
 

 
หลักการและเหตผุล 

น้ําสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย สามารถทําเองเพื่อดื่มภายในครอบครัว หรือทําเพื่อจําหน่ายเสริม
รายได้ หลักสูตรนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร ที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ใช้ 
เทคนิคการแปรรูป การบรรจุ และการฆ่าเชื้อเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการตั้งแต่แรกเริ่ม จนสําเร็จเป็นเครื่องดื่มพร้อมจําหน่าย 
ทิศทางการลงทุน และความรู้พื้นฐานที่จําเป็น (สอนการแปรรูปน้ําสมุนไพร 3 ชนิด + น้ําผลไม้สดตามฤดูกาล 1 ชนิด) 
 

วัตถุประสงค ์
1. ให้ทราบถึงขั้นตอน และเทคนิคต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการแปรรูป 

น้ําสมุนไพรและน้ําผลไม้สด รวมถึงการบรรจุ และการฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุการเก็บ 
2. ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้ของตนและครอบครัว 

หรือผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัว 
  

หลักสูตรการอบรม 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 – 10:00 น. บรรยายทฤษฎีและหลักการในการเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา 
 การเตรียมและเทคนิคต่าง ๆ 
10:00 – 11:00 น. อธิบายส่วนประกอบและเทคนิคการทํา  รวมถึงสาธิตวิธีทําเครื่องดื่มสมุนไพร 
 จํานวน 2 ชนิด การบรรจุขวด  การฆ่าเชื้อ 
11:00 – 12:00 น. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติ  ทําเครื่องดื่มสมุนไพร จํานวน 2 ชนิด 
12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน 
13:00 – 14:00 น. สาธิตการเตรียม และขั้นตอนการทําน้ําสมุนไพร 1 ชนิด / น้ําผลไม้สด 1 ชนิด 
14:00 – 16:00 น. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  ทําน้ําสมุนไพร 1 ชนิด / น้ําผลไม้สด 1 ชนิด 
16:00 – 16:30 น. ตอบข้อซักถามและสรุป 
 

ผู้สอน  นางสาวดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์  และ นางสาวสมจิต  อ่อนเหม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  อายุ 14 ปี จบการศึกษาชั้น ป.6 ขึ้นไป 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันพฤหัสบดีที่ 16  พฤษภาคม  2556 
 

สถานที่ ห้องฝกึอบรม ชั้น 6 ห้อง 609  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ค่าลงทะเบียน  คนละ 1,000.- บาท (รวมค่าวัตถุดบิ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 25 คน  (ปิดรบัเมือ่ครบจาํนวน)  และขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกในกรณี      
ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 

 
 

 
 

 

 

หลักสูตร.........................................................................................................................…………………………………. 
ชื่อ - นามสกลุ (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)..................................................................………….…………………. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................………………………………… 
ที่อยู่ (บ้าน /หน่วยงาน / บริษัท) ...............................................................................…………………………………….. 
................................................................................................……………………………………………………………………. 
โทรศัพท์…………..……………..โทรสาร………..………………..E-mail : …………………….………………………………………… 
ค่าลงทะเบียน    1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 บัญชีเลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบัญชี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

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

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วันทําการ 
 สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบยีน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลาที่กําหนด  

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าลงทะเบียนทั้งหมด 
ออกใบเสรจ็ในนาม  ………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม....................……………………......................................................... 
หมายเหตุ  :  หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชําระเงิน ถือว่ายังไม่ได้สมัคร 

เทคนิคการแปรรูปน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพระดับครัวเรือน

 

          
 

ใบสมัครการอบรม

หากต้องการติดตอ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35
 - นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง  ต่อ 223 

ขั้นตอนการสมัคร



ตารา 556 งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ)  ประจําปี 2
ของสถาบันคน้คว้าและ ัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พ

 
วันท ี

14 มี.ค. 56 
หลักสูต

การผลิตแคบหมูและหมูแผ่น
ร อัตรา/บาท

1,300 บาท
รายชือผู้สอน

คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม
คุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร

ต์รัศมี20 มี.ค. 56 เทคนิคการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์ที
ปลอดภัยและอร่อย
การผลิตไอศกรีมผลไม้

1,200  บาท คุณเพ็ญพิมล  จาตุรน
นคุณนิพัฒน์  ลิ้มสงว

หม21 มี.ค. 56 1,500  บาท คุณสมจิต  อ่อนเ
คุณศิริพร  ตันจอ

28 มี.ค. 56 เทคนิคการผลิตผักผลไม้สมุนไพรอบแห้งและผง 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม
ต  คุณพิสุทธิ์ บุ รสุวรรณ

คุณภัคณัฎฐ์ กุดวงษา
ว5 เม.ย. 56 ขนมครองแครงและโรตีกรอบ 1,200 บาท คุณญาธิปวีร์  ปักแก้

คุณวาสนา  นาราศรี
ต์รัศมี25 เม.ย. 56 การเพิมมูลค่าผักผลไม้ด้วยเทคนิคการทําซอส 1,200  บาท คุณเพ็ญพิมล  จาตุรน

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี
30 เม.ย. 56 
16 พ.ค. 56 

การทําผลไม้อบแห้งปรุงรสและผลไม้แผ่น 
เทคนิคการแปรรูปนําสมุนไพรเพือสุขภาพระดับ

1,000 บาท
1,000 บาท

คุณช่อลัดดา  เทียงพุก
วัสดิ์

ครัวเรือน 
ขนมเค้กขันพืนฐาน (5 สูตร)

คุณดวงจันทร์  เฮงส
คุณสมจิต  อ่อนเหม

17 พ.ค. 56 1,500 บาท คุณวาสนา  นาราศรี
คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว

6 มิ.ย. 56 การผลิตนําปลาหวานบรรจุขวด 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม
ะบุตรคุณกัษมาพร  ปัญต๊

หม18 มิ.ย. 56 นมถัวเหลือง เต้าหู้แข็ง เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด เต้าฮวย
น้ําขิง 
หม่านโถและซาลาเปาไส้ต่าง ๆ

1,200 บาท คุณสมจิต  อ่อนเ
คุณศิริพร  ตันจอ

21 มิ.ย. 56 1,500 บาท คุณวาสนา  นาราศรี
คุณญาธิปวีร์  ปักแก้ว

11 ก.ค. 56 การผลิตหมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ เพือสร้างอาชีพ 1,300 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอียม
รคุณกัษมาพร  ปัญต๊ะบุต

สดิ์19 ก.ค. 56 การทําปาท่องโก๋เกลียวและสังขยาใบเตย 1,000 บาท คุณดวงจันทร์  เฮงสวั
คุณบัวไข  พรหมพินิจ

ยม15 ส.ค. 56 เฉาก๊วย ซ่าหริม 1,000 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ่เอี
คุณงามจิตร  โล่วิทูร 

งดีคุณสุภัคชนม์  คล่อ
12 ก.ย. 56 การทําปันขลิบทอดและหมีกรอบ 1,000 บาท คุณอุษา  ภูคัสมาส

คุณเย็นใจ  ฐิตะฐาน
17 ก.ย. 56 แซนด์วิชสเปรดและนําสลัดจากนํานมถัวเหลืองสูตร

ไขมันต่ํา 
1,200 บาท คุณวราภรณ์  ประเสริฐ

คุณสุภัคชนม์  คล่องดี 
ญคุณอัญชนา  กําลังหา

19 ก.ย. 56 เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิมอบแห้ง 1,200 บาท คุณนิพัฒน์  ลิมสงวน
คุณวราภรณ์  ประเสริฐ 

หาญคุณอัญชนา  กําลัง
26 ก.ย. 56 การทําถัวเคลือบและกรอบเค็ม 1,000 บาท คุณอุษา  ภูคัสมาส

นคุณเย็นใจ  ฐิตะฐา
7 พ.ย. 56 เทคนิคการทําขนมเปียะ ขนมโมจิ 1,000 บาท คุณอุษา  ภูคัสมาส

คุณวาสนา  นาราศรี
่เอียม19 ธ.ค. 56 การเพาะถัวงอกปลอดสารพิษ 1,200 บาท คุณสมโภชน์  ใหญ

คุณวีรชัย  โทบาง 
คุณพิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) เรื่อง 

 

ปรรูปน้ําสมุนไพร
 

เทคนิคการแ เพื่อสุขภาพ
ระดับครัวเรือน 

ณ ห้องฝึกอบรม ิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 

 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 16 พฤษภาคม  2556 

 สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผล

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 
 

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 34/2531 
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

สิ่งตีพิมพ์
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