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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร สวทช. ภาคเหนอื 
 (ภาคเหนือตอนบน 2 : แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา) 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ 
 

1. หลักการและเหตุผล      
     ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.ภำคเหนือ) ร่วมกับ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร อำคำรน ำร่องอุตสำหกรรมเกษตร และ คลีนิคเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์กำรอำหำร  ให้แก่เยำวชนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนเขต
ภำคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย แพร่ น่ำน เชียงรำย และ พะเยำ ซ่ึงคำดว่ำจะได้รับผลตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ดังเช่นปี 2560 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเคยจัดค่ำยวิทยำศำสตร์กำรอำหำร ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
 เพ่ือให้กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรสู่ชุมชนเกิดควำมยั่งยืน สวทช .ภำคเหนือ จึงได้จัดโครงกำรค่ำย
วิทยำศำสตร์ รุ่นที่ 5 ภำยใต้ชื่อ วิทยำศำสตร์กำรอำหำร “Healthy Food Good Life” โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือให้
เยำวชนได้เรียนรู้แนวคิดกำรแปรรูปอำหำร และน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพ ซึ่งก ำลัง
เป็นประเด็นที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องด้วยกระแสกำรตื่นตัวด้ำนสุขภำพ รวมถึงผู้บริโภคจ ำนวน
ไม่น้อยที่ถือแนวคิดที่ว่ำ “กำรป้องกันดีกว่ำกำรรักษำ บริโภคอำหำรให้เป็นยำ” แนวโน้มกำรผลิตและกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพจึงเพ่ิมขึ้น นอกจำกนั้นยังเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์และกำรวิจัยต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เยำวชน
ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแปรรูปวัตถุดิบจำกท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทำงอำหำรเพ่ือสุขภำพ  

ทั้งนี้เป้ำหมำยส ำคัญของโครงกำรคือ เยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ด้ำนกำรแปรรูปอำหำร และสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะจำกกำรร่วมกิจกรรมครั้งนี้เผยแพร่สู่ผู้ปกครองและประชำชน
ในชุมชนต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่น และมีเจตคตทิี่ดีต่อวิทยำศำสตร์กำรอำหำรมีควำมเข้ำใจในอำชีพ
นักวิทยำศำสตร์กำรอำหำรอย่ำงแท้จริง  โดยมุ่งเน้นให้เยำวชนได้เรียนรู้และเกิดประสบกำรณ์ตรงจำกกำรฝึกปฏิบัติจริง 
รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมให้เยำวชนได้ฝึกกระบวนกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงผลิตภัณฑ์อำหำรโดยใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เยำวชนเหล่ำนี้เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรของประเทศไทย
ต่อไปในอนำคต 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องแนวคิดในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเพ่ือสุขภำพ 
 2.2 เพ่ือใหค้รูและนักเรียนมคีวำมเข้ำใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
 2.3 เพ่ือใหค้รูและนักเรียนมีทักษะและกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรผ่ำน 
  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

3.1  สวทช. ภำคเหนือ 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร   สวทช ภำคเหนือ  
  สถำนที่ติดต่อ             ชั้น 2 อำคำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง  
  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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 โทรศัพท์     (053) 226264  โทรสำร : (053) 226265  
 E-mail    info@nnr.nstda.or.th 
3.2  มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
      ผู้รับผิดชอบโครงกำร สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ร่วมกับ อำคำรน ำร่องอุตสำหกรรม

เกษตร และคลินิกเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 ผู้ประสำนงำน อำจำรย์พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ำรัส โทร 086-586-1786  
  E-mail: patpen@phrae.mju.ac.th, p_atp@hotmail.com   
  และ ผศ. ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ โทร 081-594-2158  
  E-mail: mjucm501@hotmail.com, pratheung@phrae.mju.ac.th  
   และ นำงสำวภัฒนษอรณ์ กำศสกุล โทร 088-263-5026 
   Email: surunchana_tan@hotmail.com, surunchana@phrae.mju.ac.th  
 สถำนที่ติดต่อ            17 หมู่ 3 ต ำบลแม่ทรำย อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 
      โทรศัพท์              (054) 648593-5 ต่อ 6016 

 
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมฯ   
 ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 – 6 ในสำยวิทยำศำสตร์ จำกโรงเรียนในเขต
จังหวัดภำคเหนือตอนบน 4 จังหวัด คือ เชียงรำย พะเยำ น่ำน และแพร่ รวม 10 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน (นักเรียน 2 คน 
และครทูี่ปรึกษำ 1 คน)   

 
5. วัน - เวลา – สถานที่จัด  
 วันศุกร์ที่ 3 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.00 น. ถึง วันอำทิตย์ที่ 5 สิงหำคม 2561 เวลำ 12.00 น. จ ำนวน 2 ½ วัน  
ณ อำคำรปฏิบัติกำรโรงงำนน ำร่องอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต ำบล 
แม่ทรำย อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่  
 
6. วิทยากร  
 วิทยำกรภำคบรรยำย: คณำจำรย์สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่  
  เฉลิมพระเกียรติ  
  ทีมงำนส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช. ภำคเหนือ)   
 วิทยำกรภำคปฏิบัติ:  คณำจำรย์สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
   บุคลำกรประจ ำอำคำรน ำร่องอุตสำหกรรมเกษตร 
   เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคลินิกเทคโนโลยี 
   มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ขัน้ตอนและวิธีการสมัคร  

1. คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร:  
ผู้สมัครเป็นผู้ที่วำงแผนจะเรียนต่อระดับปริญญำตรีในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร หรือสำขำที่
เกี่ยวข้อง ของมหำวิทยำลัย ......... (ระบุชื่อมหำวิทยำลัยที่นักเรียนสนใจ) โดยผู้จัดค่ำยวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
จะติดตำมข้อมูลนักเรียนจนกระทั่งเข้ำเรียนต่อระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์กำรอำหำรในรุ่นต่อๆ ไป (ถ้ำมี)      

2. นักเรียนเขียนโครงร่ำงโครงงำน ที่เก่ียวข้องกับอำหำรเพื่อสุขภำพ โดยรำยละเอียดโครงร่ำง ประกอบด้วย 

mailto:info@nnr.nstda.or.th
mailto:patpen@phrae.mju.ac.th
mailto:mjucm501@hotmail.com
mailto:surunchana_tan@hotmail.com
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- บทน ำ ประกอบด้วย ที่มำและควำมส ำคัญ  วัตถุประสงค์  สมมติฐำน  ตัวแปร  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
และขอบเขตกำรศึกษำ  

- เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีกำรด ำเนินงำน ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

นักเรียนกรอกข้อมูลในใบตอบรับ แล้วน ำส่งพร้อมโครงร่ำงโครงงำนมำท่ีผู้ประสำนงำน  
 อำจำรย์พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ำรัส ผ่ำน 
 1. E-mail: p_atp@hotmail.com หรือ patpen@phrae.mju.ac.th หรือ 
 2. ส่งผ่ำนไปรษณีย ์จ่ำหน้ำซอง 
  อาจารย์พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารัส  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
  เลขที่ 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 
  โทรศัพท์ 086-5861786 
 3. หมดเขตรับสมัคร ภำยในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎำคม 2561 (โดยถือวันที่ส่งอีเมล หรือวันประทับตรำ

ไปรษณีย์)  
 4. ประกำศผลกำรคัดเลือกในวันศุกร์ที ่20 กรกฎำคม 2561 ทำงเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม

พระเกียรติ (www.phrae.mju.ac.th) 
 5. โรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร ช ำระเงิน จ ำนวน 1,000 บำท ต่อทีม โดยจ่ำย ณ วันเข้ำร่วม

กิจกรรม       
 

ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก  
1.  ผู้จัดกิจกรรมค่ำยฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงร่ำงโครงงำนข้อมูลจำกใบตอบรับ 
2.  กำรตัดสินของผู้จัดกิจกรรมค่ำยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้จัดกิจกรรมค่ำยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร 
 พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครตำมทีเ่ห็นสมควร 

ก าหนดการ 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ตอน วิทยาศาสตร์การอาหาร “Healthy Food Good Life” 

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ห้องประชุมกวำงบุษรำคัม 
 
09.00 - 09.20 น. 
 
09.20 - 09.40 น. 

พิธีเปิดโครงกำรค่ำยวทิยำศำสตร์  
กล่ำวต้อนรับ โดย  คณบดี มหำวิทยำลัยแมโ่จ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ 
ผู้อ ำนวยกำร สวทช.ภำคเหนือ 
กล่ำวเปิดงำน โดย  ผู้วำ่รำชกำรจังหวัดแพร่  

ห้องประชุมกวำงบุษรำคัม 

09.40 - 10.25 น. 
 
 

บรรยำยพิเศษเรื่อง   
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร “นโยบำยแห่งชำติและนวัตกรรมอำหำรเพื่อสุขภำพ”  
โดย ผศ. ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
มหำวิทยำลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ห้องประชุมกวำงบุษรำคัม 

10.25 - 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรวำ่ง ห้องประชุมกวำงบุษรำคัม 

mailto:p_atp@hotmail.com%20หรือ
mailto:patpen@phrae.mju.ac.th
http://www.phrae.mju.ac.th/
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10.40 - 11.25 น. บรรยำยพิเศษเรื่อง  
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร “โพรไบโอติกส์ จุลนิทรีย์ทำงเลือกเพื่อสุขภำพ” 
โดย อำจำรย์อิศรำ วฒันนภำเกษม สำขำวชิำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร มหำวิทยำลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ห้องประชุมกวำงบุษรำคัม 

11.25 - 12.00 น. ชี้แจงกิจกรรมและแบ่งกลุ่ม โดยคณะท ำงำนโครงกำรค่ำยวทิยำศำสตร์ ห้องประชุมกวำงบุษรำคัม 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  

13.00 - 17.30 น. กิจกรรมกำรทดลองท ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบตำมโครงร่ำงโครงงำนที่น ำเสนอ 
ในใบสมัคร โดยคณะท ำงำนโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

โรงงำนน ำร่อง 
อุตสำหกรรมเกษตร 

17.30-18.00 น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย  

18.00-19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น  โรงงำนน ำร่องฯ 

19.00 น. กลับที่พัก (โรงแรมในพืน้ที่ใกล้เคียงมหำวิทยำลัย)  
 
 

 
 
 
 
 
 
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.00 - 09.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้  
09.00 - 12.00 น.  กำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นตำมคุณลักษณะที่ส ำคัญของผลิตภัณฑ์

ทดลอง ได้แก่ กำรตรวจทำงกำยภำพ เคมี และกำรทดสอบทำงประสำทสัมผสั 
โดยคณะท ำงำนโครงกำรค่ำยวทิยำศำสตร์ 
หมำยเหตุ: พักรับประทำนอำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม 

โรงงำนน ำร่องฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั    โรงงำนน ำร่องฯ 

13.00 - 16.00 น. เยี่ยมชมฐำนกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลยัแม่โจ-้แพร่ฯ 

16:00-16:30 น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย โรงงำนน ำร่องฯ 

16.30 - 18.00 น. พัฒนำ แก้ไขโครงงำน ภำยใต้กำรดูแลและแนะน ำของคณะท ำงำนโครงกำรค่ำย
วิทยำศำสตร ์

โรงงำนน ำร่องฯ 

18.00 - 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น โรงงำนน ำร่องฯ 

19.00 น. กลับที่พัก (โรงแรมในพืน้ที่ใกล้เคียงมหำวิทยำลัย)  
 

วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 
วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.00 – 08.45 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ โรงงำนน ำร่องฯ 
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08.45 - 09.00 น. เตรียมควำมพร้อมน ำเสนองำน โรงงำนน ำร่องฯ 

09.00 - 10.30 น. กำรน ำเสนองำน กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม ่(โรงเรียนละ 10 นำท)ี โรงงำนน ำร่องฯ 

10.30 - 10.45 น. รับประทำนอำหำรวำ่ง  

10.45 - 11.15 น.  รับฟังข้อเสนอแนะโครงงำนจำกคณะท ำงำนโครงกำรค่ำยฯ โรงงำนน ำร่องฯ 

11.15 - 12.00 น พิธีปิดค่ำยและมอบเกียรติบัตรฯ  
โดย รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำร มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

โรงงำนน ำร่องฯ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั โรงงำนน ำร่องฯ 

13.00 น. เยำวชนเดนิทำงกลับภูมิล ำเนำโดยสวัสดิภำพ  

* หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรต่ำงๆ สำมำรถปรบัเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 

 
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร สวทช. ภาคเหนือ 

 (ภาคเหนือตอนบน 2: แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา) 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 
ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่......................................................................................................................................... ........................................ 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................. ..................................................................................... 
เบอร์โทรสำร.................................................................................................................. ................................................. 
 
ขอตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์กำรอำหำร สวทช. ภำคเหนือ (ภำคเหนือตอนบน 2 : แพร่ น่ำน 
เชียงรำย พะเยำ) ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่ำงวันที่ 3-5 สิงหำคม 2561 ทั้งนี้ ทำงโรงเรียน
ขอแจ้งจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้ 
 
1. คุณครู  จ ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่............................................................................................................. ....................... 
2. นักเรียน  จ ำนวน  2 คน มีรำยชื่อดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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