
รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชเบ้ืองตน  รุนท่ี 40” 

  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปนเทคนิคท่ีใชในการเพ่ิมจํานวนตนพันธุปริมาณมาก ไดตนพันธุ
ท่ีตรงตามพันธุในเวลารวดเร็ว  นอกเหนือจากใชในการขยายพันธุกลวยไม ซ่ึงผลิตตนพันธุเพ่ือการสงออกมาเปน
เวลานานแลว ปจจุบันมีเอกชนนําเทคนิคนี้ไปใชเพ่ือประโยชนทางการคากับพืชหลายชนิด  เชน ขยายพันธุไมดอกไม
ประดับจํานวนมากเพ่ือการสงออก เชน ปทุมมา ไมน้ํา หรือ ในการผลิตตนพันธุพืชใชในการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร เชน สับปะรด หนอไมฝรั่ง กลวย นอกจากนั้นเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังเปนเทคนิคพ้ืนฐานซ่ึงสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานวิจัยไดหลายสาขา เชน การปรับปรุงพันธุพืช  การคัดพันธุพืช  การขยายพันธุพืช  การผลิตพืช
สมุนไพรเพ่ือการสกัดสารสําคัญทางยา 

งานเทคโนโลยีชีวภาพ  ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีบุคลากรท่ีมีประสบการณดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรอมท้ังมีหองปฏิบัติการ
เครื่องมืออุปกรณดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครบถวน ดังนั้นเพ่ือใหบุคลากรไดใชความรูท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนแก
สังคม จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตนเปนประจําทุกป  เปนการ
เผยแพรความรูพ้ืนฐานและเทคนิคทางดานนี้ใหเปนท่ีแพรหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดกวางขวางยิ่งข้ึน ท้ัง
ในดานธุรกิจการผลิตตนพันธุพืชเปนการคา ในดานการเรียนการสอน และการวิจัย 

ตั้งแตวันท่ี 24 – 27 เมษายน 2561 รวม 4 วัน  
ระยะเวลาและสถานท่ีจัดการอบรม 

ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขาราชการนอกสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกษตรกร บริษัทเอกชน และบุคคลท่ัวไป 
วิธีการฝกอบรม/หลักสูตร

1) หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนําไปใชประโยชน 
: ประกอบดวยการอบรมภาคบรรยาย และ ไดฝกปฏิบัติการจริงทุกคน 

2) การออกแบบและจัดตั้งหองปฏิบัติการ 
3) เครื่องมืออุปกรณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
4) การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
5) การเตรียมชิ้นสวนพืชและการฟอกฆาเชื้อ 
6) ข้ันตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ 
7) การยายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังยายปลูก 
8) ปฏิบัติการ ”เตรียมสารละลายเขมขน (stock solution) สูตร MS” 
9) ปฏิบัติการ “เตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS และ การนึ่งฆาเชื้อ” 
10) ปฏิบัติการ “เตรียมชิ้นสวนพืชและฟอกฆาเชื้อจุลินทรียบริเวณผิวนอกชิ้นสวนพืช” 
11) ปฏิบัติการ “เทคนิคปราศจากเชื้อและการถายขวดเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ” 
12) ปฏิบัติการ “ยายพืชออกปลูกและการอนุบาลหลังยายปลูก” 

จํานวนผูเขารับการอบรม รับผูเขาอบรมจํากัด จํานวน  15 – 20 คน (เนื่องจากตองฝกปฏิบัติจริงทุกคน) 
คาลงทะเบียน  4,000    บาท   กรณีผูเขารับการอบรมเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถ
เบิกคาใชจายจากตนสังกัดไดตามระเบียบของทางราชการและไมถือเปนวันลา  (ตองลงทะเบียนและชําระเงิน
ลวงหนา ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนจะไดรับในวันอบรม) 



วิธีการสมัครและการชําระเงิน  รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึง วันท่ี 12 เมษายน 2561  
กรุณาสงใบสมัครพรอมชําระเงินสดไดท่ี ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัย
กลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทร 02-942-8740 
หรือ สงใบสมัคร พรอมโอนเงินเขา  

บัญชีสะสมทรัพย เลขท่ี 043-7-28350-0 ธ. กรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร    หรอื 
บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 069-2-51193-4 ธ. ทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร  
ชื่อบัญชี ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร 

(สําหรับผูโอนเงิน ตอง Fax ใบโอนเงิน พรอมใบสมัครมาในวันที่ทําการโอนเงินดวย หมายเลข Fax 02-942-8748)  

กรุณาสงใบสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียน  4,000 บาท ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2561 ไมรบัจอง 

1. นางสาวรมณีย เจริญทรัพย          
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โทร. 02-942-8740 ตอ 304, 306  โทรสาร 02-942-8748  
email: rdirmc@ku.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

2. นางสาวพรสา พวงลา           
งานธุการ โทร. 02-942-8740 ตอ 206 โทรสาร 02-942-8748 email: rdipss@ku.ac.th 

 

 
1. เขาประตูหนา (พหลโยธนิ) และ ประตู 1 (งามวงควาน) สามารถ ข้ึนรถประจาํวิทยาเขตของ มก.  

สาย 2 และ สาย 4  
2. เขาประตู 2, 3 (งามวงควาน)  ข้ึน รถประจาํวิทยาเขต สาย3  
3. เขาประตูวิภาวดี ข้ึน สาย3 ใหรอข้ึนรถท่ีทารถของวิทยาเขต หรือ สวนกลวยไมระพี  

 
 
 
 
 

อาคารปฏบิตักิารวิจยักลาง 

ปม ป.ต.ท. 

โรงอาหารกลาง 2 
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สัตวแพทย ประตูวิภาวดี 

ประตูหนา 

ประตูคณะสัตวแพทย 

ร.ร.สาธิตเกษตรฯ 

KU Home 

สวนกลวยไมระพีฯ 
เกษตร 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน 
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ใบสมคัรเขารับการอบรม  

เร่ือง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเบ้ืองตน รุนท่ี 40 
ระหวางวันท่ี 24 – 27 เมษายน 2561 

ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช ฝายเคร่ืองมอืและวิจยัทางวิทยาศาสตร 

 
สถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)        อายุ  ป 

วฒุกิารศึกษา      อาชีพ       

สถานท่ีทํางาน         รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท   โทรสาร    Email address     

ประสบการณดานงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  � ไมมี   � มี (โปรดระบ)ุ       

ความสนใจพิเศษ ชนิดพืช หรือวัตถุประสงคการนําไปใชประโยชน       

              

สถานท่ีติดตอไดสะดวก        รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท   โทรสาร    Email address     

พรอมกันนี้ไดชําระคาลงทะเบียนโดย         
� เงินสด  ชําระท่ี ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จตจุกัร กทม. 

� โอนเงิน  ธ.กรงุเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร บัญชีสะสมทรัพย เลขท่ี 043-7-28350-0  

� โอนเงิน  ธ. ทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 069-2-51193-4  
(สําหรับผูโอนเงิน ตอง Fax ใบโอนเงิน พรอมใบสมัครมาในวันท่ีทําการโอนเงินดวย หมายเลข Fax 02-942-8748) 

 
      ลงชื่อ…………..………………….……………ผูสมัคร 

         (…………………………………………………)ตัวบรรจง 

      วันที.่...............................................................  

หมายเหตุ ขอใหสงใบสมัครและชําระคาลงทะเบียนเลย ไมรบัจอง 


	Uระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม
	Uวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรU: ประกอบด้วยการอบรมภาคบรรยาย และ ได้ฝึกปฏิบัติการจริงทุกคน

