
Business Units (Training) – AGR-KMITL 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ช่ือโครงการ เทคนิคการจัดการแมลงและสัตวพาหะแบบบูรณาการ ตามมาตรฐาน GMP 

1. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับอาหารและเวชภัณฑ ท้ังท่ีเปนอาหาร

ของมนุษยและไมใชอาหารของมนุษย อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีความจำเปนตองขอการรับรองมาตรฐาน GMP 

(Good Manufacturing Practice), BRC (The British Retail Consortium), AIB (American institute of 

baking) เปนตน และรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัย เชนโรงแรม หรือรีสอรท เปนตน มีบทบาท

สำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก เพื ่อใหการดำเนินงานของอุตสาหกรรมตางๆ ใหได

มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยตอผู บริโภคและผู ที ่ร ับบริการ ผู ประกอบการจึงตองปฏิบัติตาม

ขอกำหนดและมาตรฐานตางๆ รวมทั้งมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองดำเนินการปองกันและกำจัดแมลงและสัตว

พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว ทั้งนี้เพื่อปองกันการปนเปอนของซากแมลงและสัตวพาหะในผลิตภัณฑ 

การปองกันเชื้อโรคลงสูอาหาร หรือการปองกันอันตรายที่เกิดจากแมลงและสัตวพาหะทั้งทางตรงและทางออม 

เทคนิคการปองกันและกำจัดแมลงและสัตวพาหะ รวมถึงการจัดการสถานประกอบการอยางเหมาะสม จึงเปน

สวนสำคัญที่ตองพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการเลือกวิธีการปองกันและกำจัดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีความ

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองผสมผสานเทคนิคหลายวิธีเขาดวยกันแบบบูรณาการ หรือที่เรียกวาการจัดการแมลง

และสัตวศัตรูแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM) ซึ่งเปนกระบวนการวางแผนควบคุม 

ปองกัน และกำจัดแมลงและสัตวพาหะแบบบูรณาการ โดยผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธีเขาดวยกัน

อยางมีหลักการ และมีพ้ืนฐานอยูบนความรู ความเขาใจในระบบนิเวศนของแมลงและสัตวพาหะ เพ่ือลดจำนวน

ประชากรแมลงและสัตวพาหะลง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอมและใชสารเคมีใหนอยที่สุด ซึ่งตองมีการวางแผนการ

ปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล จึงจะสงผลใหการปองกันและกำจัดแมลงและ

สัตวพาหะประสบผลสำเร็จ 

 การใหความรูเก่ียวกับเทคนิคการปองกันกำจัดแมลงและสัตวพาหะ อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล กับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูดูแลระบบควบคุมแมลงและสัตวพาหะประจำโรงงาน หรือผูที่เกี่ยวของกับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑหรือการใหบริการ เปนสิ่งท่ีมีความจำเปนเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมสมรรถนะให

ผูปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุม ประกอบกับการเลือกใชเทคนิคการควบคุมที่หลากหลาย 

และลดปริมาณการใชสารเคมีกำจัดแมลงและสัตวลงได สามารถชวยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสียของ

ผลิตภัณฑซึ่งเกิดการปนเปอนจากแมลง รวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันใหผูประกอบการไทย สงผลใหผลิตภัณฑของประเทศไทยสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
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2.  วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานของผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร รวมไปถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับชีววิทยาของแมลงและสัตว

พาหะ ท่ีตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง  

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานของผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร รวมไปถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปองกันกำจัดแมลงและ

สัตวพาหะ โดยใชหลักการบูรณาการ (IPM) อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือความปลอดภัยตอ

ผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และสิ่งแวดลอม 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาโครงการ 

  ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน   

 ฝายอาคารและสถานท่ี และโสตทัศนูปกรณ  

1. นายธนสิน ทับทิมโต 

2. นายอำพล กลอมปญญา 

3. นายวสันต แสงอินทร 

4. นายสมมารถ อยูสุขยิ่งสถาพร 

5. นายมงคล  เรืองบุบผา 

6. นายปยวัฒน  ศรีสวัสดิ ์

7. วาท่ีรอยตรีหญิง สุรีวัลย ศรีจาด 

 ฝายลงทะเบียนและประเมินผล 

1. นางณหทัย วิจิตโรทัย 

2. นางสาวจรรยา คงฤทธิ์ 

3. นางสาวบุปผา จงพัฒน 

4. นายประพัฒน อธิปญจพงษ 

5. นายสุริยสิทธิ์ สมนึก 

 ฝายระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ และจัดทำใบประกาศนียบัตร 

1. นายประพัฒน อธิปญจพงษ 

2. นายสุริยสิทธิ์ สมนึก 

3. ดร.นิภาพร ยลสวัสดิ ์

4. นางสาววิไล  ปนปตานุสรณ 

5. นางสาวนุจรี บุญแปลง 

6. นางสาวจันทรเพ็ญ เอ้ือสกุลรุงเรือง 

7. นางสาวสุภาพรรณ ศฤงฆาร 

  



Business Units (Training) – AGR-KMITL 

 ฝายประสานงานและการเงิน 

1. นางสาวจันทรา ดีมาก 

2. นางสาวพัชรี ชูอำไพ 

3. นางสาวสุกัญญา สมหมาย 
 

4.  ระยะเวลา  
 ระยะเวลา 1 วัน วันท่ี 12 มกราคม 2565 ออนไลน ผานระบบ Zoom meeting 
 

5.  รายละเอียดของการฝกอบรม 
รูปแบบ จำนวน (ชม.) หัวขอ / รายละเอียด 

1. บรรยาย  6 ช่ัวโมง - ระบบ Food Safety ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานท่ีผลิตอาหาร 
- หนาท่ีและบทบาทของพนักงานและผูท่ีเก่ียวของสำหรบั ระบบ Food Safety ของโรงงาน

อุตสาหกรรม / สถานท่ีผลิตอาหาร 
- เทคนิคการวิเคราะหและการประเมินประชากรแมลงท่ัวไป ท่ีมีโอกาสปนเปอนในผลิตภัณฑ

ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานท่ีผลิตอาหาร 
- เทคนิคการกำหนดเปาหมายแมลงเปนศูนย ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
- เทคนิคการจัดการแมลงและสัตวพาหะแบบบูรณาการตามมาตรฐาน GMP 

 

6. กลุมเปาหมาย  จำนวน 100 คน  

 เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานหรือผูที ่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเวชภัณฑ หรืออุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของกับอาหาร อาทิเชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ทั้งที่เปนอาหารของมนุษยและไมใชอาหารของมนุษย 

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ตองการใหเกิดมาตรฐานของผลิตภัณฑ และรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับที่พักอาศัย 

เชนโรงแรม หรือรีสอรท ท่ีตองการใหเกิดมาตรฐานการใหบริการ  
 

7. ขอกำหนดเบ้ืองตนสำหรับผูเขาอบรม  

 ผูท่ีจะไดรับใบประกาศนียบัตรในการอบรมครั้งนี้ ตองมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 75% ของเวลาอบรม และ 

มีคะแนนทดสอบมากกวา 80% 
 

8.  คาลงทะเบียน  

 8.1 คาลงทะเบียน 1,200 บาท / ทาน 

 8.2 สิ่งท่ีผูเขาอบรมจะไดรับในวันฝกอบรม 

  - เอกสารหรือไฟล ประกอบการอบรม 

  - ใบประกาศนียบัตร (ผูท่ีเขาอบรมไมนอยกวา 75% ของเวลาอบรม และ มีคะแนนทดสอบมากกวา 80%)  
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9.  กำหนดการฝกอบรม ออนไลนผาน Zoom meeting วันพุธท่ี 12 มกราคม 2565 

กำหนดการฝกอบรม 
เวลา หัวขอบรรยาย วิทยากร 

08.30-08.50 น. ลงทะเบียน  
08.50-09.00 น. พิธีเปด คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
09.00-11.00 น. - ระบบ Food Safety ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานท่ีผลิตอาหาร 

- หนาท่ีและบทบาทของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของสำหรับ  
ระบบ Food Safety ของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานท่ีผลิตอาหาร 

รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน 

11.00-11.10 น. พักรับประทานอาหารวาง  
11.10-12.10 น. เทคนิคการวิเคราะหและการประเมินประชากรแมลงท่ัวไป ท่ีมีโอกาส

ปนเปอนในผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรม / สถานท่ีผลิตอาหาร 
ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน 

12.10-13.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น. เทคนิคการกำหนดเปาหมายแมลงเปนศูนย ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ดร.ชัยวัฒน จันทรพิทักษ 
14.00-14.10 น. พักรับประทานอาหารวาง  
14.10-16.10 น. เทคนิคการจัดการแมลงและสัตวพาหะแบบบูรณาการตามมาตรฐาน 

GMP 
รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน 

16.10-16.30 น. ทำแบบทดสอบ และปดการอบรม  
*กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม* 


