
 

 

หลักสูตร...............................................................................................................................................……………… 

ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)....................................................................................………….……. 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท............................................................................................................................………………. 

ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)..................................................................................................………………………… 

................................................................................................…………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์…………..………………….……..โทรสาร………..…………..……………..E-mail : ……………………………...………….. 

ค่าลงทะเบียน    3,700.- บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บญัชี

เลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบัญชี  สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
 

 

 การส่งใบสมัคร  กรุณาส่งใบสมัครการอบรมและหลกัฐานการชําระเงนิมายังสถาบันค้นคว้า 
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางไปรษณีย์ หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2561-1970 
 ล่วงหน้าก่อนการอบรม 15 วันทําการ 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วัน  ทําการ  
สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบยีน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลา ที่กําหนด  
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าลงทะเบียนทั้งหมด 

ออกใบเสรจ็ในนาม  ………………………………………………………………………………………….. 

หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม....................……………………........................................... 

หมายเหตุ  :  หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชําระเงิน ถือว่ายังไม่ได้สมัคร 
 

  
 

 

 

ใบสมัครการอบรม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
 

การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา : 
น้ําและเครื่องดื่ม 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2556 

ณ ห้องฝึกอบรม สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สิ่งตีพิมพ์ ชําระค่าฝากสง่เป็นรายเดือน 

ใบอนญุาตที่ 34/2531 

ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 223  โทรสาร  0-2561-1970 , 0-2940-6455 
E-mail : ifrskl @ ku.ac.th             Website : www.ifrpd.ku.ac.th 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร 



 

 
 
 
 
หลักการและเหตผุล 

การควบคุมคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ําและเครื่องดื่ม เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการควบคุมคุณภาพใน

โรงงานเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในอาหาร โรงงานผลิตอาหารโดยทั่วไปจึงจําเป็นต้องตรวจสอบน้ําที่ใช้ 

ทั้งที่สัมผัสกับอาหารและไม่สัมผัสกับอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผลิตเพื่อจําหน่าย  จําเป็นต้องมีวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่ามีการปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะที่ไม่ดีในการผลิต รวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์

ที่ทําให้เกิดโรคในอาหาร 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ําและ

เครื่องดื่ม  สามารถควบคุมคุณภาพของน้ําที่ใช้ในการผลิตอาหาร น้ําที่ใช้ในโรงงาน น้ําดื่ม ตลอดจนเครื่องดื่มต่าง ๆ 

ได้ 
 

วิทยากร   นางสาวแสงรวี  จงวนิช  และ นางสาวภาธกิา  แก้วแดง 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  นิสิตนักศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์สําหรับ

งานวิจัยวิทยานิพนธ์ / ทํางาน 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2 วัน ระหวา่ง วันพฤหัสบดีที่ 17 ถงึ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2556 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 3,700 บาท (รวมค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวนั  ค่าวตัถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  (ปิดรบัเมือ่ครบจาํนวน) 

   ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกในกรณี  ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 
 

 

 

 
 

หลักสูตรและกําหนดการฝกึอบรม 
 

วันที่ 17 ตุลาคม  2556 เนื้อหาและรายละเอียด
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

ภาคบรรยาย 
 09:00 – 09:45 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ 

09:45 – 10:45 น. หลักการและวิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์สําหรับ น้ําและเครื่องดื่ม  

10:45 – 11:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 - 12:00 น. อุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ 
 13:00 - 16:00 น. ปฏิบัติการสาธิตการตรวจวิเคราะห์  

Total Viable Count, Yeasts and molds, Coliforms  และ  E.coli 
16:00 - 16:30 น. ตอบข้อซักถาม และสรุป

วันที่ 18  ตุลาคม  2556 เนื้อหาและรายละเอียด 
ภาคบรรยาย-ปฏิบัติ
 08:30 - 09:30 น. การตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp. ในน้ําและเครื่องดื่ม 

09:30 – 10:30 น. การตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus  ในเครื่องดื่ม

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น. ปฏิบัติการสาธิตการตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp.   
และ Bacillus cereus 

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ 
 13:00 - 14:00 น. การตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในน้ําและเครื่องดื่ม 

และ Clostridium perfringens  ในเครื่องดื่ม 

14:00 – 14:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:15 – 16:00 น. ปฏิบัติการสาธิตการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus  
และ Clostridium perfringens   

น.16:00 - 16:30 ตอบข้อซักถาม และสรุป
 

น้ําและเครื่องดื่ม

 - นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง  ต่อ 223 

หากต้องการติดตอ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35

การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา : 
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