
  

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑของกฎหมาย สําหรับอาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ํา

และปรับกรด 

(Retort Supervisors) 

 
24-28 เมษายน 2560 

ณ โรงแรงเชียงใหมออคิด  
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. 

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

ผูประสงคจะเขารับการฝกอบรม  
สามารถสงแบบตอบรับพรอมเอกสาร 
การชําระเงินคาลงทะเบียน มาท่ี 
 

ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
155 หมู 2  ต.แมเหียะ  อ.เมือง   
จ.เชียงใหม  50100 
 

โทรศัพท/ โทรสาร 0-5394-8280   
มือถือ 08-1030-3077 
E-Mail: absc.cmu@gmail.com 
www.agro.cmu.ac.th/agro-biz 
      ABSC.CMU 
 
**ขอความร วมมือ ชําระค าลงทะเ บียน
ลวงหนากอนการฝกอบรม** 
 
 

 
 
 
 
 
*ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูชําระคาลงทะเบียน
กอนเทาน้ัน 

สนใจสมัคร/ สอบถามเพิ่มเติม 

รับสมัครและชําระคาลงทะเบียน
ต้ังแตวันน้ี – 31 มี.ค.60 

 หัวขอการอบรม 
o จุลชีววิทยาของการฆาเช้ืออาหารใน

ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
o หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
o หลักการใชความรอนในการฆาเช้ือ

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
o การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 
o บันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
o อุปกรณ เครื่องมือวัด และการ

ดําเนินการของระบบฆาเช้ือดวย
ความรอน 

o อาหารปรับกรด 
o ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอด

เช้ือ 
o เครื่องฆาเช้ือแบบน่ิงท่ีใชไอนํ้า 
o เครื่องฆาเช้ือแบบน่ิงท่ีใชความดัน

เพ่ิม 
o ระบบเครื่องฆาเช้ือแบบหมุนท่ี

ทํางานเปนชุดและเครื่องฆาเช้ือท่ี
ทํางานแบบตอเน่ือง 

o บรรจภุัณฑโลหะและพลาสติกแบบ
ตะเข็บสองช้ัน 

o บรรจภุัณฑออนตัวและก่ึงคงรูป 
o บรรจภุัณฑแกว 
o การขออนุญาตผลติอาหารและการ

ขออนุญาตผลิตภณัฑตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ 

 จะมีการสอบวัดความรูระหวาง

การอบรม 

mailto:absc.cmu@gmail.com
http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz


วิทยากร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล 
ผศ.ดร.สุทัศน  สุระวัง 
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 
ผศ.ดร.เจิมขวัญ  สังขสุวรรณ 
อ.ดร.พิไลรัก  อินธิปญญา 
อ.ดร.ศศิธร  ใบผอง 
อ.ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ 
อ.ดร.สุธี  วังเตือย 
 

วิทยากรจากสถาบันอาหาร 
วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

คาลงทะเบียน 

ตลอดหลักสูตรเพียงทานละ 8,500 บาท  
(ไมรวมคาเดินทางและคาท่ีพัก) 

กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการและผูปฏิบัติงานดาน Retort  
จํานวน 30 ราย  

ท่ีพัก 

ทานสามารถเลือกพักไดท่ีโรงแรมเชียงใหม 
ออคิด (สถานท่ีจัดอบรม) ในอัตราพิเศษ หรือ
เลือกพักบริเวณใกลเคียง อาทิ ถนนหวยแกว 
หรือยานนิมมานเหมินทร           

การรับรองผล 
การฝกอบรม
(Certification) 
 
 

ผู เ ข า รับการฝ กอบรมจะตอง เข าร วม

กิจกรรมและมีระยะเวลาเขาอบรมไมนอย

กวารอยละ 80 และสอบผานขอเขียนรอย

ละ 70 (โดยสอบซอมได 1 คร้ัง) ในหัวขอ

หลัก 7 บท (บทที่ 1-6 และบทที่ 15) จึงจะ

ไดรับ“ประกาศนียบัตร การสอบผานและ

สําเร็จหลักสูตร” การฝกอบรม สวนหัวขอ

หลักอีก 8 บท  ของการอบรม (บทที่ 7-14) 

กรณีที่สอบผานขอเขียนรอยละ 70 (โดย

สอบซอมได 1 คร้ัง) จะระบุเฉพาะหัวขอที่

สอบผานไวในประกาศนียบัตรเพ่ิมเติมจาก 

7 บท สวนผูเขารับการอบรมที่สอบไมผาน

รอยละ 70 (รวมการสอบซอม 1 คร้ังแลว) 

ใน 7 บท  จะไดรับเพียงประกาศนียบัตร

การเขาอบรม”  ซึ่งไมสามารถใชเปน

หลักฐานแสดงคุณสมบัติผูควบคุมการผลิต 

(Retort Supervisors) 

 

 

  
 

 
  

 

 
 

 
  

  
   

 
   

  
  

 

  
 
 
 

 

     

  วัตถุประสงค 

 เ พ่ือถายทอดเทคโนโลยีและความรู ใน
หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑของกฎหมายสําหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ํา
และปรับกรด  

 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการในเขตภาคเหนือในการ
ใหบริการทางวิชาการ 

 
 
 
 

รูปแบบการดําเนินงาน 

การฝกอบรมภาคบรรยายและการสาธิต  โดยคณะ
วิ ท ย า ก ร จ า ก ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือ
สถาบันอาหาร ใหกับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 
30 คน พรอมท้ังมีการสอบประเมินผลผูเขารับการ
ฝกอบรม  ผูเขารับการฝกอบรมท่ีสามารถสอบผาน
เกณฑการประเมินตามท่ีกําหนด จะไดรับใบ
ประกาศนียบัตรท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 

  

 

   

   

 

 

 



ก ำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตรผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำรตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยส ำหรับอำหำรใน 

ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทท่ีมีควำมเป็นกรดต่ ำและปรับกรด รุ่นที่ 4 
ระหว่ำงวันที่  24-28 เมษำยน 2560 เวลำ 08.30 – 18.30 น. 

ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด และ  
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร ระยะเวลำ 

วันท่ี 1 : วันท่ี 24 เมษายน 2560 
07.30 -08.00 ลงทะเบียน  30 นาที 

08.00-08.15 พิธีเปิดการอบรม  15 

08.15-08.30 ช้ีแจงหลักสูตรในภาพรวม และหลกัเกณฑ์การประเมินผล ผศ.ดร.ศรสีุวรรณ 15 

08.30-10.00 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผศ.ดร.ทนงศักดิ ์ 1 ชม.30 นาที 

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

10.15-11.45 2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร อ.ดร.สคุันธา 1 ชม.30 นาที 

11.45-12.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 

12.45-13.30 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 1-2 (หัวข้อละ 20 นำที)  45 นาที 

13.30-15.15 3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ ผศ.ดร.ศรสีุวรรณ 1 ชม.45 นาที 

15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

15.30-17.00 4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร อ.ดร.สุธ ี 1 ชม.30 นาที 

17.00-18.00 ติวหัวข้อ 1-2 + สอบซ่อม  1 ชม. 
วันที่ 2 : วันที่  25  เมษายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 

08.15-09.00 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 3-4 (หัวข้อละ 20 นำที)  45 นาที 

09.00-10.15 5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร ผศ.ดร.สุทัศน์ 1 ชม.25 นาที 

10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

10.30-12.00 6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการด าเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน 

อ.ดร.พิไลรัก 1 ชม.30 นาที 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 

13.00-13.45 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 5-6 (หัวข้อละ 20 นำที)  45 นาที 

13.45-15.15 7. อาหารปรับกรด อ.ดร.ศศิธร 1 ชม.30 นาที 

15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

15.30-16.30 8. เครื่องฆ่าเช้ือแบบนิ่งที่ใช้ไอน้ า คุณธนัฐ 1 ชม. 

16.30-17.30 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 3-6  1 ชม. 
วันที่ 3 : วันที่  26  เมษายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 

08.15-09.00 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 7-8 (หัวข้อละ 20 นำที)  45 นาที 

09.00-10.00 9.เครื่องฆ่าเช้ือแบบนิ่งที่ใช้ความดนัเพิ่ม คุณธนัฐ 1 ชม. 

10.0-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

10.15-11.40 10.ระบบเครื่องฆา่เชื้อแบบหมุนท่ีท างานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อทีท่ างาน
อย่างต่อเนื่อง 

คุณธนัฐ 1 ชม.25 นาที 

11.40-12.10 ชมวิดีโอแสดงการท างานของเครื่องฆ่าเช้ือ  30 นาที 

12.10-13.10 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 



13.10-13.55 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 9-10 (หัวข้อละ 20 นำที)  45 นาที 

13.55-15.25 11.ระบบการผลติและบรรจุแบบปลอดเช้ือ คุณธนัฐ 1 ชม.30 นาที 

15.25-15.40 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

15.40-17.40 12. บรรจุภณัฑ์โลหะและพลาสตกิแบบตะเข็บสองช้ัน ผศ.ดร.สุทัศน์ 2 ชม. 

17.40-18.10 ชมวิดีโอแสดงการตรวจสอบตะเขบ็สองช้ัน  30 นาที 

18.10-19.10 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 7-10  1 ชม. 
วันที่ 4 : วันที่  27  เมษายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 

08.15-09.00 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 11-12 (หัวข้อละ 20 นำที)  45 นาที 

09.00-10.30 13. บรรจุภณัฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรปู ผศ.ดร.เจมิขวัญ 1 ชม.30 นาที 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

10.45-12.15 14. บรรจุภณัฑ์แก้ว ผศ.ดร.เจมิขวัญ 1 ชม.30 นาที 

12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 

13.15-14.00 สอบวัดควำมรู้หัวข้อ 13-14  45 นาที 

14.00-15.00 15. การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภณัฑต์ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

คุณมันตา 1 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

15.15-16.15 15. การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภณัฑต์ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

คุณมันตา 1 ชม. 

16.15-17.15 ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 11-14  1 ชม. 
วันที่ 5 : วันที่  28  เมษายน 2560 
08.00-08.30 ลงทะเบียน  30 นาที 

08.30-09.00 สอบหัวข้อที่ 15 (สอบ 25 นำที)  30 นาที 

09.00-09.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

09.15-12.00 กิจกรรม workshop ทีมวิทยากร  2 ชม.45นาที 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 

13.00-14.00 พิธีปิดและแจกประกาศนยีบัตร (ส าหรับผู้ทีไ่ม่ต้องสอบซ่อม)  1 ชม. 

14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อท่ีค้างอยู่ทั้งหมด  1 ชม. 

หมำยเหตุ   
1. เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
2. ส าหรับผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลังพิธีแจกประกาศนียบตัร ศูนยฯ์ จะส่งประกาศนียบัตรไปให้ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตามที่อยู่

ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 
 



 
แบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ที่มีความเป็นกรดต่ าและปรับกรด” (Retort Supervisors) รุ่นที่ 4 

จัดอบรมระหว่างวันท่ี 24-28 เมษายน 2560 

 
ข้อมูลเบื้องต้นผู้สมัคร 
 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/น.ส./         )           
 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น/ ปวช.    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวส.
    อนุปริญญา/ ปวท. สาขาวิชา        
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  สาขาวิชา       
    ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชา       
    ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชา       
    อื่นๆ (ระบุ)         
 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน      แผนก/ฝ่าย       
สถานท่ีท างาน        ทีต่ั้ง       
              
สถานที่ในการจัดส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมล่วงหน้า   สถานท่ีท างาน  อื่นๆ (ระบุ)      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท ์     โทรสาร     มือถือ       
E-Mail               
ประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวขอ้ง            
              
 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน (สามารถช าระเงินลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
 

 ช าระเป็นเงินสด (เลขท่ีใบเสร็จ     ) 
 ช าระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.  
บัญชีเลขที่ 667-3-00760-7  

 

ประสงค์ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม           
ที่อยู่                  
 

ลงช่ือ                                             ผู้สมัคร 
(     ) 
วันท่ี      

 
หมายเหตุ: กรณโีอนเงินผ่านบญัชีธนาคารกรณุาแนบส าเนาใบโอนเงนิพร้อมแบบตอบรับมาที ่
ศูนย์บริการธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โทรศัพท์/ โทรสาร 0-5394-8280   
มือถือ 08-1030-3077  E-mail: absc.cmu@gmail.com       absc.cmu   www.agro.cmu.ac.th/agro-biz 
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