
     

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ร่วมกบั ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร โดยการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการสนบัสนนุการลงทนุตดิตัง้ใช้งานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ก าลงัรับสมคัร
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมพฒันาเทคนิคการอบแห้งผลิตภณัฑ์ด้วยระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์  
เคล็ดลบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจ การจดัการการผลิตผลิตภณัฑ์อบแห้ง 
จีเอ็มพี และการออกแบบบรรจภุณัฑ์  ซึง่จะจดัอบรมในระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 25 กรกฎาคม ถึงวนัศกุร์ท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

โดยรับสมัครตัง้แต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถงึ 8 กรกฎาคม 2559 

ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรม และรับจ านวนจ ากัด 

   

   

 



ก าหนดการฝึกอบรม 
การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

โครงการสนับสนุนการลงทุนตดิตัง้ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ปี 2559 
วันท่ี 25 - 29 กรกฎาคม 2559 

ณ ท 330 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม  

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 
08.30 - 9.00 น.    ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30  น.    พิธีเปิด โดย อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) หรือผู้แทน 
09.30 - 10.30 น. เทคนิคการผลิตผลไม้อบแห้งพรีเม่ียม และการตรวจสอบคณุภาพ (ภาคทฤษฎี)  
         วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี 
10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. เทคนิคการผลิตผลไม้อบแห้งพรีเม่ียม และการตรวจสอบคณุภาพ  (ภาคปฏิบตั)ิ 
          วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี นางสาวหทยัชนก พวงจนัทร์  
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ และนางสาวรติพร เอกตาแสง 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  เทคนิคการผลิตผลไม้อบแห้งพรีเม่ียม และการตรวจสอบคณุภาพ (ภาคทฤษฎี) 
    วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.30 น. เทคนิคการผลิตผลไม้อบแห้งพรีเม่ียม และการตรวจสอบคณุภาพ  (ภาคปฏิบตั)ิ 
    วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี นางสาวหทยัชนก พวงจนัทร์  
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ และนางสาวรติพร เอกตาแสง 
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 
08.30 - 9.00 น.    กิจกรรมถามตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัการท าแห้งด้วยระบบอบแห้งพลงังาน
     แสงอาทิตย์ 
     วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี และ นายยทุธศกัดิ ์บญุรอด 
09.00 - 10.30 น.  เทคนิคการอบแห้งสมนุไพร และเคร่ืองเทศด้วยระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ และ
                 การตรวจสอบคณุภาพ (ภาคทฤษฎี) 
     วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี 
10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 



10.45 - 12.00 น. เทคนิคการอบแห้งสมนุไพร และเคร่ืองเทศด้วยระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์  
    (ภาคปฏิบตั)ิ 
    วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี นางสาวหทยัชนก พวงจนัทร์  
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นางสาวทิพารัตน์ ธรรมศาลา นางสาวจริยา เกวียนวงศ์ 
    นายพรธเรศ ดวงสวุรรณ และนายพศวีร์ อปุถมัภ์กลุดิลก 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 13.45 น.  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสมุนไพรที่ผ่านการท าแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน 

    แสงอาทิตย์ (ภาคทฤษฎี) วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี 
13.45 - 14.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.00 - 17.00 น. เทคนิคการใช้ HPLC ในการตรวจสอบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในสมนุไพร และ 
    เคร่ืองเทศ (ภาคทฤษฎี และเย่ียมชมเคร่ืองมือ) วิทยากร ผศ.ดร.ปราโมทย์ ควูิจิตรจารุ 
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 
08.30 - 9.00 น.    กิจกรรมถามตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัการท าแห้งสมนุไพรด้วยระบบอบแห้ง
     พลงังานแสงอาทิตย์ 
     วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี  
09.00 - 10.30 น.  จี เอ็ม พี 
     วิทยากร นายนิรันดร์ เหลาพนสัสกั บริษัท ควอลิตี้อพั จ ากดั 
10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. จี เอ็ม พี 
    วิทยากร นายนิรันดร์ เหลาพนสัสกั บริษัท ควอลิตี้อพั จ ากดั  
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  จี เอ็ม พี  
    วิทยากร นายนิรันดร์ เหลาพนสัสกั บริษัท ควอลิตี้อพั จ ากดั 
14.30 - 15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.30 น. จี เอ็ม พี และกิจกรรมถามตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบั จี เอ็ม พี 
    วิทยากร นายนิรันดร์ เหลาพนสัสกั บริษัท ควอลิตี้อพั จ ากดั 
วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2559 
08.30 - 9.00 น.    วิดทิศัน์แนะน าการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ 
09.00 - 10.30 น.  การจดัการการผลิตผลิตภณัฑ์อบแห้ง 
     วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดงุ และ ดร. วรฤทยั ชูเทียร 
10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 



10.45 - 12.00 น. การจดัการการผลิตผลิตภณัฑ์อบแห้ง     
    วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดงุ และ ดร. วรฤทยั ชูเทียร 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  การจดัการการผลิตผลิตภณัฑ์อบแห้ง  
    วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดงุ และ ดร. วรฤทยั ชูเทียร 
14.30 - 15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.30 น. การจดัการการผลิตผลิตภณัฑ์อบแห้ง กิจกรรมถามตอบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดงุ และ ดร. วรฤทยั ชูเทียร 
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 
08.30 - 9.00 น.    การแนะน าโครงการสนบัสนนุการลงทนุตดิตัง้ใช้งานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ 
     ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
     วิทยากร ผศ.ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธี  
09.00 - 10.30 น.  เคล็ดลบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจ  
     วิทยากร ผศ.ดร.บณัฑิต อิณนวงศ์ 
10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. เคล็ดลบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจ    
    วิทยากร ผศ.ดร.บณัฑิต อิณนวงศ์ 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.  การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 
14.30 - 15.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 16.30 น. พิธีมอบประกาศนียบตัร และพิธีปิด 
     โดย ผู้แทนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) 
 

สนใจสอบถามเพิ่มเตมิท่ีคณุหทยัชนก พวงจนัทร์ หรือคณุพรธเรศ ดวงสวุรรณ  โทร. 09 5768 3317 หรือ 
08 5375 9007 หรือ www.facebook.com/Solardryerdede 

สามารถ download แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมได้ท่ี www.solardryerdede.com หรือ 
www.facebook.com/Solardryerdede 

โครงการนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  


