
 

 

หลักสูตร...............................................................................................................................................……………… 
ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)....................................................................................………….……. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท............................................................................................................................………………. 
ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)...........................................................................................................………………… 
.............................................................................................................................………………………………………….. 
โทรศัพท์…………..…………..……..โทรสาร………………..………………..E-mail : ……………………………..……….………….. 
ค่าลงทะเบียน    2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถว้น) 
การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บญัชี

เลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบัญชี  สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
 

 

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

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วัน  ทําการ  
สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบยีน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลา ที่กําหนด  
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าลงทะเบียนทั้งหมด 

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

  
 

 
 

ใบสมัครการอบรม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
 

เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) 
และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal)  

ด้วยเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์  
 

วันพุธที่  15  พฤษภาคม  2556 
ณ ห้องฝึกอบรม สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิ่งตีพิมพ์ ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 34/2531 
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

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

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร 

http://www.ifrpd.ku.ac.th/


ฝึกปฏิบัติการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อม
บริโภค (Ready – to – Eat Breakfast 
Cereal)

 

 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการขยายตัวและเติบโตของ
ตลาดค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่องทุกป ี มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะผลิตภัณฑท์ี่ใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอรใ์น
การผลิต ทั้งนี้เพราะด้วยความสามารถของระบบที่ผลิตได้ตอ่เนื่อง อตัราการผลิตสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพด ี
มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีเนื้อสัมผสักรอบพองเหมาะสาํหรับขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาต ิ อีกทั้งยัง
สามารถดัดแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งรูปร่าง คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ ์  ทําให้เทคโนโลยี
การผลิตดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ การผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) และอาหารเช้าธญัชาติ (Breakfast 
Cereal) โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชันหรือใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอรใ์นการผลิตแกผู่้ประกอบการ กลุม่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการแปรรูปและพัฒนาผลติภัณฑ์จากวัตถดุิบทางการเกษตร 
 

วิทยากร   นางจฬุาลักษณ์  จารุนุช   นายนิพัฒน์  ลิม้สงวน  นายวรพล เพ็งพินิจ และ นางสาวเอศา  เวศกจิกุล 
 

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
ผู้ประกอบการ กลุม่เกษตรกร และผูส้นใจทั่วไปที่มวีุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป นักวิชาการ และนักศึกษา 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
วันพุธที่ 15  พฤษภาคม   2556 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 2,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวนั  ค่าวตัถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  (ปิดรับเมื่อครบจํานวน) 
   ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งยกเลิกในกรณี  ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 
 
 
 
 

 

หลักสูตรและกําหนดการฝกึอบรม 
 

วันที่  15  พฤษภาคม  2556 เนื้อหาและรายละเอียด 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

ฝึกปฏิบัติการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดสุกพองทันที 
แ ล ะ ข น ม ข บ เ คี้ ย ว ช นิ ด ส อ ด ไ ส้  (Direct 
expansion snack / Co – extruded snack) 

ภาคบรรยาย
09:00 – 10:45 น. ความรู้พื้นฐานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารด้วย

เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
  • ความหมายและหลักการทํางานของ

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
  • โครงสร้างและสว่นประกอบที่สําคัญของ

เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการเดินเครื่อง (Operate) 

  • ปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องเอกซ์ทรูดเดอร์ 

อธิบายการทํางานของเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์สกรูคู่ 
พร้อมกับกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยว 

  • กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ :- ขนมขบเคี้ยว  
(Snack Food)  และอาหารเช้าธัญชาติ 

และอาหารเช้าธัญชาติที่โรงงานผลิต 1 
พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารว่าง

ตอบข้อซักถามและสรุป
 

• 

 • 

น. 

น. 

น.

น.

น.

16:00 – 16:30 

10:45 – 11:00 
11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 
ภาคปฏิบัติ 
13:00 – 16:00 

ด้วยเครือ่งเอกซ์ทรูเดอร์

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

และอาหารเช้าธัญชาติ (Breakfast Cereal)  
เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว (Snack Food) 
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