กาหนดการ
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าวแกงเมืองเพชรเพื่อการประกอบอาชีพ
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558
ณ อาคารเพชรนาหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9 มิ.ย.58
10 มิ.ย.58
11 มิ.ย.58
12 มิ.ย.58

เวลา
08.30 น.-12.00 น.
บรรยาย
- ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
-การคิดอย่างเป็นระบบในการ
ประกอบอาหาร
ปฏิบัติการอาหาร
- ต้มจิ๋วไก่
ปฏิบัติการอาหาร
- แกงเขียวหวาน
ปฏิบัติการอาหาร
- ไข่พะโล้
ปฏิบัติการอาหาร
- น้ําพริกกะปิ และ
เครื่องเคียง

เวลา
13.30 น. – 16.30 น.

พักกลางวัน

เวลา
วัน เดือน ปี
08.0008.30 น.
8 มิ.ย.58
ลงทะเบียน

วิทยากร

ปฏิบัติการอาหาร
-แกงหัวตาล
-แกงส้มใบชะคราม

อ.ธนิดา
ชาญชัย

ปฏิบัติการอาหาร
- แกงป่าหมู
ปฏิบัติการอาหาร
- ขนมจีนซาวน้ํา
ปฏิบัติการอาหาร
- ซี่โครงหมูตุ๋น
ปฏิบัติการอาหาร
- แกงเลียง
ความรู้การคิดอย่างเป็น
ระบบสู่การประกอบอาชีพ

อ.ธนิดา
ชาญชัย
อ.ธนิดา
ชาญชัย
อ.ธนิดา
ชาญชัย
อ.ธนิดา
ชาญชัย

กําหนดการอาจมีการปรับเลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่อบรม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรม

กาหนดการ
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทาอาหารว่างเพื่อสุขภาพและการประกอบอาชีพ
วันที่ 6 -8 , 13 -14 มิถุนายน 2558
ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วัน เดือน ปี

6 มิ.ย.58

เวลา
13.30 น. – 16.30 น.

วิทยากร

ปฏิบัติการขนมไทยอาหาร
ว่างเพื่อสุขภาพ
-ปาท่องโก๋
-สังขยาใบเตย
-สังขยาชาเย็น

อ.อารี
น้อยสําราญ
อ.ณปภา
หอมหวล

อ.อารี
น้อยสําราญ
อ.ณปภา
หอมหวล
8 มิ.ย.58 ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
อ.อารี
- ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
- ขนมลูกชุบชาววัง
น้อยสําราญ
- ขนมจีบ
อ.ณปภา
หอมหวล
13 มิ.ย.58 ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
อ.อารี
- ขนมมัน
- ถั่วแปบไส้กุ้ง
น้อยสําราญ
- ขนมกุ้ง
อ.ณปภา
หอมหวล
14 มิ.ย.58 ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
อ.อารี
- กระหรี่พับ
- วุ้นกะทิ
น้อยสําราญ
- ขนมชั้น
ความรู้การคิดเชิงระบบสู่
อ.ณปภา
การประกอบอาชีพ
หอมหวล
กําหนดการอาจมีการปรับเลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่อบรม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรม
พักกลางวัน

7 มิ.ย.58

เวลา
เวลา
08.00 08.30 น.-12.00 น.
08.30 น.
ลงทะเบียน -ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ และ
อุปกรณ์ในการทําอาหาร
-การบริหารจัดการและ
การตลาด
-การคิดคํานวณต้นทุนและการ
จัดจําหน่าย
- การคิดอย่างเป็นระบบในการประกอบอาหาร
ปฏิบัติการ
- เต้าฮวยฟรุตสลัดมะพร้าวอ่อน

ปฏิบัติการ
- สาคูไส้หมู
- ข้าวเกรียบปากหม้อ

กาหนดการ
กิจกรรมการอบรมการผลิตไอสกรีมสาหรับการประกอบอาชีพ
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
ณ ห้องแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เวลา
13.30 น. – 16.30 น.
การบ่มไอศกรีม/เทคนิค

พักกลางวัน

เวลา
เวลา
วัน เดือน ปี 08.00 08.30 น.-12.00 น.
08.30 น.
9 มิ.ย.58 ลงทะเบียน ความรู้การคิดอย่างเป็นระบบ
เปิดการ ในการประกอบอาหาร
อบรม
ปฏิบัติการ
องค์ประกอบของไอศกรีม
การเตรียมวัตถุดิบการผลิต
ไอศกรีม (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ)

การปั่นไอศกรีม/การบรรจุ

การทดสอบทางประสาท
สัมผัส

วิทยากร
ผศ.สุภัทรา
กล่ําสกุล
ผศ.บําเพ็ญ
นิ่มเขียน
ผศ.สุภัทรา
กล่ําสกุล
ผศ.บําเพ็ญ
นิ่มเขียน
ผศ.สุภัทรา
กล่ําสกุล
ผศ.บําเพ็ญ
นิ่มเขียน

ความรู้การคิดอย่างเป็น
ระบบสู่การประกอบอาชีพ
สรุป/ปิดการอบรม
กําหนดการอาจมีการปรับเลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่อบรม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรม

กาหนดการ
กิจกรรมการอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง ช่างซ่อมไฟฟ้า ประปาภายในบ้าน
วันที่ 15 -17 กรกฏาคม 2558
ณ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

17 ก.ค.58

ปฏิบัติการ
- การคํานวณโหลดการเดิน
สายไฟฟ้า
วิทยากร อ.สุขสันต์ สมิงนรา
คุณธวัชชัย คําวิเศษ และ
คุณเฉลิมศักดิ์ องอาจ

เวลา
13.30 น. – 16.30 น.

พักกลางวัน

เวลา
เวลา
วัน เดือน ปี 08.00 08.30 น.-12.00 น.
08.30 น.
15 ก.ค.58 ลงทะเบียน มาตรฐานการติดตั้งและการใช้
เปิดการ งานระบบไฟฟ้า
อบรม
วิทยากร ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด
16 ก.ค.58
คุณภาพระบบไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
วิทยากร ผศ.พิสิษฐ์ บุญรอด

หลักการติดตั้งและอุปกรณ์ในการ
ติดตัง้
วิทยากร อ.บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง
การออกแบบมอเตอร์ปั๊มน้ํา
สําหรับงานระบบประปาและ
ระบบท่อส่งน้ํา
วิทยากร อ.อภิวัฒน์ เพ๊ชรสวาท
ปฏิบัติการ
- การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเต้ารับ
, แสงสว่าง
- ปฏิบัติการเต้ารับ,แสงสว่าง
ภาคบรรยาย
-ความรู้การคิดอย่างเป็นระบบสู่
การประกอบอาชีพ
สรุป/ประเมินผลการอบรม

กําหนดการอาจมีการปรับเลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่อบรม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันอบรม

หมาย
เหตุ

