การบริ การการศึกษา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธี
ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวนิ ทรี ยแ์ ห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาดูงาน

ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวนิ ทรี ยแ์ ห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการศูนย์ในปี 2537 ตั้งอยูใ่ นบริ เวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร
ปฏิบตั ิการศูนย์ฯ เรื อนทดลอง และแปลงทดลอง
ศูนย์ฯ มีการดาเนินงานหลายด้าน ทั้งด้านบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ การวิชาการ การเรี ยนการสอน วิจยั เผยแพร่
ผลงานวิจยั ฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนการปลดปล่อยศัตรู ธรรมชาติภาคสนาม และการแจกจ่ายศัตรู ธรรมชาติแก่เกษตรกร
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

การจัดนิทรรศการ
คณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุ ขภูฏาน ประเทศภูฏาน
จานวน 2 คน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

จัดนิทรรศการสั ปดาห์ วทิ ยาศาสตร์ เกษตร วันที่ 18-20 สิ งหาคม 2548 ณ บริเวณหน้ าอาคารวิจัย ศูนย์ ศึกษาค้ นคว้ าฯ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน Agrobiologieal Sciences จากประเทศ ญี่ป่น
จานวน 2 คน วันที่ 13 ธันวาคม 2548

จัดนิทรรศการงาน”วังขนายแฟร์ ” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงงานนา้ ตาลราชสีมา จังหวัด นครราชสี มา

Dr. Jeremy Nichol McNeil จากประเทศแคนาดา วันที่ 26 มกราคม 2549
จัดนิทรรศการงาน “ วันเกษตรภาคอีสาน” ประจาปี 2549
วันที่ 20 – 28 มกราคม 2549 อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์ จาก Tokyo University ประเทศ ญีป่ ุ่ น จานวน 10 คน
วันที่ 27 มีนาคม 2549
งาน วันเกษตรอินทรีย์ ก้ าวไกลครัวไทยสู่ ครัวโลก วันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2549 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึ กอบรม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยดอนบง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จานวน 2 คน วันที่ 28 เมษายน 2549
สานักงานปฏิรูปทีด่ นิ นาเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม เข้ าร่ วมฝึ กอบรม
จานวน 60 คน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2548

เจ้ าหน้ าทีจ่ ากประเทศญีป่ ุ่ น จานวน 3 คน วันที่ 1 มิถุนายน 2549
ร่ วมกับคณะเกษตรศาสตร์ อบรมหลักสู ตร Sustainable Crop Production จาก 15 ประเทศ
จานวน 20 คน ในวันที่ 23,27 ก.พ. 2549

เอกสารเผยแพร่

ฝึ กอบรม การควบคุมศัตรู พชื โดยวิธีผสมผสาน ณ สถาบันวิจัยวิจัยและฝึ กอบรมการเกษตรสกลนคร จ. สกลนคร จานวน
67 คน ในวันที่ 24 - 26 พ.ค. 2549

ฝึ กอบรม โครงการผักปลอดภัยจากสารพิษ : อันตรายจากยาฆ่ าแมลง จริงหรือโกหก ?
นักเรียนระดับมัธยมต้ น จานวน 49 คน ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2549
ระดับมัธยมปลาย จานวน 52 คน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2549

ศูนย์ วจิ ัยควบคุมศัตรู พชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ตู้ ปณ. 181 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40002 โทรศัพท์ 0-4334-3055 E-maill nbcrc@kku.ac.th
http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/home.htm

เอกสารแผ่ นพับ จานวน 10 เรื่อง

สนับสนุนโดย

ภารกิจสร้ างเศรษฐกิจและสั นติสุข สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1370-9,0-2561-2445 ต่ อ 466,492

