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1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ :
Molecular Gastronomy”

ผู้ประกอบการ OTOP
ในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 35 ฟรี 2 วัน

2
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
(ประเภทน ้าพริกและเคร่ืองแกง)

ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน 
และผู้สนใจในพื นท่ี จังหวัดอุทัยธานี 30 ฟรี

3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางสมุนไพร (สบู่ก้อนสมุนไพร
สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)

จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดใกล้เคียง
30 ฟรี 2 วัน

4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอางสมุนไพร (สบู่ก้อนสมุนไพร 
สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)

จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง
30 ฟรี 2 วัน

5 การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชิ อราในผลิตภัณฑ์จักสาน อ้าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 30 ฟรี
6 การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชิ อราในผลิตภัณฑ์จักสาน อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 30 ฟรี
7 การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชิ อราในผลิตภัณฑ์จักสาน อ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 30 ฟรี
8 การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชิ อราในผลิตภัณฑ์จักสาน อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 30 ฟรี
9 การย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเชิ อราในผลิตภัณฑ์จักสาน อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 30 ฟรี

10  การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ  อ้าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 30 ฟรี
11  การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ อ้าเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ 30 ฟรี
12  การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ อ้าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 30 ฟรี
13  การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 ฟรี
14  การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 30 ฟรี

15
 การมัดย้อมผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติและ
 การเขียนลายเส้นบนผ้าทอมือ

 อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 ฟรี

16 การพัฒนากระบวนการเตรียมดินส้าหรับผลิตครก อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 20 ฟรี

17 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี  และ

ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต ้า จังหวัดล้าปาง 70 ฟรี

18 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิก
ศูนย์ศิลปาชีพทักษิณราชนิเวศน์ และ

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส 80 ฟรี

19 เทคนิคการขึ นรูปด้วยจ๊ิกเกอร์และตกแต่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์ศิลปาชีพสวนผึ ง จังหวัดราชบุรี 20 ฟรี

20 การผลิตเคร่ืองกรองน ้าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 30 ฟรี 4 วัน
21 การผลิตเคร่ืองกรองน ้าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 30 ฟรี 4 วัน
22 การผลิตเคร่ืองกรองน ้าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 30 ฟรี 4 วัน
23 การผลิตเคร่ืองกรองน ้าอ่อนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ฟรี 4 วัน

แผนปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

ช่ือหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนผู้เข้าอบรม

(ราย)
อัตรา

ค่าลงทะเบียน
ระยะเวลาการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม

ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของท่ีระลลึก (จักสาน)

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
2 วัน

2 วัน

2 วัน
2 วัน

2 วัน

2 วัน
2 วัน

2 วัน

2 วัน

ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของท่ีระลลึก (เซรามิกและแก้ว)
2 วัน

2 วัน

2 วัน

ประเภทอ่ืนๆ การพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ชุมชน

2 วัน

2 วัน
2 วัน

2 วัน
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ล าดับ
ท่ี

ช่ือหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนผู้เข้าอบรม

(ราย)
อัตรา

ค่าลงทะเบียน
ระยะเวลาการฝึกอบรม

24 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ฟรี
25 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ฟรี
26 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ฟรี
27 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 20 ฟรี
28 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 20 ฟรี
29 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 20 ฟรี
30 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 20 ฟรี
31 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 20 ฟรี
32 การบ้าบัดน ้าเสียจากกระบวนการย้อมสีส้าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ อ้าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 20 ฟรี
33 การบ้าบัดน ้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 20 ฟรี
34 การบ้าบัดน ้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 20 ฟรี
35 การบ้าบัดน ้าเสียจากการแปรรูปมะพร้าว อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 20 ฟรี

36 เทคนิคการลดเชื อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 30 ฟรี 3 ชม.
37 กระบวนการเตรียมสมุนไพรเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอาง 30 ฟรี 3 ชม.
38  การตรวจสอบคุณภาพผ้าทออย่างง่าย 30 ฟรี 3 ชม.
39 การบ้ารุงรักษาเคร่ืองกรองน ้า 30 ฟรี 3 ชม.

40
ข้อก้าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเซรามิกใช้กับอาหาร : 
พอร์ซเลน ฉบับปรับปรุง

30 ฟรี 1 วัน

5 วัน
5 วัน

2 วัน
2 วัน
2 วัน
2 วัน
2 วัน

5 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประเภทอ่ืนๆ  การบ าบัดน  าเสียจากกระบวนการผลิต

ผู้ประกอบการ SMEs OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ชุมชน 

และบุคคลท่ัวไป

2 วัน
2 วัน
2 วัน
2 วัน


