กองวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืช
ประสานงาน ประชาสัมพันธ และบริหารการเงิน
สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย

ขั้นตอน / การดำเนินงาน

- เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ ตั้งแตบัดนี้ - วันที่ 15 ส.ค.63
- สมาคมฯ สงตัวอยางเมล็ดพันธุใหผูสมัครฯ นำไปทดสอบ : วันที่ 15 ก.ย.63
- ผูสมัครฯ สงผลการทดสอบไปที่ ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน ทาง Email :
kwanpapas@gmail.com ภายในวันที่ 31 ต.ค.63
- ประชุมชี้แจงผล และประเมินผลโครงการฯ วันที่ 30 พ.ย.63 ณ หองประชุมชั้น 2
อาคารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ม.เกษตรศาสตร บางเขน
กำหนดการ

9.00 – 12.00น.
12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

การบรรยายเรื่อง ปญหาในการทดสอบความงอกและความแข็งแรง

วิทยากร : ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร , ดร.สุเทวี ศุขปราการ ,
คุณฐะปานี อาตมางกูร

รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง ความสำคัญของโรคเมล็ดพันธุ
วิทยากร : ดร.สุมิตรา กันตรง

ฟงสรุปผลการทดสอบ และประเมินผล

วิทยากร : ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน , คุณปยรัตน รุจิณรงค

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย (ส.ก.ม.ท.)

THAI SEED TRADE ASSOCIATION (THASTA)

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาห้ องปฎิบตั กิ ารและบุคลากร
การเปรี ยบเทียบความชํานาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
บริ ษัท………………………………………………………………………...............................................
ชื,อ - นามสกุล …………………………………………… ตําแหน่ง ................………………….............
เบอร์ มือถือ ……………………………… Email : ................………………….....................................
ที,อยูส่ าํ หรับจัดส่งเมล็ดพันธุ์ทดสอบ ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
จ่าหน้ าชื,อผู้รับ
จ่าหน้ าถึงผู้สมัครข้ างต้ น
จ่าหน้ าถึง (นาย, นาง, นส.) .......................................... มือถือ......................
พืช 8 ชนิด ที,ใช้ ทดสอบ : มะระ , บวบ , ผักชี , ข้ าวโพดหวาน , ข้ าวโพดไร่ , พริ ก , มะเขือ , แตงโม

หมายเหตุ :

ลงชื,อ……………………………………...............

[. ค่าสมัครร่วมโครงการฯ : สมาชิกสมาคมฯ 2,000 บาท / ไม่ใช่สมาชิก 3,000 บาท
2. ค่าสมัคร (เฉพาะฟั งการบรรยาย) : สมาชิกสมาคมฯ 1,000 บาท / ไม่ใช่สมาชิก 2,000 บาท
3. โอนค่าสมัคร เข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงศรี อยุธยา เลขที,บญ
ั ชี fgh-[-ijklf-[
ชื,อบัญชี “สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย” ภายในวันที, 15 สิงหาคม 63
4. ส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนมาที, Fax 02-9551712 หรื อ Email : admin@thasta.com
5. สมาคมฯ ส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ให้ ผ้ สู มัครฯ นําไปทดสอบความงอก : วันที, 15 กันยายน 2563
6. ส่งผลการทดสอบความงอกไปที, ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน ทาง Email: kwanpapas@gmail.com
(ภายในวันที, 31 ตุลาคม 2563)
7. ประชุมชี †แจงผล และประเมินผลโครงการฯ วันทีL 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้ องประชุมชัน† i
อาคารสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
กําหนดการ
• 9.00 – 12.00น. การบรรยายเรื, อง ปั ญหาในการทดสอบความงอกและความแข็งแรง
วิทยากร : ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร , ดร.สุเทวี ศุขปราการ ,
คุณฐะปานี อาตมางกูร
• 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
• 13.00 – 16.00 น. การบรรยายเรื, อง ความสําคัญของโรคเมล็ดพันธุ์
วิทยากร : ดร.สุมิตรา กันตรง
ฟั งสรุปผลการทดสอบ และประเมินผล
วิทยากร : ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน , คุณปิ ยรัตน์ รุจิณรงค์
ตู ้ ปณ. 1075 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10903
www.thasta.com

โทร. 02-955-1710-1 โทรสาร 02-955-1712

