
                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์) โทร. ๐-๕๓๒๑-๓๑๖๒ 

ที่  กษ ๐๖๑๔/ ๖๓๓                วันที่   ๙  กันยายน  ๒๕๕๙  

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 

เรียน  
 

ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กําหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลักสูตรต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ที่กําหนดจัดขึ้นน้ันประกอบไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการส่วนหน่ึง 
และเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสําหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์  
ร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพ่ือไป
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเล้ียงสัตว์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถทําการแปรรูปและจําหน่ายได้เอง 
หรือบุคคลทั่วไปสามารถนําความรู้ไปทําเป็นอาชีพได้ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล   

 

ดังน้ัน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวการอบรมให้แก่เครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือบุคคลท่ัวไปทราบโดยทั่วกัน ทั้งน้ีได้แนบรายละเอียด
และใบสมัครเข้าฝึกอบรมมาด้วยแล้ว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                            

                                                                           
(นายอําพล  วริทธิธรรม) 

 นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
 ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสตัว์ 

 



                          ใบสมัครฝึกอบรมการแปรรปูผลิตภัณฑจ์ากสัตว์ ปีงบประมาณ 2560  
                                                  โดย ศนูย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว ์
                             122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์/โทรสาร 053 213162 
 
1. ช่ือ – สกุล................................................................................................................................................................. 
2. ข้อมูลบัตรประชาชน  เลขประจําตัวประชาชน      
   ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่............. หมู่ที่............ ถนน..............................................ตําบล........................................... 
   อําเภอ........................................................ จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย์........................... 
   เบอร์โทรศัพท์...............................  E-mail : ………………………….……………………… Line ID…………………………..…. 
3. มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตร (ทําเคร่ืองหมาย  หน้าหลักสูตรทีต้่องการอบรม) 
 หลักสูตร จํานวน

คน/รุ่น วันอบรม ค่าอาหาร
และอาหารว่าง*

 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขัน้พ้ืนฐาน รุ่น 1 25 7-9 พ.ย. 2559 600 บาท
 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขัน้พ้ืนฐาน รุ่น 2 25 14-16 พ.ย. 2559 600 บาท
 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขัน้พ้ืนฐาน รุ่น 3 25 21-23 พ.ย. 2559 600 บาท
 4. การทําผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ (สุกร) ระยะสัน้ รุ่น 1 20 28 พ.ย.–2 ธ.ค. 59 1,000 บาท
 5. การฆ่าและทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รุ่น 1 20 13-15 ธ.ค. 2559 600 บาท
 6. การทําผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ (สุกร) ระยะสัน้ รุ่น 2 20 19-23 ธ.ค. 2559 1,000 บาท
 7. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็ง (Cheese) ในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
25 9-12 ม.ค. 2560 800 บาท

 8. การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นมในการแปรรูปเบเกอร่ีขัน้พ้ืนฐาน 25 6-7 ก.พ. 2560 400 บาท
 9. การทําเคร่ืองสําอางจากนํ้านมแพะแบบ D.I.Y. 25 8-10 ก.พ. 2560 600 บาท
 10. การฆ่าและทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รุ่น 2 20 6-8 มี.ค. 2560 600 บาท
 11. การทําผลติภัณฑ์เน้ือสัตว์ (สุกร) ระยะสั้น รุ่น 3 20 13-17 มี.ค. 2560 1,000 บาท
4. อาชีพ/กิจการที่กําลังทําอยู่ และเหตุผลในการสมัครเข้าอบรม (จําเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก) 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
 
วันที่ย่ืนใบสมัคร.................................                       ลงช่ือ............................................................ผู้สมัคร 

                     (............................................................) 
 
ขั้นตอนการสมัคร  
1. ส่งใบสมัครมายังศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทาง Fax 053 213162 หรือ E-mail: gfmtransfer@dld.go.th     
   หรือ Facebook / Messenger ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์    รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 
2. หากท่านต้องการอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม (วันละ 200 บาท) สามารถแจ้งความประสงค์ 
   และโอนเงินเข้าบัญชี นายอําพล วริทธิธรรม ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนห้วยแก้ว เลขที่บัญชี 549-0-23937-9 
3. รอการแจ้งยืนยันผลการสมคัรจากเจ้าหน้าที่ และจะประกาศผลหน้าเพจ Facebook ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 



 
รายละเอียดการฝึกอบรมแปรรูปผลติภัณฑ์จากสัตว์ ประจําปีงบประมาณ 2560  

โดย ศนูย์พฒันาอุตสาหกรรมปศุสตัว์ 
ที่อยู่ 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์/โทรสาร 053 213162 

 
เนื้อหาการฝึกอบรม 
1. หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน     ระยะ 3 วัน 
ภาคทฤษฎี  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนํ้านมและการแปรรูป  กระบวนการผลิตที่ดี (GMP) สําหรับโรงงานแปรรูปนํ้านม 
ปฏิบัติการ  การทําครีมสด, ไอศกรีม, นมเปร้ียว, โยเกิร์ต, Mozzarella cheese, Ricotta cheese 
 

2. หลักสูตร การแปรรปูผลิตภัณฑ์เนยแข็ง (Cheese) ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก     ระยะเวลา 4 วัน 
ภาคทฤษฎี  วิทยาศาสตร์นํ้านม, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการทําเนยแข็ง, สุขอนามัยและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
ปฏิบัติการ  การทําเนยแข็งชนิด Gouda cheese, Cheddar cheese, Feta cheese, Ricotta cheese, 
Mozzarella cheese, Cottage cheese   
 

3. หลักสูตร การประยุกต์ใชผ้ลิตภัณฑ์นมในการแปรรูปเบเกอรี่ขัน้พืน้ฐาน     ระยะเวลา 2 วัน 
ภาคทฤษฎี   ทฤษฎีการทําเบเกอรี่  เค้กและการแต่งหน้าเค้ก   
ปฏิบัติการ  การทําคุกก้ีนมสด  ขนมปังเนยสด เค้กนมสด การแต่งหน้าเค้ก ครีมโรล การแต่งหน้าครีมโรล 
 

4. หลักสูตร  การทําเคร่ืองสําอางจากน้าํนมแพะแบบ D.I.Y. (Do It Yourself)     ระยะเวลา 3 วัน 
ภาคทฤษฎี   องค์ประกอบและประโยชน์จากน้ํานมแพะ  คุณสมบัติและประโยชน์ของสารที่เป็นส่วนผสมของ
เครื่องสําอาง อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทําเครื่องสําอาง  การขอใบอนุญาตจดแจ้งและกฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง  
ปฏิบัติการ  การทําสบู่ธรรมชาติจากนํ้านมแพะ  การแยกครีมจากนํ้านมแพะ  ลิปบาล์มเนยนมแพะ  โลช่ันบํารุงผิว
นํ้านมแพะ เกลือขัดผิดนํ้านมแพะ  การทดสอบผลิตภัณฑ์   
 

5. หลักสูตร  การทําผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (สุกร) ระยะสั้น    ระยะเวลา 5 วัน 
ภาคทฤษฎี   ความรู้เก่ียวกับเน้ือสัตว์และการทําผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์  สาธิตการฆ่าสุกรตามวิธีมาตรฐานสากล  
การตัดแต่งซากสุกรตามมาตรฐานสากล 
ปฏิบัติการ  การทํากุนเชียง  แหนม  ไส้กรอกอีสาน  หมูหยอง  แฮม  เบคอน  สันนอกรมควัน  ลูกช้ิน  หมูยอ   
ไส้กรอกเวียนนา ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์  ไส้กรอกแซนวิช 
 

6. หลักสูตร  การฆ่าและทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก     ระยะเวลา 3 วัน 
ภาคทฤษฎี   ความรู้เก่ียวกับเน้ือสัตว์ปีก (ไก่ เป็ด) และการทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก  การฆ่าปีกตามวิธีมาตรฐานสากล  
การตัดแต่งซากสัตว์ปีกตามมาตรฐานสากล 
ปฏิบัติการ  การทําไส้กรอกไก่ ไก่น่ึง ไก่ต้มนํ้าปลา ไก่/เป็ดรมควัน เป็ดพะโล้  เป็ดย่าง  
 

สถานทีฝ่ึกอบรม   ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 122 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
                        (ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามสวนสัตว์เชียงใหม่)  
ระยะเวลาการฝึกอบรม  วันที่ตามใบสมัคร  เริ่มอบรมเวลา 08.30 น. และเลิกอบรมเวลา 16.30 น.  
 



 
ข้อมูลทีผู่้เขา้อบรมต้องการเพิ่มเติม จากการจัดอบรมปทีี่แล้ว 

 
สถานทีพ่ัก  
ผู้เข้าอบรมต้องจัดหาที่พักและชําระค่าที่พักเอง โรงแรมทีอ่ยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
1. PHOWADOL PLACE CHIANGMAI         โทร. 053 212416         ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 500 เมตร 
2. GET ZLEEP Premium budget hotel    โทร. 053 892188 – 9    ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 500 เมตร 
3. โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา                           โทร. 053 211026 – 31  ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร  
 
บริการรถจักรยานยนต์เช่า  
1. Nat Motor Chiangmai Bike Rental      โทร. 099 5566998   บริการรับ-ส่งรถ ได้ทุกจุดตามท่ีลูกค้าต้องการ 
 
แผนท่ีเสน้ทางไปศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	บันทึกอบรม60
	ใบสมัครอบรมศอป2560

