
          
       ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมกำรขำยวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร”ปี 2564 
(ส ำหรับผู้ท่ีไม่เคยผ่ำนกำรอบรม  ระยะเวลำ 2 วัน)ณ โรงแรมวังใต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

...................................................................................................................... 
   วันที่ 23 มีนำคม 2564 
 

 07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30-09.00 น.  พิธีเปิดการอบรม 
 09.00-09.40 น.  ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม(Pre-test) 
 09.40-10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
 10.00-11.00 น.  แมลง ไร สัตว์ ศัตรูพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

โดย นำยสมชัย สุวงศ์ศักด์ิศรี  นักกีฏวิทยำช ำนำญกำรพิเศษ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                                                                 
 11.00-12.00 น.  โรคพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

โดย น.ส.สุนีรัตน์  สีมะเด่ือ นักวิชำกำรโรคพืชช ำนำญกำร  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  วัชพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

โดย นำงสำวยุรวรรณ  อนันตนมณี   นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
14.00-15.00 น.  สูตรของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

โดย นำยพิเชษฐ์ ทองละเอียด นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 15.00-15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

15.30-16.30 น.  ความเป็นพิษ  อันตรายของสารก าจัดศัตรูพืชและการปฐมพยาบาล 
โดย  นำยสมพงษ์  สลัดแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 
 

 
     วันที่ 24 มีนำคม 2564 
 

08.30-09.30 น.  จรรยาบรรณส าหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 
โดย นำยเรวัฒน์  เพียซ้ำย ประธำนคณะอนุกรรมกำร กำรใช้สำรอยำ่งปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 

09.30-10.30 น. ฉลากวัตถุอันตราย การข้ึนทะเบียนและการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
  โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น  นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

 10.30-11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม    
 11.00-12.00 น.  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย การจัดร้านและเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-13.30 น.  พระราชบัญญัติปุ๋ย   

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
13.30-14.00 น.  พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช   

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
            14.00-14.50 น.  ทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม(Post-test) 

14.50-15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
            15.30-16.00 น.  โครงการร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มคีณุภาพ ( Q Shop ) 

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
            16.00-16.40 น.  ประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของสารวัตรเกษตร 

โดย นำงสำววิลำวัลย ์ หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
 16.40-17.30 น.  พิธีปิดการอบรม 
    



          
       ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมกำรขำยวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร”ปี 2564 

(ส ำหรับผู้ท่ีเคยผ่ำนกำรอบรมแล้ว  ระยะเวลำ 2 วัน)ณ โรงแรมวังใต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
...................................................................................................................... 

   วันที่ 25 มีนำคม 2564 
 

 07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30-09.00 น.  พิธีเปิดการอบรม 
 09.00-09.40 น.  ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม(Pre-test) 
 09.40-10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
 10.00-11.00 น.  แมลง ไร สัตว์ ศัตรูพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

โดย นำยสมชัย สุวงศ์ศักด์ิศรี  นักกีฏวิทยำช ำนำญกำรพิเศษ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                                                                 
 11.00-12.00 น.  โรคพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

โดย น.ส.สุนีรัตน์  สีมะเด่ือ นักวิชำกำรโรคพืชช ำนำญกำร  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.00 น.  วัชพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

โดย นำงสำวยุรวรรณ  อนันตนมณี   นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
14.00-15.00 น.  สูตรของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

โดย นำยพิเชษฐ์ ทองละเอียด นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 15.00-15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

15.30-16.30 น.  ความเป็นพิษ  อันตรายของสารก าจัดศัตรูพืชและการปฐมพยาบาล 
โดย  นำยสมพงษ์  สลัดแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 
 

 
     วันที่ 26 มีนำคม 2564 
 

08.30-09.30 น.  จรรยาบรรณส าหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย 
โดย นำยเรวัฒน์  เพียซ้ำย ประธำนคณะอนุกรรมกำร กำรใช้สำรอยำ่งปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 

09.30-10.30 น. ฉลากวัตถุอันตราย การข้ึนทะเบียนและการขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
  โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

 10.30-11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม    
 11.00-12.00 น.  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย การจัดร้านและเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
            12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-13.30 น.  พระราชบัญญัติปุ๋ย   

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
            13.30-14.00 น.  พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช   

โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
14.00-14.50 น.  ทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม(Post-test) 
14.50-15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

            15.30-16.00 น.  โครงการร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มคีณุภาพ ( Q Shop ) 
โดย นำงสำววิลำวัลย์  หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

 16.00-16.40 น.  ประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของสารวัตรเกษตร 
โดย นำงสำววิลำวัลย ์ หนูกลิ่น นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

 16.40-17.30 น.  พิธีปิดการอบรม 
    


