
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 

 

โทรศัพท์/โทรสาร (02) 354 8540  http://phse.ph.mahidol.ac.th 

ผู้ประสานงาน: นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา E-mail : chonnapoon.yae@mahidol.ac.th 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร: การออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยากรหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ภัทรานวัช (ข้าราชการเกษียณคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

วันที่จัดอบรม: วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2563 

สถานที่จัดอบรม: ยังไม่ระบุ 

หัวข้อการอบรม 

-ทฤษฏีและหลักการในการออกแบบและการชักตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

-การควบคุมคุณภาพ QA/QC 

-การชักตัวอย่างน ้า ดินตะกอนและสัตว์หน้าดินในแหล่งน ้าจืด  

-การชักตัวอย่างดิน 

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคเอกชน/อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

จ านวนผู้เข้าอบรม: 35 คน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม: 4500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายนี ครอบคลุมเอกสารการอบรม อาหาร
กลางวันและอาหารว่างในช่วงเวลาจัดอบรม 

ประกาศนียบัตร: ผู้ผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการเก็บ/ชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมส้าคัญ
ในงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบจากการด้าเนินโครงการต่างๆ หรือการติดตามตรวจสอบเพ่ือตอบ
รับข้อร้องเรียนต่างๆ  การออกแบบและการเก็บ/ชักตัวอย่างเป็นขั นตอนที่ส้าคัญที่สุดที่จะท้าให้ได้ตัวอย่างที่เหมาะสม
และเป็นตัวแทนที่ดีในการชี บอกลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการศึกษา  นอกจากนี  กระบวนการรักษาตัวอย่างน ้าก่อน
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จ้าเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพ่ือไม่ให้ตัวอย่างที่เก็บมาเกิดการเปลี่ยนแปลงจนส่งผล
ให้มีความผิดพลาดในการวิเคราะห์  รวมทั ง การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
แม่นย้าล้วนเป็นรายละเอียดที่ต้องการความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่น้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์   
 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการดังกล่าว จึงจัดท้าโครงการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี เ พ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรจาก
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคเอกชน/อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้าไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และทักษะการออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมน ้า ดิน และตะกอนดิน ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่สาธารณะ 
   

ระยะเวลา   
วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2563  (2 วัน)   
 

กลุ่มเป้าหมาย:  
บุคลากรจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคเอกชน/อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  จ้านวน 35 คน  
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หัวข้อการอบรมหลักสูตร: การออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 เปิดการฝึกอบรม และชี แจงรายละเอียดการอบรม 

09.15 – 12.00 ทฤษฏีและหลักการในการออกแบบและการชักตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

  การควบคุมคุณภาพ QA/QC 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 16.00 ทฤษฏีและหลักการในการชักตัวอย่างน ้า  

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 ทฤษฏีและหลักการในการชักตัวอย่างดินตะกอนและสัตว์หน้าดินในแหล่งน ้าจืด 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 16.00 ทฤษฏีและหลักการในการชักตัวอย่างดิน 

16.00 – 16.10 ปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หมายเหตุ : อาหารว่างเสริฟเวลา 10.20 และ 15.00 น. 
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ใบสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม” 
 

หน่วยงาน/บริษทั.....................................................................................................................................................  

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (ค่าธรรมเนียมการอบรม 4,500 บาท/ท่าน)  

1) ชื่อ – สกุล........................................................... เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

2) ชื่อ – สกุล........................................................... เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

3) ชื่อ – สกุล........................................................... เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 

................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ....................................................................................................................  

ผู้ประสานงาน ...........................................................เบอร์โทรศัพท์................................ อีเมล์...............................  

 

****************************************************** 

วิธีการช าระเงิน : (กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรมอย่างน้อย 10 วัน) 

 เงินสด 

 เช็คสั่งจ่าย ในนาม................................................................................................................................  

 โอนเงินเข้าบัญชี 

ชื่อบัญช ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่บัญช ี051-277-3181 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี 

วิธีการส ารองที่นั่ง : ช าระเงินพร้อมกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งอีเมล์มาที่ นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา E-mail : 

chonnapoon.yae@mahidol.ac.th  

(กรณียกเลิกก่อนการอบรม 15 วันขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด) 


