
 
 

หลักสูตร.........................................................................................................................……………………………..…… 
ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)..................................................................………….…………………….. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................…………………………………. 
ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)...................................................................................……………………………………… 
................................................................................................…………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์………………………...…….โทรสาร…………..…..………………..E-mail : ………………….……..…………….………….. 
ค่าลงทะเบียน    3,500.- บาท (สามพันหา้ร้อยบาทถว้น) 
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 
 

  
 

 

 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ)  เรื่อง 

 

การออกแบบเครื่องดืม่ยุคใหม่อย่างปลอดภัย 

 
วันพุธที่ 22 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม  2556 

ณ ห้องฝึกอบรม สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 

สิ่งตีพิมพ์ ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 34/2531 
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

ใบสมัครการอบรม 

ขั้นตอนการสมัคร 



 

 
 
หลักการและเหตผุล 
 ปัจจบุันผู้บริโภคให้ความสาํคัญกบัการดูแลสุขภาพ โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ต่อร่างกาย 
ทําใหต้ลาดอาหารเพื่อสุขภาพรวมทั้งเครื่องดืม่เป็นที่ตอ้งการของผู้บริโภค ซึ่งเห็นไดจ้ากสือ่โฆษณาที่แสดงให้เห็นถึง
สารสําคัญตามธรรมชาติที่มีประโยชน์และใช้เป็นวตัถุดบิในการผลิตเครื่องดื่ม เช่น สารสทีี่ได้จากธรรมชาต ิ ได้แก ่
สารสีเขียวคลอโรฟิลลจ์ากใบออ่นข้าวสาล ี ใบบัวบก ใบย่านาง สารสีแดงของแอนโธไซยานินจากกระเจีย๊บ และ
ผลไมป้ระเภทเบอร์รี่ เป็นต้น หรือการใช้สารผสมอาหารทางการค้าที่มีคุณสมบตัิเฉพาะหน้าที่ เช่น อินูลิน สารเยื่อ
ใย ในการออกแบบและพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสุขภาพ จึงควรเรียนรู้เทคนิคการเลือกวตัถดุิบ และสารผสมอาหาร
ต่างๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีการถนอมอาหารมาใช้เพื่อยืดอายุการเกบ็ผลิตภัณฑ์ นอกจากกกระบวนการพัฒนา
สูตรและการผลิตแล้ว ผูส้นใจที่ต้องการทําธุรกิจเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ ควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธกีาร
ที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยเรื่องสขุลักษณะทั่วไป และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑใ์ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว้ ทั้งทางดา้นจุลินทรีย์และเคมีเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการออกแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างถูกหลักวิชาการ 
2. เพื่อควบคุมคุณภาพการผลติผลติภัณฑ์เครื่องดืม่พร้อมบริโภคให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

ทั้งทางดา้นจลุินทรีย์และเคมีเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค 
 

วิทยากร   นางเพญ็พิมล  จาตุรนต์รศัมี  นางมาลัย  เมืองน้อย  และ นางสาวสุภัคชนม์  คล่องด ี
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้ประกอบการด้านอาหารที่มวีุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ นักวิชาการ และนักศึกษา 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2 วัน  ระหว่างวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม  2556 

สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวนั  ค่าวตัถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 25  คน  (ปิดรับเมื่อครบจํานวน) 
   ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งยกเลิกในกรณี  ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 
 
 
 
 

 
หลักสูตรและกําหนดการฝกึอบรม 
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เนื้อหาและรายละเอียด 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่มทางเลือก  

สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ และปัญหาทางสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป 
(จีเอ็มพี) และขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 

สถานการณ์ตลาดเครื่องดื่ม ชนิดเครื่องดื่ม / เพื่อสุขภาพ และ
นวัตกรรมสารผสมอาหาร  เทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องดื่ม 
การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การเลือก 
อุปกรณ์  และปัจจัยที่สําคัญในการผลิตเครื่องดื่ม 

การผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท แบบสเตอริไลซ์ 

เนื้อหาและรายละเอียด

เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

ถาม – ตอบ ข้อสงสัย

ถาม – ตอบ ข้อสงสัย

รวม 5 ชนิด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

09:00 - 12:00 น.

10:30 - 10:45 น.
12:00 – 13:00 น.

ภาคปฏิบัติ 
 13:00 - 16:00 น. 

14:30 - 14:45 น.

16:00 - 16:30 น.

ภาคบรรยาย
09:00 – 10:15 น. 

10:15 – 10:30 น.

10:30 – 11:15 น.

11:15 – 12:00 น. 

น.

น.

น.

12:00 - 13:00 
ภาคปฏิบัติ 

13:00 - 16:00

14:30 - 14:45

16:00 - 16:30 น.
 

การออกแบบเครื่องดื่มยุคใหม่อย่างปลอดภัย

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