
โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  

ส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและปรับกรด  
(Retort Supervisors) คร้ังท่ี 6 

จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร   
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รับผู้สมัครเข้าร่วม 

" โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผูค้วบคุมการผลติอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ส่าหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่่าและปรบักรด (Retort Supervisors) ครัง้ที่ 6" 

ระหว่างวันท่ี 5 - 9 มิถุนายน 2560 รวม 5 วัน (จ่ากัด 50 คน) 
ณ ห้องประชุม 50 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรณุหิศ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (หน่วยอบรมที่ไดร้ับการรับรองจาก อ.ย.) 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2560 ! สมัครได้ที่ FTCUWORKSHOP@gmail.com 

ติดตามรายละเอียด 
http://www.sc.chula.ac.th/foodtech/ or http://foodtech.sc.chula.ac.th/th/ 

โทรศัพท์ 022185515 เวลา 9.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ

รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดที่ปรับกรด และได้ก่าหนดเกณฑ์ให้  ผู้ควบคุมการผลิต (Retort 
supervisors) ต้องมีคุณสมบัติและความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดต่่า  หรืออาหารปรับกรด ตามความเหมาะสม 
ตามประเภทอาหารที่ผลติ  โดยต้อง มีหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้ความช่านาญ เกี่ยวกับข้อก่าหนดของการควบคุม
เครื่องฆ่าเช้ืออาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดปรับสภาพให้เป็นกรด และ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกลุ่มประเภทอาหารที่ผลิต  อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารร่วมกับศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง
ความส่าคัญและความจ่าเป็น เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรผู้ควบคุมการผลิต (Retort  Supervisors) ในด้านนี้ จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
ฝึกอบรม กับส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐานสากล   

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     1. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดต่่า

หรืออาหารปรับกรด  
 2. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานในควบคุมการผลิต (Retort supervisors) ตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข 
 3. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผา่นการวัดความรูเ้พื่อรับประกาศนียบัตรรับรองตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
 4. เพือ่การแลกเปลี่ยนประสบการณร์่วมกันและสร้างเครอืข่ายผูป้ฏิบัตงิานในการผลติอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิด

ที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดที่ปรับกรด 
3. จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

จ่านวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน  
 1. ผู้ปฏิบัติงานในต่าแหน่งผู้ควบคมุการผลิต (Retort supervisors) หรือผู้ที่ท่างานเกี่ยวข้อง ในการผลิตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรด 
 2. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ที่ท่างานเกี่ยวข้องกับการผลติอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด

ต่่าและชนิดที่ปรับกรด 
 3. ผู้สนใจทั่วไปท่ีมีความรูด้้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร 

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ระหว่างวันท่ี 5-9 มิถุนายน 2560  รวม 5 วัน 

5. ค่าลงทะเบียน 
 ท่านละ 8,500 บาท 

6. สถานที ่
 ห้องประชุม 50 ป ีภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร อาคารมหาวชิรุณหิศคณะวิทยาศาสตร ์



7. ตารางการฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 
 

เวลา หัวข้อ ผู้สอน ระยะเวลา 
วันที่ 1: 5 มิถุนายน 2560 
07.30-08.00 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.00-08.15 พิธีเปิดการอบรม คณบดี คณะวิทยาศาสตร ์ 15 นาที 
08.15-08.30 ช้ีแจงหลักสูตรในภาพรวม และหลกัเกณฑ์การประเมินผล รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 15 นาที 
08.30-10.00 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  รศ.ดร. สุเมธ ตันตระเธียร  1.5 ชม.  
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.15-11.45 2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร รศ.ดร. ช่ืนจิต ประกติชัยวัฒนา  1.5 ชม.  
11.45-12. 45 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
12. 45-13.30 สอบวัดความรู้หัวข้อ 1 และ 2 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.30-15.00 3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ  รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 1.5 ชม. 
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.15-16.15 4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจ ุ รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ 1.0 ชม. 
16.15 เป็นต้นไป ติวหัวข้อ 1-2 และ สอบซ่อม รศ.ดร. สุเมธ ตันตระเธียร 

รศ.ดร. ช่ืนจิต ประกติชัยวัฒนา 
1 ชม. 

วันที่ 2: 6 มิถุนายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 3 และ 4 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.15 5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร  อ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกลุ 1.25 ชม.  
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง  30 นาที 

10.30-12.00 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการด่าเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน 

รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ 1.5 ช.ม. 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1.0 ช.ม. 
13.00-13.45 สอบวัดความรู้หัวข้อ 5 และ 6 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
13.45-15.15 7. อาหารปรับกรด คุณเพ็ญพมิล จาตุรนตร์ัศม ี 1.5 ชม.  
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
15.30-17.00 8. เครื่องฆ่าเช้ือแบบนิ่งที่ใช้ไอน่้า รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ 1.5  ชม.  
16.30 เป็นต้นไป ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 3-6  รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ

รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 
อ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกลุ 

2.0 ช.ม. 

วันที่ 3: 7 มิถุนายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 7 และ 8  (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
9.00-10.30 13. บรรจุภณัฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรปู รศ.ดร.อุบลรตัน์ สริิภัทราวรรณ 1.5 ชม.  
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.45-12.25 11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ อ.ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ ์ 1.5 ชม. 
12.25-13.25 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1.0 ชม. 
13.25-13.55 ชมวิดีโอแสดงการท่างานของเครื่องฆ่าเช้ือ   30 นาที 
14.00-14.45 สอบวัดความรู้หัวข้อ 13 และ 11 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 

14.45-15.45 9. เครื่องฆ่าเช้ือแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพิ่ม 
คุณปรดีา นพบุตรกานต ์ 
(บริษัทสวอนอินดัสทรี จา่กัด) 

1.0 ชม. 

15.45-16.00. พักรับประทานอาหารว่าง   

16.00-17.25 
10. ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ท่างานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเช้ือที่
ท่างานแบบต่อเนื่อง 

คุณปรดีา นพบุตรกานต ์
(บริษัทสวอนอินดัสทรี จา่กัด) 

1.25 ชม. 

 ชมวิดีโอแสดงการตรวจสอบตะเขบ็สองช้ัน (นอกเวลา)  30 นาที 
17.25 เป็นต้นไป ติว และสอบซ่อมหัวข้อที่ 7, 8, 13 และ 11 รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 2.0 ชม. 



เวลา หัวข้อ ผู้สอน ระยะเวลา 
รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ
รศ.ดร.อุบลรตัน์ สริิภัทราวรรณ 
อ.ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ ์

วันที่ 4: 8 มิถุนายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาที 
08.15-09.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 9 และ 10 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 นาที 
09.00-10.30 14. บรรจุภณัฑ์แก้ว อ.ดร. ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล 1.5 ชม. 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 
10.45-12.15 12. บรรจุภณัฑ์โลหะและพลาสตกิแบบตะเข็บสองช้ัน อ.ดร. ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล 1.5 ชม. 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1.0 ชม. 
13.15-14.00 สอบวัดความรู้หัวข้อ 14 และ 12   45 นาที 

14.00-15.00 
15. การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภณัฑต์าม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

คุณนฤมล ฉัตรสง่า (ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) 

1.0 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

15.15-16.15 
15. การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภณัฑต์าม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

คุณนฤมล ฉัตรสง่า (ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) 

1.0 ชม. 

16.20 เป็นต้นไป ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 9, 10, 14 และ 12 
รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 
อ.ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ ์
อ.ดร. ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล 

2.0 ชม. 

วันที่ 5: 9 มิถุนายน 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 อาจารยผ์ู้สอนทุกท่าน 2.75 ชม.  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  1 ชม. 
13.00-14.00 พิธีปิดและแจกประกาศนยีบัตร (สา่หรับผู้ทีไ่ม่ต้องสอบซ่อม)  1 ชม. 
14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อท่ีค้างอยู่ทั้งหมด  1 ชม. 
หมายเหต:ุ ภาควิชาจะส่งประกาศนียบตัรไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 

ตารางการทดสอบวัดความรู้ 

เวลา สอบวัดความรู้หัวข้อ ผู้สอน (ติว) ระยะเวลา 
วันที่ 1: 5 มิถุนายน 2560 

12.45-13.30 
1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร รศ.ดร. สุเมธ ตันตระเธียร 

รศ.ดร. ช่ืนจิต ประกติชัยวัฒนา 
45 นาที 

16.15 เป็นต้นไป ติวหัวข้อ 1-2 + สอบซ่อม 1 ชม. 
วันที่ 2: 6 มิถุนายน 2560 

08.15-09.00 
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ 
4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจ ุ รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ

รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 
อ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกลุ 

45 นาที 

13.00-13.45 
5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการด่าเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

45 นาที 

16.30 เป็นต้นไป ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 3-6 2 ชม. 
วันที่ 3: 7 มิถุนายน 2560 

08.15-09.00 
7. อาหารปรับกรด 
8. เครื่องฆ่าเช้ือแบบนิ่งที่ใช้ไอน่้า รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 

รศ.ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ
รศ.ดร.อุบลรตัน์ สริิภัทราวรรณ 
อ.ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ ์

45 นาที 

14.00-14.45 
13. บรรจุภณัฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรปู 
11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ 

45 นาที 

17.25 เป็นต้นไป ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 7, 8, 13 และ 11 2 ชม. 



เวลา สอบวัดความรู้หัวข้อ ผู้สอน (ติว) ระยะเวลา 
วันที่ 4: 8 มิถุนายน 2560 

08.15-09.00 
9. เครื่องฆ่าเช้ือแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพิม่ 
10. ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ท่างานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเช้ือที่ท่างาน
แบบต่อเนื่อง รศ.ดร. จิรารัตน์ อนันตกูล 

อ.ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ ์
อ.ดร. ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล 

45 นาที 

13.15-14.00 
14. บรรจุภณัฑ์แก้ว 
12. บรรจุภณัฑ์โลหะและพลาสตกิแบบตะเข็บสองช้ัน 

45 นาที 

16.20 เป็นต้นไป ติว และสอบซ่อมหัวข้อท่ี 9, 10, 14 และ 12 2 ชม. 
วันที่ 5: 9 มิถุนายน 2560 

08.30-09.00 
15. การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภณัฑต์ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง (สอบ 25 นาที) 

 
 

30 นาที 

14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อที่ค้างอยู่ท้ังหมด  1 ชม. 
 

8. รายชื่อวิทยากร 
8.1 รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิร ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8.2 รองศาสตราจารย์ ดร. จริารตัน์ อนันตกูล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
8.3 รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ตันตระเธียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
8.4 รองศาสตราจารย์ ดร. อุบลรตัน์ สริิภัทราวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.5 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่ืนจิต ประกิตชัยวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.6 อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.7 อาจารย์ ดร. ธีรนันท์ เจนจรัสสกุล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.8 อาจารย์ ดร. กิติพงศ์ อัศตรกลุ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8.9 คุณเพ็ญพมิล จาตุรนตร์ัศมี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8.10 คุณปรดีา นพบุตรกานต์    บริษัท สวอนอินดัสทรี จ่ากดั 
8.11 คุณนฤมล ฉัตรสง่า    ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 
9. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้าอบรม 

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้  
9.1 ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีเวลาในการเข้าร่วมในการฝึกอบรมไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมจึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการ

ประเมินผล  
9.2 ผู้เข้าฝึกอบรมต้องรับการทดสอบข้อเขียน โดยมเีกณฑ์การสอบผา่นการประเมินคือ  

- ผู้ที่สอบได้คะแนนตั้งแตร่้อยละ 70 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน  
- ผู้ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  

กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน ผู้เข้าฝกึอบรมสามารถขอรับการสอบแกต้ัวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 วันนับจากวันที่
ประกาศผลสอบหลังฝึกอบรม โดยหน่วยฝึกอบรมจะด่าเนินการสอบแก้ตัวท่ีสถานท่ีฝึกอบรมเท่าน้ัน การสอบแก้ตัวให้ใช้คะแนนสอบ
ทฤษฎี 100 % ในการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 


