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ก ำหนดกำร 
กำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์และกำรผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง 

 

ครั้งที่ 1   
โครงกำรสนับสนุนกำรลงทุนติดตั้งใช้งำนระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ ปี 2561 

วันอังคำรที ่30 ตุลำคม 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 
ณ หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ชั้น 8  
ณ โรงประลอง  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และ ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

วันอังคำรที่ 30 ตุลำคม 2561 
08.00 - 09.00 น.  การผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
                       หรือพาราโบล่าโดมได้แก่ กล้วย พริก ใบเตย ตะไคร้ ดอกอัญชัน และสับปะรด เป็นต้น  
                       (ภาคปฏิบัติ) 
    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มที่ 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    ณ โรงประลอง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (Shop Food) 
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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09.00 - 09.30 น.  ลงทะเบียน 
09.30 - 09.45 น.  รับประทานอาหารว่าง  
09.45 - 10.15 น.  พิธีเปิด โดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้แทน 
    ณ หอประชุม 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10.15 - 10.45 น. แนะน าโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ

ก าหนดการฝึกอบรม (ภาคบรรยาย) 
    วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธ ี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
    ณ หอประชุม 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10.45 – 12.15 น. การผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือ 
    พาราโบล่าโดม (ภาคปฏิบัติ) 
    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    ณ โรงประลอง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (Shop Food) 
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 14.15 น.  การผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกหรือ 
    พาราโบล่าโดม  (ภาคปฏิบัติ) 
    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   
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   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 
   ณ โรงประลอง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (Shop Food) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ   

          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
14.15 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.45 น.   การผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 
                         หรือพาราโบล่าโดม และผลของพารามิเตอร์อบแห้ง (Drying Parameters) ได้แก่ 

    ชนิดของระบบอบแห้งฯ อุณหภูมิ และเวลา เป็นต้น ต่อพฤติกรรมการท าแห้ง (Drying    
    Behaviors) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water Activity, Aw) คุณภาพด้านสี และสารออกฤทธิ์  
    ทางชีวภาพ (Bioactive compounds) ของผลิตภัณฑ์แห้งที่ผ่านการอบแห้ง  
    (ภาคบรรยาย) 

      วิทยากร ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร 
         ณ หอประชุม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
16.45 - 17.15 น.  ติดตามการอบแห้งผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน 

  กระจกหรือพาราโบล่าโดม (ภาคปฏิบัติ) 
                    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
       กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

  กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
  กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
  กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    
              ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วันพุธที่ 31 ตุลำคม 2561 
08.00 - 08.30 น.  การผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อยด้วยพาราโบล่าโดม (ภาคปฏิบัติ)              
                    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    ณ โรงประลอง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (Shop Food) 
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
08.30 - 09.00 น. ติดตามการอบแห้งกล้วยตาก สมุนไพรและเครื่องเทศด้วยพาราโบล่าโดม (ภาคปฏิบัติ)  
    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    ฌ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
09.00 - 10.00 น.  ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Water Activity) และการก าหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
    วิทยากร ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ภาคบรรยาย) 
    ณ หอประชุม 
        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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10.30 - 12.00 น.  หลักการท างาน กลไกการท างาน และการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
พาราโบล่าโดม (ภาคบรรยาย) 

    วิทยากร ศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ณ หอประชุม 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds) (ภาคบรรยาย) 
         วิทยากร ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

   ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
14.00 – 15.00 น.  การท า optimization กระบวนการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  

(Optimization of drying process) จุดอ่อน จุดแข็งของการใช้งานระบบอบแห้ง  
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม (ภาคบรรยาย) 

    วิทยากร อ.ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
    ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 น.  การคิดต้นทุนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แห้งที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงาน 

   แสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม (ภาคบรรยาย) 
  วิทยากร อ.ดร.วรฤทัย ชูเทียร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
  ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16.30 – 17.30 น. ติดตามการอบแห้งกล้วยตาก สมุนไพร เครื่องเทศ และผลไม้แช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อย 
  ด้วยพาราโบล่าโดม และการเยี่ยมชมเครื่องมือวิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้และสารออก 
       ฤทธิ์ทางชีวภาพ (ภาคปฏิบัติ)  

        วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ 
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    ณ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์  



6 

 

                       และห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 
08.00 – 08.30 น. ติดตามการอบแห้งกล้วยตาก สมุนไพร เครื่องเทศ และผลไม้แช่อิ่มอบแห้งแบบหวานน้อย 
    ด้วยพาราโบล่าโดม (ภาคปฏิบัติ)  
    วิทยากร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    กลุ่มท่ี 1. นางสาวนิมมิตรา ไชยรัตนโชติ 
    กลุ่มท่ี 2. นางสาวจริยา เกวียนวงษ์   
    กลุ่มท่ี 3. นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์   
    กลุ่มท่ี 4. นางสาวสาวิตรี ชัยอารีย์กิจวัฒน์   
        กลุ่มท่ี 5. นางสาวรติพร เอกตาแสง   

   กลุ่มท่ี 6. นางสาวทิพารัตน์ ธรรมสละ 
   กลุ่มท่ี 7. นายพศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก 
   กลุ่มท่ี 8. นางสาวคคนางค์ ลิขิตวิวัฒน ์
   กลุ่มท่ี 9. นางสาววันชนก ไกรงาม   
   กลุ่มท่ี 10. ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 

    ฌ ลานทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
09.00 - 10.00 น.  ความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม 
        วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
    ณ หอประชุม 
              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จในเชิง 

   ธุรกิจ ตอนที่ 1 
      วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร   
    ณ หอประชุม 
              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น.  เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จในเชิง 

   ธุรกิจ ตอนที่ 2 
วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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15.30 - 16.30 น. กิจกรรมถามตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   วิทยากร ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

     ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ทั้งนี้ หากก าหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรม มีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้าอีก
คร้ัง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้ที่เคยสมัครฝึกอบรมคอร์สนี้ในครั้งที่ผ่านๆมา แต่ไม่มาเขา้ร่วมฝึกอบรม  โดยผู้จัด
ฯ จะยืนยันและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกอบรมคร้ังนี้ทางเฟสบุ๊ค โครงการสนบัสนุนการลงทุนติดต้ัง
ใช้งานระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ และที่เว็บไซต์ www.solardryerdede.com 

 

     
 

     
 

     
 
 


