รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตน รุนที่ 40”
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปนเทคนิคที่ใชในการเพิ่มจํานวนตนพันธุปริมาณมาก ไดตนพันธุ
ที่ตรงตามพันธุในเวลารวดเร็ว นอกเหนือจากใชในการขยายพันธุกลวยไม ซึ่งผลิตตนพันธุเพื่อการสงออกมาเปน
เวลานานแลว ปจจุบันมีเอกชนนําเทคนิคนี้ไปใชเพื่อประโยชนทางการคากับพืชหลายชนิด เชน ขยายพันธุไมดอกไม
ประดับจํานวนมากเพื่อการสงออก เชน ปทุมมา ไมน้ํา หรือ ในการผลิตตนพันธุพืชใชในการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร เชน สับปะรด หนอไมฝรั่ง กลวย นอกจากนั้นเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังเปนเทคนิคพื้นฐานซึ่งสามารถ
นําไปประยุกตใชกับงานวิจัยไดหลายสาขา เชน การปรับปรุงพันธุพืช การคัดพันธุพืช การขยายพันธุพืช การผลิตพืช
สมุนไพรเพื่อการสกัดสารสําคัญทางยา
งานเทคโนโลยีชีวภาพ ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบุคลากรที่มีประสบการณดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรอมทั้งมีหองปฏิบัติการ
เครื่องมืออุปกรณดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครบถวน ดังนั้นเพื่อใหบุคลากรไดใชความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนแก
สังคม จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องตนเปนประจําทุกป
เปนการ
เผยแพรความรูพื้นฐานและเทคนิคทางดานนี้ใหเปนที่แพรหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้ง
ในดานธุรกิจการผลิตตนพันธุพืชเปนการคา ในดานการเรียนการสอน และการวิจัย
ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม
ตั้งแตวันที่ 24 – 27 เมษายน 2561 รวม 4 วัน
ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขาราชการนอกสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกษตรกร บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป
วิธีการฝกอบรม/หลักสูตร: ประกอบดวยการอบรมภาคบรรยาย และ ไดฝกปฏิบัติการจริงทุกคน
1) หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนําไปใชประโยชน
2) การออกแบบและจัดตั้งหองปฏิบัติการ
3) เครื่องมืออุปกรณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4) การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
5) การเตรียมชิ้นสวนพืชและการฟอกฆาเชื้อ
6) ขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
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 วันที่ 12 เมษายน 2561
กรุณาสงใบสมัครพรอมชําระเงินสดไดที่ ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัย
กลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-942-8740
หรือ สงใบสมัคร พรอมโอนเงินเขา
บัญชีสะสมทรัพย เลขที่ 043-7-28350-0 ธ. กรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร หรือ
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 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 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 ไมรบั จอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
1. นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โทร. 02-942-8740 ตอ 304, 306 โทรสาร 02-942-8748
email: rdirmc@ku.ac.th
2. นางสาวพรสา พวงลา
งานธุการ โทร. 02-942-8740 ตอ 206 โทรสาร 02-942-8748 email: rdipss@ku.ac.th

โรงอาหารกลาง 2
ปม ป.ต.ท.

เกษตร

ถนนวิภาวดี

ประตูวิภาวดี

สวนกลวยไมระพีฯ
ร.ร.สาธิตเกษตรฯ

อาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั กลาง

สัตวแพทย

ถนนพหลโยธิน

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน

ประตูคณะสัตวแพทย

ไปรษณีย
KU Home

ประตูหนา

ถนนงามวงศวาน

ประตู 3

ประตู 2

ประตู 1

1. เขาประตูหนา (พหลโยธิน) และ ประตู 1 (งามวงควาน) สามารถ ขึน้ รถประจําวิทยาเขตของ มก.
สาย 2 และ สาย 4
2. เขาประตู 2, 3 (งามวงควาน) ขึน้ รถประจําวิทยาเขต สาย3
3. เขาประตูวภิ าวดี ขึน้ สาย3 ใหรอขึ้นรถที่ทารถของวิทยาเขต หรือ สวนกลวยไมระพี

ใบสมัครเขารับการอบรม
เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องตน รุนที่ 40
ระหวางวันที่ 24 – 27 เมษายน 2561
ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝายเครือ่ งมือและวิจยั ทางวิทยาศาสตร
สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา

อาชีพ

สถานที่ทํางาน
โทรศัพท

ป

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

ประสบการณดานงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Email address
ไมมี

มี (โปรดระบุ)

ความสนใจพิเศษ ชนิดพืช หรือวัตถุประสงคการนําไปใชประโยชน

สถานที่ติดตอไดสะดวก
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

Email address

พรอมกันนี้ไดชําระคาลงทะเบียนโดย

เงินสด ชําระที่ ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จตุจกั ร กทม.
โอนเงิน ธ.กรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร บัญชีสะสมทรัพย เลขที่ 043-7-28350-0
โอนเงิน ธ. ทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร บัญชีออมทรัพย เลขที่ 069-2-51193-4
(สําหรับผูโอนเงิน ตอง Fax ใบโอนเงิน พรอมใบสมัครมาในวันที่ทําการโอนเงินดวย หมายเลข Fax 02-942-8748)

ลงชื่อ…………..………………….……………ผูสมัคร
(…………………………………………………)ตัวบรรจง
วันที.่ ...............................................................
หมายเหตุ ขอใหสงใบสมัครและชําระคาลงทะเบียนเลย ไมรบั จอง

