
ชื่อโครงการ การใชกระบวนการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานผูผลิตสนิคาเกษตรกร 
สําหรบัผัก ผลไม และพืชเศรษฐกิจ เพือ่การสงออก 

หลักการและเหตุผล 
กลุมเครือขาย GAP ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนกลุม

เครือขาย (cluster) หนึ่งที่ริเร่ิมและตองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในทุกระดับองคกรและ
หนวยงานเอกชน โดยมเีปาหมายในการดําเนนิงานการปฏิรูประบบการผลิตพืชผักผลไมปลอดภัยจาก
สารพิษ GAP และมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานของตลาดคาปลีกในสหภาพยุโรป หรือ EUREPGAP ซึ่ง
เปนมาตรฐานเพื่อการสงออก กิจกรรมของกลุมเครือขายฯ นี ้ มีการเชื่อมเครือขายระหวางธุรกิจยอยและ
ธุรกิจหลัก คือ ผูผลิต ผูประกอบการสงออกในภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

ในภาคตะวันตกเปนแหลงของธุรกิจการผลิตพืชเศรษฐกิจตางๆ ผักและผลไม สถานประกอบการมี
ผูประกอบการสงออก บริษทัสงออก บริษัทคาปจจัยการผลิต และอุปกรณการเกษตรกรสนับสนุนภาค   
การผลิตในพืน้ที่ การเพิ่มขีดความสามารถใหกับผูผลิตพืชผักผลไม ใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐาน 
ขอกําหนดคุณภาพ ถือเปนการเพิ่มมูลคาสินคาไดทางหนึง่ และเงื่อนไขของขอกําหนดที่ผูผลิตตองม ี     
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในระบบ GAP นอกจากจะนาํเทคโนโลยมีาปรับใชในกระบวนการ
ทํางานอยางเปนระบบอยางบูรณาการ เพิ่มพูนความรูความเขาใจและทักษะการใชปจจัยการผลิตก็ตอง
ปรับเปลี่ยนทศันคติและแนวคิดของผูผลิต หรือผูประกอบการทกุฝายทุกระดับใหเปนไป ในทิศทางเดียวกนั 
เพื่อประโยชนในการเพิ่มมูลคาของสินคาในธุรกิจ ลดตนทนุ เพิ่มผลิตภาพ ใหแกธรุกิจอุตสาหกรรมพืชผัก 
ผลไมผลไมภาคตะวันตกและประเทศชาติโดยรวม  

ในการนี้ฝายการสนับสนุนทีม่ีคุณภาพในการบริการดานอื่นๆ เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา การ
ฝกอบรมความรู การเสวนาวิชาการ รานคาปุยและสารเคมี หนวยงานบริการการตรวจสอบความแมนยํา
ของอุปกรณเครื่องจักรกลทางการเกษตรในพืน้ที ่ หรือหนวยงานบริการการตรวจวิเคราะหเคลื่อนทีท่ี่
สามารถเขาถงึผูผลิตหรือผูประกอบการสนิคาเกษตร การจัดการในระบบขนสงวัสดุและตนกลาพืชเพื่อการ
ผลิตผักผลไมสงออก ถือเปนสวนประกอบในธุรกิจการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเพื่อการสงออก หรืออาจ
เรียกไดวาเปนสวนหนึง่ของระบบสนับสนุนการผลิตตอเนือ่ง หรือระบบการสงมอบวัตถุดิบและสินคา 
(Logistic system หรือ Supply chain)  

การผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงระบบการผลิต การรวบรวมผลผลติ การจัดการ
หลังเก็บเกีย่ว และการขนสง ตลอดจนใหความรูความเขาใจ สรางสํานกึในการผลิตอยางมีคุณภาพและให
คุณคาไดในทกุชั้นทุกระดับของธุรกิจอุตสาหกรรมนี้อยางจริงจงั และตอเนื่อง เพื่อใหเกิดระบบการผลิต
พืชผักผลไมทีม่ีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษและถกูตองตามมาตรฐาน GAP การฝกอบรมความรูที่
เกี่ยวของกับขอกําหนด มาตรฐาน กฎระเบียบตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับการผลิตและการทําธรุกิจดานการผลิต
อาหารปลอดภัย โดยเฉพาะเนนการพัฒนากลุมผูผลิตและผูเกี่ยวของที่จะเขาสูกระบวนการผลติพืชผักและ
ผลไม ถือเปนกลยทุธหนึง่ที่จะชวยเพิม่ขีดความสามารถและพัฒนาทรัพยากรที่เกี่ยวของรองรับกับ



อุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารเพื่อการสงออก และกลยุทธการสรางความเขาใจในการผสมสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณฉีดพนสารเคมี และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอกจนถงึ
การปองกนัตนเองจากสารเคมีเหลานัน้ ถอืเปนความสําคัญที่ผูผลิตตองผานการอบรม ทาํความเขาใจ เพื่อ
ไมใหสารเคมตีกคางในผลผลิต รวมทั้งระบบการบริหารจัดการผลผลิตหลังเกบ็เกี่ยวเพื่อใหผลผลิต คง
คุณภาพตลอดการขนสงจนถึงปลายทาง นอกจากนัน้ผูผลิตหรอืเกษตรกรทีท่าํการผลิตตามมาตรฐาน 
GAP เพื่อสงมอบผลผลิตของตนเองเขาสูตลาดภายในประเทศ เชน เขาสูหางสรรพสินคาและตลาดคา
ปลีก กรณีทีส่ามารถเขาสูมาตรฐานสากล EUREPGAP สงตอไปยังบริษทัเพือ่การสงออกยงัประเทศ
สหภาพยุโรป 
วัตถุประสงค 
 การทบทวนความรู ความเขาใจในระบบการผลิต ระบบการทาํงานที่ปลอดภัยประหยัด ระบบการ
ขนสงตนกลาคุณภาพ และการเพิม่ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะการขนสงสนิคาคุณภาพ เพื่อ
การขยายชองทางการผลิตทีไ่ดมาตรฐานสากล การระบายวัสดุและสินคาเกษตร และการสรางมูลคาเพิ่ม
สินคา logistic product (supplied chain)  
บุคคลเปาหมาย 
 ผูผลิต เกษตรกร ผูประกอบการ ในพืน้ที่จงัหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี 
และระยอง จาํนวนรวม 150 คน 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ดําเนนิการอบรมผูผลิตและผูประกอบการใน 5 หลักสูตร  
เนื้อหาของหลักสูตร 
 1 หลักสูตรการฝกอบรม เร่ือง การใชระบบโลจสิติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอยางมี
ประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชผักเพื่อการสงออกตามมาตรฐาน EUREPGAP ระหวางบายวนัที่ 
7 และบายวนัที ่8 ส.ค. 2550  ณ ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบนัวิจยัและพัฒนา 
กําแพงแสน 
 2. หลกัสูตรการฝกอบรม เร่ือง การใชกระบวนการโลจสิติกสเพื่อเพิม่ขีดความสามารถอยาง
มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตผลไมเพื่อการสงออกตามมาตรฐาน EUREPGAP ชวงบายวันที่ 
21 ส.ค.และ 22 ส.ค. 2550 ณ สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด อ.ทาใหม จ.จันทบรีุ 
 3 หลักสูตรการฝกอบรม เร่ือง การใชกระบวนการโลจสิติกสเพื่อเพิม่ขีดความสามารถอยาง
มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตออยน้ําตาลตามมาตรฐาน GAP เพื่อการสงออก  วนัที ่29 ส.ค. 
2550 ณ ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบนัวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน 
 4. หลกัสูตรการฝกอบรม เร่ือง การใชกระบวนการโลจสิติกสเพื่อเพิม่ขีดความสามารถอยาง
มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตขาวตามมาตรฐาน GAP เพื่อการสงออก  วนัที ่4 ก.ย. 2550       
ณ ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาต ิสถาบนัวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน 



 
 5. หลกัสูตรการฝกอบรม เร่ือง การใชกระบวนการโลจสิติกสเพื่อเพิม่ขีดความสามารถของการ
สงมอบตนกลาผักคุณภาพเพื่อการสงออก  วนัที่ 23  ส.ค. 2550 ณ หองนนทรสีีทอง ฝายปฏบัิติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบนัวจิัยและพัฒนา กาํแพงแสน 
 
งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการ 
 งบประมาณของทั้ง 5 หลักสูตร เปนเงิน 319,900.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเกาพนัเการอยบาทถวน) 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล 
 ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัละพัฒนา กําแพงแสน 

สถานบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
ผูประสานงานและรับผิดชอบโครงการ 
 ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล รองผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรและบริการวิชาการ 

สถาบนัวิจัยละพัฒนา กาํแพงแสน 
นางมณฑา วงศมณีโรจน รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบนัวิจัยละพัฒนา กาํแพงแสน 
ดร.อิสรา  เชาระกํา วิศวกรการเกษตร ฝายเครือ่งจักรกลการเกษตรแหงชาติ 

สังกัดหนวยงาน 
สถานบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.

นครปฐม 
หนวยงานประสานงานและสนับสนุนกจิกรรมแตละหลักสูตร 

นางสาวศรีวรรณ ประเสริฐทอง กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 
 



หลักสูตรที ่1 
การใชระบบโลจสิติกสเพือ่เพิ่มขีดความสามารถอยางมีประสิทธภิาพในระบบการผลิตพชืผักเพื่อ

การสงออกตามมาตรฐาน EUREPGAP 
1. เนื้อหาในหลักสูตร 
            1.1 ความสาํคัญของระบบขนสงสนิคาตอคุณภาพปลายทาง 
            1.2 ขอกําหนดคุณภาพและเงื่อนไขของขอกําหนดที่ผูผลิตตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 

การผลิต เพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดคุณภาพ EUREPGAP และปรับใชใน
กระบวนการทาํงานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการโลจิสติกส 

         1.3 การใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชทีถู่กตองและอนัตรายในระบบผลิตตามมาตรฐานสากล 
            1.4 การคํานวณปริมาณการใชที่เหมาะสมและความเสีย่ง 
            1.5 การบํารุงรักษาและการใชเครื่องฉีดพนสารเคมีอยางปลอดภัยในระบบการผลิตออย 
            1.6 การตรวจสอบความแมนยาํและประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ 

2. การติดตามผลการฝกอบรม (กอนและหลังการฝกอบรม) 

2.1 แบบประเมินผลวัดความรูความเขาใจและความชาํนาญการ 

2.2  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลง  
3. บุคคลเปาหมาย 
 เกษตรกร ผูผลิตพืชผัก เชน หนอไมฝร่ัง ขาวโพดฝกออน พริกเพื่อการสงออก ในเขตจังหวัด 
นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบรีุ จํานวน 30 คน 
4. ระยะเวลาอบรม 
 ระยะเวลาที่ใชในการอบรมจาํนวน 4 ชม.ตอวัน ตอเนื่อง 2 วัน เวลา 13.00-17.00 น. ระหวางบาย
วันที่ 7 และบายวนัที ่8 ส.ค. 2550  
 ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน  จ.นครปฐม 



6. คาใชจายในการดําเนนิการ 
 คาดวาจะใชงบประมาณ 59,400.00 บาท (หาหมื่นเกาพนัสี่รอยบาทถวน) 

รายการคาใชจาย บาท 
คาตอบแทนวทิยากร  

วิทยากรภาคเอกชน ชม. ละ 1200 บาท จาํนวน 1 ชม 
วิทยากรภาครฐั ชม. ละ 600 บาท จํานวน 7 ชม. 
วิทยากรผูชวย (ภาคปฏิบัติ) ชม. 600 บาท จํานวน 4 ชม.  

7,800 

คาตอบแทนเอกสารประกอบการอบรม คาตํารา 
จํานวน 30 คน ๆ ละ300 บาท 

9,000. 

คาพิมพวุฒบัิตร จํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท 1,500 
คาวัสดุใชในการอบรมและสาธิต จาํนวน 30 คน ๆ ละ  400 บาท 12,000 
คาอุปกรณใชในการอบรม 10,000 
คาหองบรรยาย และสถานทีส่าธิต 7,000 
คาอาหารวาง จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 1,700 
คาไปรษณียและการติดตอส่ือสาร 2,000 
คาเดินทางของวทิยากร 
      จํานวน 1 คน 600 บาท 
      จํานวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท 2 วนั 

3,000 

คาบริหารจัดการ 5400 
รวมทัง้สิ้น 59,400 

หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรที ่2 
การใชกระบวนการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอยางมปีระสิทธิภาพในระบบการผลิต

ผลไมเพื่อการสงออกตามมาตรฐาน EUREPGAP 
1. เนื้อหาในหลักสูตร 

            1.1 ความสาํคัญของระบบขนสงสนิคาตอคุณภาพปลายทาง 
            1.2 ขอกําหนดคุณภาพและเงื่อนไขของขอกําหนดที่ผูผลิตตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 

การผลิต เพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดคุณภาพ EUREPGAP และปรับใชใน
กระบวนการทาํงานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการโลจิสติกส 

         1.3 การใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชทีถู่กตองและอนัตรายในระบบผลิตตามมาตรฐานสากล 
            1.4 การคํานวณปริมาณการใชที่เหมาะสมและความเสีย่ง 
            1.5 การบํารุงรักษาและการใชเครื่องฉีดพนสารเคมีอยางปลอดภัยในระบบการผลิตออย 
            1.6 การตรวจสอบความแมนยาํและประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ 

2. การติดตามผลการฝกอบรม (กอนและหลังการฝกอบรม) 

2.1 แบบประเมินผลวัดความรูความเขาใจและความชาํนาญ 

2.2 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลง  
3. บุคคลเปาหมาย 
 เกษตรกรผูผลิตผลไมเพื่อการสงออก เชน มะมวง ทุเรียน มังคุด และเงาะ ในจังหวัดจันทบุรี และ
ระยอง จาํนวน 30 คน 
4. ระยะเวลาอบรม 
 ชวงบายวันที่ 21 ส.ค.และ 22 ส.ค. 2550  
5. สถานที ่
 ณ สหกรณการเกษตรทาใหม จํากัด อ.ทาใหม จ.จันทบรีุ 
 



6. คาใชจายในการดําเนนิการ 
 คาดวาจะใชงบประมาณ 73,700.00 บาท (เจ็ดหมื่นสามพนัเจ็ดรอยบาทถวน) 

รายการคาใชจาย บาท 
คาตอบแทนวทิยากร  

วิทยากรภาคเอกชน ชม. ละ 1200 บาท จาํนวน 1 ชม 
วิทยากรภาครฐั ชม. ละ 600 บาท จํานวน 7 ชม. 
วิทยากรผูชวย (ภาคปฏิบัติ) อัตราชม. 600 บาท จํานวน 4 ชม.  

7,800

คาตอบแทนเอกสารประกอบการอบรม คาตํารา 
จํานวน 30 คน ๆ ละ300 บาท 

9,000

คาพิมพวุฒบัิตร จํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท 1,500
คาวัสดุใชในการอบรมและสาธิต จาํนวน 30 คน ๆ ละ  400 บาท 12,000
คาอุปกรณใชในการอบรม 10,000
คาหองบรรยาย 8,000
คาอาหารวาง จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 1,700
คาเหมาจายยานพาหนะเดนิทางระหวางวันที่ 21-22 สค. 2550 8,000
คาที่พกัเหมาจาย วนัละ 1,000 บาท จํานวน 4 หอง 4,000
คาไปรษณียและการติดตอส่ือสาร 2,000
คาเดินทางของวทิยากร จาํนวน 4 คนๆ ละ 600 บาท 2,400
คาบริหารจัดการ 7300

รวมทัง้สิ้น 73,700.00
หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ



 
หลักสูตรที ่3 

การใชกระบวนการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอยางมปีระสิทธิภาพในระบบการผลิต
ออยน้ําตาลตามมาตรฐาน GAP เพื่อการสงออก 

1. เนื้อหาในหลักสูตร 
            1.1 ความสาํคัญของระบบขนสงสนิคาตอคุณภาพปลายทาง 
            1.2 ขอกําหนดคุณภาพและเงื่อนไขของขอกําหนดที่ผูผลิตตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 

การผลิต เพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดคุณภาพ EUREPGAP และปรับใชใน
กระบวนการทาํงานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการโลจิสติกส 

         1.3 การใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชทีถู่กตองและอนัตรายในระบบผลิตตามมาตรฐานสากล 
            1.4 การคํานวณปริมาณการใชที่เหมาะสมและความเสีย่ง 
            1.5 การบํารุงรักษาและการใชเครื่องฉีดพนสารเคมีอยางปลอดภัยในระบบการผลิตออย 
            1.6 การตรวจสอบความแมนยาํและประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ 

2. การติดตามผลการฝกอบรม (กอนและหลังการฝกอบรม) 

2.1 แบบประเมินผลวัดความรูความเขาใจและความชาํนาญ 

2.2  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลง  
3. บุคคลเปาหมาย 
 เกษตรกรผูผลิตออยเพื่อการสงออกน้าํตาล ในเขตนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี จํานวน 
30 คน 
4. ระยะเวลาอบรม 
 ระยะเวลาที่ใชในการอบรมจาํนวน 1 วนั วนัที ่29 สค. 2550 เวลา 8.00-17.00 น.  
5. สถานที ่
 ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน  จ.นครปฐม 



6. คาใชจายในการดําเนนิการ 
 คาดวาจะใชงบประมาณ 62,400.00 บาท (หกหมื่นสองพนัสี่รอยบาทถวน) 

รายการคาใชจาย บาท 
คาตอบแทนวทิยากร  

วิทยากรภาคเอกชน ชม. ละ 1200 บาท จาํนวน 1 ชม 
วิทยากรภาครฐั ชม. ละ 600 บาท จํานวน 7 ชม. 
วิทยากรผูชวย ชม. 600 บาท จํานวน 4 ชม.  

7,800

คาตอบแทนเอกสารประกอบการอบรม คาตํารา 
จํานวน 30 คน ๆ ละ300 บาท 

9,000

คาพิมพวุฒบัิตร จํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท 1,500
คาวัสดุใชในการอบรมและสาธิต จาํนวน 30 คน ๆ ละ 400 บาท 12,000
คาอุปกรณใชในการอบรม 10,000
คาหองบรรยาย 7,000
คาอาหารวาง จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท จาํนวน 2 มือ้ 1,700
คาอาหารกลางวนั จาํนวน 34 คน ๆ 100 จาํนวน 1 มื้อ) 3,400
คาไปรษณียและการติดตอส่ือสาร 2,000
คาเดินทางของวทิยากร จาํนวน 4 คน 600 บาท 2,400
คาบริหารจัดการ 5,600

รวมทัง้สิ้น 62,400
 
หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 



หลักสูตรที ่4 
การใชกระบวนการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอยางมปีระสิทธิภาพในระบบการผลิตขาว

ตามมาตรฐาน GAP เพื่อการสงออก 
1. เนื้อหาในหลักสูตร 
            1.1 ความสาํคัญของระบบขนสงสนิคาตอคุณภาพปลายทาง 
            1.2 ขอกําหนดคุณภาพและเงื่อนไขของขอกําหนดที่ผูผลิตตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 

การผลิต เพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดคุณภาพ EUREPGAP และปรับใชใน
กระบวนการทาํงานอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการโลจิสติกส 

         1.3 การใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชทีถู่กตองและอนัตรายในระบบผลิตตามมาตรฐานสากล 
            1.4 การคํานวณปริมาณการใชที่เหมาะสมและความเสีย่ง 
            1.5 การบํารุงรักษาและการใชเครื่องฉีดพนสารเคมีอยางปลอดภัยในระบบการผลิตออย 
            1.6 การตรวจสอบความแมนยาํและประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ 

2. การติดตามผลการฝกอบรม (กอนและหลังการฝกอบรม) 

2.1 แบบประเมินผลวัดความรูความเขาใจและความชาํนาญ 

2.2  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลง  
3. บุคคลเปาหมาย 
 เกษตรกรผูผลิตขาวเพื่อการสงออก ในเขตนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน 
4. วนัที ่
 วันที่ 4 ก.ย. 2550        
5. สถานที ่
 ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน  จ.นครปฐม 



6. คาใชจายในการดําเนนิการ 
 คาดวาจะใชงบประมาณ 62,400.00 บาท (หกหมื่นสองพนัสี่รอยบาทถวน) 

รายการคาใชจาย บาท 
คาตอบแทนวทิยากร  

วิทยากรภาคเอกชน ชม. ละ 1200 บาท จาํนวน 1 ชม 
วิทยากรภาครฐั ชม. ละ 600 บาท จํานวน 7 ชม. 
วิทยากรผูชวย ชม. 600 บาท จํานวน 4 ชม.  

7,800

คาตอบแทนเอกสารประกอบการอบรม คาตํารา 
จํานวน 30 คน ๆ ละ300 บาท 

9,000

คาพิมพวุฒบัิตร จํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท 1,500
คาวัสดุใชในการอบรมและสาธิต จาํนวน 30 คน ๆ ละ 400 บาท 12,000
คาอุปกรณใชในการอบรม 10,000
คาหองบรรยาย 7,000
คาอาหารวาง จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท จาํนวน 2 มือ้ 1,700
คาอาหารกลางวนั จาํนวน 34 คน ๆ 100 จาํนวน 1 มื้อ) 3,400
คาไปรษณียและการติดตอส่ือสาร 2,000
คาเดินทางของวทิยากร จาํนวน 4 คน 600 บาท 2,400
คาบริหารจัดการ 5,600

รวมทัง้สิ้น 62,400
 
หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 



หลักสูตรที ่5 
การใชกระบวนการโลจสิติกสเพื่อเพิ่มขดีความสามารถของการสงมอบตนกลาผักคุณภาพเพื่อ

การสงออก 
6. เนื้อหาในหลักสูตร 

1.1 ความสาํคัญของระบบขนสงสินคาตอคุณภาพปลายทางในระบบการผลิตเพื่อสงออก 
1.2 ความสาํคัญของพนัธุพืชและทอนพนัธุกับระบบผลิตตามมาตรฐาน EUREPGAP 
1.3 การคํานวณปริมาณปุยและอาหารเสริมอยางเหมาะสมเพื่อคุณภาพของตนกลา 
1.4 การบํารุงและอนุบาล ตนกลาลดความเสยีหายของตนกลาพนัธุ ในระบบการผลิตผัก 
1.5 การจัดการและประกันคุณภาพคุณตนกลาขณะสงมอบเพื่อลดความเสีย่งตอการเกิดความ

เสียหายในตนกลา 
1.6 วิธีการยายปลกูตนกลาผักทีถู่กตองและเหมาะสมเพื่อการสงมอบในระบบผลิตตาม

มาตรฐาน EUREPGAP 

6. การติดตามผลการฝกอบรม (กอนและหลงัการฝกอบรม) 

2.1 แบบประเมินผลวัดความรูความเขาใจและความชาํนาญ 

2.1 คุณภาพของตนกลาที่ไดคุณภาพกับการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกร 
3. บุคคลเปาหมาย 
 เกษตรกรผูผลิตพืชผัก ในเขต ราชบุรี และ/หรือ กาญจนบุรี จํานวน 30 คน 
4. วนัที ่
 วันที่ 23  ส.ค. 2550  
5. สถานที ่
 หองนนทรีสีทอง ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน 
 



6. คาใชจายในการดําเนนิการ 
 คาดวาจะใชงบประมาณ 62,000.00 บาท (หกหมื่นสองพนับาทถวน) 

รายการคาใชจาย บาท 
คาตอบแทนวทิยากร  

วิทยากรภาคเอกชน ชม. ละ 1200 บาท จาํนวน 1 ชม 
วิทยากรภาครฐั ชม. ละ 600 บาท จํานวน 7 ชม. 
วิทยากรผูชวย (ภาคปฏิบัติ) ชม. 600 บาท จํานวน 4 ชม.  

7,800 

คาตอบแทนเอกสารประกอบการอบรม คาตํารา 
จํานวน 30 คน ๆ ละ300 บาท 

9,000. 

คาพิมพวุฒบัิตร จํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท 1,500 
คาวัสดุใชในการอบรมและสาธิต จาํนวน 30 คน ๆ ละ  400 บาท 12,000 
คาอุปกรณใชในการอบรม 10,000 
คาเหมาจายยานพาหนะเดนิทางระหวางวันที่ 23 และ 24 สค. 2550 2,400 
คาหองบรรยาย และสถานทีส่าธิต 7,000 
คาอาหารวาง จํานวน 34 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 1,700 
คาไปรษณียและการติดตอส่ือสาร 2,000 
คาเดินทางของวทิยากร 
      จํานวน 1 คน 600 บาท 
      จํานวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท 2 วนั 

3,000 

คาบริหารจัดการ 5600 
รวมทัง้สิ้น 62,000 

หมายเหต ุขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

 
 

 


