
โครงการฝกอบรมการสกดัแยกสารและน้ํามันหอมระเหยจากพชืขั้นพืน้ฐาน รุนที่ 16  
 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการทางการสกัดแยกสารสกัดและน้ํามันหอมระเหย

จากพืช รวมทั้งเทคนิค วิธีการและการใชประโยชนในระดับขั้นพื้นฐาน 

การฝกอบรม รุนที่ 16/2551 ระหวางวันที่ 24-26 มีนาคม 2551 ฝกอบรมในรูปแบบการบรรยายควบคูไปกับการสาธิต 

จํานวนผูเขาอบรม 22 ทาน/รุน มีประกาศนียบัตรรับรองการเขารวมฝกอบรม (ทั้งนี้ตองมีเวลาเขารวมอบรมไมนอยกวา 80%) 

คุณสมบัติของผูสมัคร จบปริญญาตรี ไมมีพื้นความรูและประสบการณดานนี้มากอน 
 

เนื้อหาของหลักสูตร (โดยสรุป) 

วันที่ 24 มี.ค. 51     08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน, เปดการอบรม, แนะนําหลักสูตร  

09.00 - 12.00 น.   บรรยายเรื่องเคมีเบื้องตนของสารสกัดและน้ํามันหอมระเหย  

13.00 - 16.30 น.   บรรยายและสาธิตกึ่งปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบกลุมของสารจากพืชเบื้องตน  

วันที่ 25 มี.ค. 51     08.30 - 12.00 น.  บรรยายและสาธิตกึ่งปฏิบัติการเรื่องการสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหย  

13.00 - 16.30 น. บรรยายเรื่องอุตสาหกรรมน้ํามันหอมระเหยและสารสกัด 

สาธิตกึ่งปฏิบัติการการสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหย  

วันที่ 26 มี.ค. 51     08.30 - 12.00 น. บรรยายและสาธิตกึ่งปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อสุขภาพ 

13.00 - 16.30 น. บรรยายและปฏิบัติการสุคนธบําบัด,สรุปและตอบขอซักถาม  

   มอบประกาศนียบัตร, ปดการอบรม 

คาลงทะเบียน  ทานละ 3,900 บาท   
 

สถานที่ฝกอบรม หองอบรม 101 ชั้น 1 หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

การสมัคร และวิธีการชําระเงิน 
 

1. สมัครดวยตนเองที่ หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ ชั้น 4 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน 

2. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี “การสกัดแยกสาร

และน้ํามันหอมระเหยจากพืชข้ันพื้นฐาน” เลขที่ 069-2-30720-0 พรอมสงโทรสารใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน

มาที่ “หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ โทรสาร 0-2942-8600-3 ตอ 407” หรือสงใบสมัครพรอมสําเนาหลักฐาน

การชําระเงินมาที่ “หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ  ฝายเทคโนโลยีชีวมวลฯ  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900” 
 

หมายเหตุ  ปดรับสมัคร 19 มี.ค. 51 (หรือจนกวาจะเต็ม) การสมัครจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาลงทะเบียนและไดรับการ

ตอบรับจากทางโครงการฯเทานั้น และโปรดนําเอกสารการตอบรับจากทางโครงการ (สวนที่ 3) พรอมหลักฐานการชําระเงินตัว

จริงมาแสดงในวันเขารับการอบรม 
ติดตอสอบถาม  หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ ฝายเทคโนโลยีชีวมวลฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ อาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทร 0-2942-8600-3 ตอ 402, 406 โทรสาร 0-2942-8600-3 ตอ 407 
 



 
แบบฟอรมใบสมัครเขารับการอบรม 

เรื่อง “การสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหยจากพืชขั้นพ้ืนฐาน รุนที่ 16” 
สวนที่  1  ใบสมัครเขารับการอบรม             เลขที่…… 
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………..อายุ………อาชีพ………………………………. 

     ตําแหนง…………………………………...ที่ทํางาน………………………………….……………………………………………….. 

ที่อยู……………………………………………………………………………..……………………………………………............ 

โทรศัพท………..…………………………………….โทรสาร………………………….email: ……………....…………………… 

2.  วุฒิการศึกษา………………………………………..สาขา……………………………………………………………………......... 

3.  สมัครฝกอบรม  รุนที่ 16/2550 ระหวางวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2551  

4. วัตถุประสงคของการสมัครเขารับการอบรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.  ชําคาลงทะเบียนโดย      ชําระเปนเงินสด           

  โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย ธ.ทหารไทย สาขาม.เกษตรศาสตร  เลขที่  069 – 2 – 30720 - 0 

ชื่อบัญชี  การสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน  

6.  อาหารที่รับประทาน    อาหารปกติ    อาหารมังสวิรัต     อาหารอิสลาม 

  

                                                       ลงนาม……………………….………………….. 

                    (     ) 

                      ผูสมัครเขารับการอบรม 

วันที่…………………………………... 

สวนที่  2  ใบตอบรับจากโครงการ (สําหรับโครงการเก็บไว)            เลขที่…… 

 โครงการฝกอบรมการสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน ไดรับใบสมัครและสําเนาหลักฐานการชําระเงิน

คาลงทะเบียน รุนที่ …. วันที่………….……………จาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….…....เปนที่

เรียบรอยแลว 

ลงนาม……………………….………………….. 

(     ) 

                         เจาหนาที่โครงการฯ 

วันที่…………………………………... 

สวนที่  3  ใบตอบรับจากโครงการ (สําหรับผูสมัครเก็บไว)             เลขที่…… 

 โครงการฝกอบรมการสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน ไดรับใบสมัครและสําเนาหลักฐานการชําระเงิน

คาลงทะเบียน รุนที่ …. วันที่………….…………จาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..….…......เปนที่

เรียบรอยแลว 

ลงนาม……………………….………………….. 

(     ) 

                        เจาหนาที่โครงการฯ 

วันที่…………………………………... 

หมายเหตุ กรุณาเก็บเอกสารสวนนี้มาแสดงพรอมหลักฐานการชําระเงินตัวจริงในวันเขารับการอบรม



แผนที่สถาบันคนควาและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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รถประจําทางทีผ่าน ถ.วิภาวด ีปอ.510 ปอ.529 สาย 29, 52   

   ถ.งามวงศวาน ปอ.522 ปอ.545 สาย 63, 114, 112, 104, 206 

     ถ.พหลโยธิน ปอ.522 ปอ.512 ปอ.503 สาย 39, 26, 107, 129, 34 

รถบริการมก.     ผานหนาโรงอาหารกลาง 2 และอาคารสารนิเทศ 50 ป ทุกสาย 
 


	ส่วนที่  1  ใบสมัครเข้ารับการอบรม             เลขที่……

