
โครงสร ้างหล ักส ูตร (Course Syllabus) 

 
หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

สําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด 
 

หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด ประกาศ ณ 
วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้กําหนดไว้ในข้อ 6 ของประกาศว่า ผู้ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี
ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรดต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการผลิต และผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรดท่ีผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด และให้หมายความรวมผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีนิยามตามประกาศฯ ท่ี
กําหนดไว้ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับทัดเทียมกับสากล เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและเป็นท่ีน่าเช่ือถือของ
ประเทศคู่ค้า 

จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  สถาบันอาหาร จึงได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมในหลักสูตร 
ผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย สําหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ํา
และชนิดท่ีปรับกรดขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีต้องการส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีศักยภาพในการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมและจัดหลักสูตรด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและผู้เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนท่ี ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รวมท้ังกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้อง 

ว ัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการ
ผลิตอาหารท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ี มีความเป็น
กรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค 

2. เพ่ือยกระดับสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับ
กรดให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและเป็นท่ีน่าเช่ือถือของประเทศคู่ค้า 



3. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการผลิตอาหารในภาชนะ 
บรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด  

คําอธ ิบายหล ักสูตร 

 หลักสูตรการอบรมสําหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สําหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ จุล
ชีววิทยาของการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร หลักการใช้ความร้อน
ในการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บ
เอกสาร อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และการดําเนินการของระบบฆ่าเช้ือด้วยความร้อน อาหารปรับกรด ระบบการผลิต
และบรรจุแบบปลอดเช้ือ เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้ํา เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพ่ิม ระบบเคร่ืองฆ่าเช้ือ
แบบหมุนท่ีทํางานเป็นชุดและเคร่ืองฆ่าเช้ือท่ีทํางานแบบต่อเนื่อง บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองช้ัน 
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูป บรรจุภัณฑ์แก้ว การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร 

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ควบคุมการผลิต (retort supervisor) หรือ ผู้ท่ีทํางาน 
เก่ียวข้องในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 
 
ระยะเวลาของการอบรม 

  วันจันทร์ท่ี 27 -31 มีนาคม 2560  

สถานที่จัดการอบรม 
 โรงแรมรอยัลริเวอร์  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าพักท่ีโรงแรมรอยัลริเวอร์ ค่าท่ีพักราคาห้องพัก 1500 
บาท/ห้อง/คืน  และโรงแรมใกล้เคียงคือโรงแรมริเวอร์ไซร์ และโรงแรมเอสดีอเวนิว การเดินทางผู้เข้าอบรม
สามารถเดินทางได้หลายทาง  โดยรถแท็กซ่ี  ทางเรือ และรถโดยสารประจําทาง สาย 203, 18, 28, 110, 542, 
170, 556 

 
ค่าลงทะเบียน 
 ท่านละ 8500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่รวมค่าเดินทางท่ีพัก) 

คณะวิทยากร 
1.รองศาสตราจารย์ .ดร.วราวุฒิ  ครูส่ง      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร   อยู่วิทยา      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



4. นางสาวปราณี   วัฒนพงศ์   สถาบันอาหาร 
5. นายธนัฐ เกศรินทร์   สถาบันอาหาร 

   6. นายวรพล  เพชรช่วย    สถาบันอาหาร 
7. นายจักริน  ปานอ่อน    สถาบันอาหาร  
8  นายปรีดา   นพบุตรกานต์   บริษัทสวอนอินดัสเตรียล จํากัด 
9. ดร.ศศิธร   ตรงจิตภัคดี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เนื้อหาหลักสูตรและระยะเวลา  

เวลา หัวข้อ วิทยากร ระยะเวลา 

วันที่ 27  มีนาคม 2560 

07.30 -08.00 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.00-08.15 พิธีเปิดการอบรม  15 
08.15-08.30 ชี้แจงหลักสูตรในภาพรวม และหลักเกณฑ์การประเมินผล คุณธนัฐ  เกศรินทร ์ 15 
08.30-10.00 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท รศ.ดร.วราวุฒ ิ ครูส่ง 1.5 ชม. 
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.15-11.45 2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร คุณปราณี  วัฒนาพงศ์    1.5 ชม. 
11.45-12.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
12.45-13.30 สอบวัดความรู้หัวข้อ 1-2 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.30-15.00 3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิท 
รศ.ดร.ทิพาพร  อยู่วิทยา 1.5 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.15-16.45 4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร รศ.ดร.สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ 1.5 ชม. 
16.45-17.45 ติวหัวข้อ 1-2 + สอบซ่อม  1 ชม. 
วันที่ 28 มีนาคม 2560 

07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 3-4 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.15 5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร คุณธนัฐ  เกศรินทร ์ 1.25 ชม. 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.30-12.00 6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการดําเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วย

ความร้อน 
คุณธนัฐ  เกศรินทร ์
 

1.5 ชม. 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-13.45 สอบวัดความรู้หัวข้อ 5-6 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.45-15.15 7. อาหารปรับกรด  รศ.ดร.ทิพาพร   อยู่วิทยา 1.5 ชม. 
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.30-16.30 8. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้ํา คุณจักริน  ปานอ่อน 1.0 ชม. 
16.30-18.00 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 3-6  1 ชม. 



วันที่ 29 มีนาคม 2560 

07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 7-8 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.00 9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพ่ิม คุณวรพล  เพชรช่วย 1.0 ชม. 
10.0-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.15-11.40 10. ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนท่ีทํางานเป็นชุดและเครื่องฆ่า

เชื้อท่ีทํางานแบบต่อเนื่อง 
คุณวรพล  เพชรช่วย 
 

1.25 ชม. 

11.40-12.15 ชมวิดีโอแสดงการทํางานของเครื่องฆ่าเชื้อ คุณวรพล  เพชรช่วย 30 นาที 
12.10-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-13.45 สอบวัดความรู้หัวข้อ 9-10 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.45-15.15 11.ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ  คุณธนัฐ  เกศรินทร ์

 
1.30 ชม. 

15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.30-17.30 12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสตกิแบบตะเข็บสองชั้น นายปรีดา   นพบุตรกานต ์ 2.0 ชม. 
17.30-17.30 ชมวิดีโอแสดงการตรวจสอบตะเขบ็สองชั้น  30 นาที 
17.30-18.30 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 7-10  1.0 ชม. 
วันที่ 30 มีนาคม 2560 

07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 11-12 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.30 13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรปู ดร.ศศิธร   ตรงจิตภัคดี

  
1.5 ชม. 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.45-12.15 14. บรรจุภัณฑ์แก้ว ดร.ศศิธร   ตรงจิตภัคดี

  
1.5 ชม. 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.15-14.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 13-14  45 นาที 
14.00-15.00 15. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการผลิตอาหาร

ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
อย. 1.0 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.15-16.15 15. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการผลิตอาหาร

ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ต่อ) 
อย. 1.0 ชม. 

16.15-17.15 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 11-14  1.0 ชม. 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 

08.00-08.30 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.30-09.00 สอบหัวข้อที่ 15 (สอบ 25 นาที)  30 นาที 
09.00-09.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
09.15-12.00 กิจกรรม workshop  ทีมวิทยากร  2.45 ชม. 



12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-14.00 พิธีปิดและแจกประกาศนยีบัตร (สําหรับผู้ท่ีไม่ต้องสอบซ่อม)  1 ชม. 
14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อท่ีค้างอยู่ท้ังหมด  1 ชม. 

หมายเหต ุสาหรับผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลังพิธีแจกประกาศนียบัตร หน่วยฝึกอบรมจะส่งประกาศนียบัตรไปให้ทาง ไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร  

 

รูปแบบการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมภาคบรรยาย โดยคณะวิทยากรจากสถาบันอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทสวอนอินดัสเตรียล จํากัด  ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม พร้อมท้ังมีการสอบประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีสามารถสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีกําหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
หัวข้อการอบรมภาคทฤษฎี 

1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 
5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
6. อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และ การดําเนินการของระบบฆ่าเช้ือด้วยความร้อน 
7. อาหารปรับกรด 
8. เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้ํา 
9. เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพ่ิม 
10. ระบบเคร่ืองฆ่าเช้ือแบบหมุนท่ีทํางานเป็นชุดและเคร่ืองฆ่าเช้ือท่ีทํางานอย่างต่อเนื่อง 
11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ 
12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองช้ัน 
13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูป 
14. บรรจุภัณฑ์แก้ว 
15. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
 
 
 
 
 
 
 



การอบรมภาคปฏิบัติ 

  กิจกรรมภาคปฎิบัติ (Workshop) แบ่งกลุ่มหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาตามโจทย์กรณีศึกษา (case 
study) ที่กําหนดให้เช่น  

1. เกิดการเบี่ยงเบนระหว่างกระบวนการผลิตจะต้องแก้ไขและดําเนินการอย่างไร เช่น ไอน้ําความตก ท่อ
ลมรั่วเข้าในเครื่องฆ่าเชื้อ  ใช้วิธีการไล่อากาศผดิ อุณภูมิและความดันไม่สัมพนัธ์กัน   

2. การสํารวจโครงสรา้งเครื่องฆ่าเชื้อแต่ละระบบ  และให้แนะนาํหรือแก้ไขโครงสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการนําผลิตภณัฑ์มาฆ่าเชื้อซ้ํา  Repack and reprocess 
4. การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติที่เกี่ยวข้องสําหรับกระบวนการผลิตอาหารกลุ่ม LACF 
5. การวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติที่เกี่ยวข้องสําหรับกระบวนการผลิตอาหารกลุ่ม AF 

เอกสารประกอบการอบรม:   

1. คู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทฯ โดยผู้เข้าอบรมจะ
ได้รับเอกสารก่อนการฝึกอบรม 1 สัปดาห์ 

2. สไลด์ประกอบการบรรยาย 
3. ส่ือวิดีโอ 
4. ประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบ

ผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง) ในหัวข้อหลัก 7 บท (บทท่ี 1-6 และบทท่ี 15) จึงจะได้รับ 
“ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสําเร็จหลักสูตร” การฝึกอบรม ส่วนหัวข้อหลักอีก 8 บท  ของการอบรม (บทท่ี 
7-14) กรณีท่ีสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อมได้ 1 คร้ัง) จะระบุเฉพาะหัวข้อท่ีสอบผ่านไว้ใน
ประกาศนียบัตรเพ่ิมเติมจาก 7 บท  

ส่วนผู้เข้ารับการอบรมท่ีสอบไม่ผ่านร้อยละ 70 (รวมการสอบซ่อม 1 คร้ังแล้ว) ใน 7 บท  จะได้รับเพียง 
“ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”  ซ่ึงไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิต (Retort 
Supervisors) ตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 

ผู้ดําเนินการจัดอบรม 
 แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม  ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต  สถาบันอาหาร 
 2008 ซอยอรุณอมรินทร์  36 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพ 10700 
 โทรศัพท์ 02-8868088 ต่อ 2307  คุณอุไร   มีชู  โทรสาร 02-8868105 
 E-mail: rdadmin@nfi.or.th 
 

  



 

กําหนดการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด 

วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด กรุงเทพมหานคร                        

  

เวลา หัวข้อ วิทยากร ระยะเวลา 

วันจันทร์ที่ 27  มีนาคม 2560 

07.30 -08.00 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.00-08.15 พิธีเปิดการอบรม ผู้อํานวยการ 

สถาบันอาหาร 
15 

08.15-08.30 ช้ีแจงหลักสูตรในภาพรวม และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล 

คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 15 

08.30-10.00 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด
สนิท 

รศ.ดร.วราวุฒ ิ ครูส่ง 1.5 ชม. 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.15-11.45 2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร คุณปราณี  วัฒนาพงศ์    1.5 ชม. 
11.45-12.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
12.45-13.30 สอบวัดความรู้หัวข้อ 1-2 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.30-15.00 3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะ

บรรจุท่ีปิดสนิท 
รศ.ดร.ทิพาพร  อยู่วิทยา 1.5 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.15-16.45 4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร รศ.ดร.สายวรุฬ  

ชัยวานิชศิริ 
1.5 ชม. 

16.45-17.45 ติวหัวข้อ 1-2 + สอบซ่อม  1 ชม. 
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 

07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 3-4 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.15 5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 1.25 ชม. 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.30-12.00 6. อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และการดําเนินการของระบบ

ฆ่าเช้ือด้วยความร้อน 
คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 
 

1.5 ชม. 



เวลา หัวข้อ วิทยากร ระยะเวลา 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-13.45 สอบวัดความรู้หัวข้อ 5-6 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.45-15.15 7. อาหารปรับกรด  รศ.ดร.ทิพาพร   อยู่วิทยา 1.5 ชม. 
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.30-16.30 8. เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้ํา    คุณจักริน  ปานอ่อน 1.0 ชม. 
16.30-18.00 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 3-6  1 ชม. 
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 

07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 7-8 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.00 9. เคร่ืองฆ่าเช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพ่ิม คุณวรพล  เพชรช่วย 1.0 ชม. 
10.0-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.15-11.40 10. ระบบเคร่ืองฆ่าเช้ือแบบหมุนท่ีทํางานเป็นชุดและ

เคร่ืองฆ่าเช้ือท่ีทํางานแบบต่อเนื่อง 
คุณวรพล  เพชรช่วย 
 

1.25 ชม. 

11.40-12.10 ชมวิดีโอแสดงการทํางานของเคร่ืองฆ่าเช้ือ  30 นาที 
12.10-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-13.45 สอบวัดความรู้หัวข้อ 9-10 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.45-15.15 11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 1.30 ชม. 
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.30-17.30 12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองช้ัน นายปรีดา  นพบุตรกานต์ 2.0 ชม. 
17.30-18.30 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 7-10  1.0 ชม. 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 

07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 11-12 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.30 13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูป ดร.ศศิธร  ตรงจิตภัคดี

  
1.5 ชม. 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.45-12.15 14. บรรจุภัณฑ์แก้ว ดร.ศศิธร  ตรงจิตภัคดี

  
1.5 ชม. 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.15-14.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 13-14  45 นาที 
14.00-15.00 15. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการ

ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
อย. 1.0 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 



เวลา หัวข้อ วิทยากร ระยะเวลา 

15.15-16.15 15. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการ
ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ต่อ) 

อย. 1.0 ชม. 

16.15-17.15 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 11-14  1.0 ชม. 
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 

08.00-08.30 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.30-09.00 สอบหัวข้อที่ 15 (สอบ 25 นาที)  30 นาที 
09.00-09.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
09.15-12.00 กิจกรรม workshop  ทีมวิทยากร  2.45 ชม. 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-14.00 พิธีปิดและแจกประกาศนียบัตร (สําหรับผู้ท่ีไม่ต้องสอบ

ซ่อม) 
 1 ชม. 

14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อท่ีค้างอยู่ท้ังหมด  1 ชม. 

 



แบบลงทะเบียนการฝึกอบรม หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) 

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข 3 
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349 ) พ.ศ. 2556  เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต 

และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรด 
ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพ 
 

(โปรดกรอก ด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง) 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว): .............................................................................................................. 
Name – Surname (Mr./Mrs./Ms.):  ........................................................................................................ 
ตําแหน่งงาน: ...........................................................................................   แผนก/ฝ่าย: .........................................................................................
ระยะเวลาทํางาน: .....................ปี.............เดือน     ชื่อหน่วยงาน: .......................................................................................................................... 

ที่อยู่หน่วยงาน:  ...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

การศึกษาสูงสุด: .........................................................................................   สาขาวิชา : ......................................................................................... 
สถาบันการศึกษา: .....................................................................................................................................................................................................    
โทรศัพท์มือถือ: .........................................................................................   โทรศัพท์หน่วยงาน: ......................................................................... 
โทรสาร: .........................................................................................   E-mail: ......................................................................................................... 
ข้อจํากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ O มุสลิม  O อื่นๆ........................ 
 
วิธีการชําระเงิน:  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %) 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญช:ี    ธนาคารกรุงไทย  สาขาพระป่ินเกล้า   ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 031-1-52938-0   
                                   ชื่อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพ่ือสถาบันอาหาร 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ายในนาม   อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร 
 
กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มายัง คุณอุไร   มีชู   โทรศัพท์ 02-8868088 ต่อ 2307 

โดยทาง  E-mail : rdadmin@nfi.or.th      โทรสาร 02-8868105   ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 

หมายเหตุ :  
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ กอ่นการชําระเงิน เพ่ือสํารองที่นั่ง (รับสมัครจํานวน 70 ท่าน  
2. กรุณาชําระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชําระเงิน ภายในวันอังคารที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
3. สถาบันอาหารจะต้องส่งคู่มืออบรมไปให้ผู้เข้าอบรมศึกษาก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยจะส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกไฟล์ 
   ดังนั้น โปรดระบุ E-mail ที่สามารถจัดส่งให้ชัดเจน และกรุณาศึกษาเอกสารอย่างจริงจังก่อนการอบรม 
4. กรุณานํารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แบบสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป มาในวันอบรมด้วย 
5. กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันอบรมด้วย 
6. กรุณานําแบบลงทะเบียนฉบับจริง มาย่ืนกับเจ้าหน้าที่ในวันอบรมด้วย 
7. ค่าลงทะเบียน จํานวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
8. สถาบันอาหารเป็นหน่วยงานมูลนธิิ ดังนั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที่........................................................... 
 

 

ติดรูป 

(เป็นข้อบังคับ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      

     ส่งหลักฐานการชําระเงินค่าลงทะเบียน เข้าร่วมการฝึกอบรม Retort Supervisors: 27-31 มีนาคม 2560 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน 

1. วันที่ชําระเงินค่าลงทะเบียน ตามหลักฐานการชําระเงิน: ………………………………………………………………. 
2. จํานวนเงินที่ชําระ: ตัวเลข.....................................บาท  ตัวอักษร.............................................................................บาท 
3. ช่ือผู้สมัคร 1……………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………… 
  3……………………………………………………………………… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาวางสําเนาหลักฐานการลงทะเบียน ในตําแหน่งนี้ 

ออกใบเสร็จในนาม (กรุณาระบุรายละเอียด ให้ชัดเจน และทําเคร่ืองหมาย √ หน้ารูปแบบ การรับใบเสร็จที่ท่านต้องการ ) 

 

 

 

 

 

การรับใบเสร็จ O ผู้เข้าอบรมจะรับใบเสร็จในวันแรกของการอบรม        O กรุณาส่งใบเสร็จรับเงิน ทางไปรษณีย์ มายัง  

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

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

ลงช่ือ ............................................................................. ผู้ส่ง/ผู้ประสานงาน 
ตําแหน่ง/แผนก ................................................................................... 

โทรศัพท์ ...................................................................... E-mail: ........................................................................ 
วันท่ี .............................................. 

 

 
  

 

 

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี  .......................................................           สาขาที่  ..................................... 

 

 

 
  

เม่ือชําระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งเอกสารฉบับน้ีมายัง คุณอุไร  มีชู  แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม  สถาบันอาหาร 
ทาง  E-mail : rdadmin@nfi.or.th โทรสาร 02-8868105  โทรศัพท์ 02-8868088 ต่อ 2307  ภายในวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 


