
กำหนดการ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority) 
ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด 

ระหว่างวันที่ 17−21 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) กรุงเทพฯ 

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 นาท ี
08.15-08.30 พิธีเปิดการอบรม  15 นาท ี
08.30-08.45 การชี้แจงหลักสูตรในภาพรวม และหลักเกณฑ์การประเมินผล รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 15 นาท ี
08.45-10.15 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท  รศ. ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ 1.5 ชม. 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารวา่ง (15 นาที)   
10.30-11.05 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 1 (20 นาที)  35 นาท ี
11.05-12.05 2. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 1 ชม. 
12.05-12.55 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----  50 นาท ี
12.55-14.25 2. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ(ต่อ) รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 1.5 ชม. 
14.25-15.00 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 2 (20 นาที)  35 นาท ี
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
15.15-17.15 3. การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  

   (General method) 
รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 2 ชม. 

17.20-18.20 ติวหัวข้อ 1 และ 2 + สอบซ่อม   1 ชม. 
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 
08.00-08.15 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.15-10.45 3. การคำนวณเพื่อกำหนดกระบวนการฆา่เชื้อด้วยความร้อน (ต่อ) 

   (Formula method)  
ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงด ี 2.5 ชม. 

10.45-11.00 พักรับประทานอาหารวา่ง (15 นาที)  15 นาท ี
11.00-11.45 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 3 (30 นาที)  45 นาท ี
11.45-12.30 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----  45 นาท ี
12.30-14.30 4. อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ฯ -ระบบแบบเปน็ชุดและ ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงด ี 2 ชม. 

    ระบบต่อเนื่อง   
14.30-15.05 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 4 (20 นาที)  35 นาท ี
15.05-15.20 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
15.20-16.50 5. อาหารปรับกรด รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 1.5 ชม. 
16.50-17.25 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 5 (20 นาที)  35 นาท ี

17.30-18.40 ติวหัวข้อ 3 และ 4 + สอบซ่อม   1 ชม. 
10 นาท ี
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วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
08.00-08.15 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.15-09.45 6. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงด ี 1.5 ชม. 
09.45-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาท ี
10.00-10.35 ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 6 (20 นาที)  35 นาท ี

10.35-12.35 7. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่าน
ความร้อนในอาหาร  

คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 
 

2 ชม. 

12.35-13.30 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน----  55 นาท ี
13.30-13.55 สอบความรู้หัวข้อ 7 (20 นาที)  25 นาท ี
13.55-15.25 8. การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณีเบี่ยงเบน คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 

 
1.5 ชม. 

15.25-16.05 พักรับประทานอาหารวา่ง (15 นาที)  ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 8 (10 นาที) 40 นาท ี
16.05-17.05 9. การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ รศ. ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา 1 ชม. 
17.05-17.30  ทบทวน (10 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 9 (10 นาที)  25 นาท ี
17.35-18.35 ติวหัวข้อ 5, 6, 7 + สอบซ่อม  1 ชม. 
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ภาคปฏิบัติ) 
08.15-08.30 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.30-12.15 กลุ่ม 1. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อ และการแทรก 

          ผ่านความร้อนในอาหาร (ภาคปฏิบัติ)  
คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 
 

3.5 ชม. 

08.30-12.15 กลุ่ม 2 - ศึกษาการเขียนรายงานผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ 
           และการแทรกผ่านความร้อน 
         - Guide to Inspections of Aseptic System 
         -  Fluid Flow in a Holding Tube of Aseptic Processing 
            and Thermal Process Calculation 

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงด ี 3.5 ชม 

13.00-16.35 กลุ่ม 2. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อ และการแทรก 
          ผ่านความร้อนในอาหาร (ภาคปฏิบัติ)  

คุณธนัฐ  เกศรินทร์ 
 

3.5 ชม. 

13.00-16.35 

กลุ่ม 1 - ศึกษาการเขียนรายงานผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ 
           และการแทรกผ่านความร้อน 
         - Guide to Inspections of Aseptic System 
         -  Fluid Flow in a Holding Tube of Aseptic Processing 
            and Thermal Process Calculation 

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงด ี 3.5 ชม 

16.35-17.00 สรุป ผลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อ และการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร 25 นาท ี
 หมายเหตุ        พักรับประทานอาหารว่าง  10.00-10.15 น.และ  15.00-15.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวนั 12.15-13.00 
17.05-18.05 ติวหัวข้อ 8, 9 + สอบซ่อม   1 ชม. 
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  วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 
08.00-08.15 ลงทะเบียน  15 นาท ี
08.15-10.15 10. บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท รศ. ดร.วาณี  ชนเห็นชอบ 2 ชม. 
10.15-10.30 พักรับประทานอาหารวา่ง  15 นาท ี
10.30-11.20 ทบทวน (20 นาที) + สอบความรู้หัวข้อ 10 (25 นาที)  50 นาท ี
11.20-12.20 กฎหมายที่เก่ียวข้อง คุณนิชนนัท์  ธรรมวัฒน์ 1 ชม.  
12.20-13.20 ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----  1 ชม. 
13.20-14.00 พิธีปิดและแจกประกาศนยีบัตร (สำหรับผูท้ี่ไม่ต้องสอบซ่อม)  40 นาท ี
14.00-14.40 ติวหัวข้อ 10 + สอบซ่อม  40 นาท ี

 

หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลังพิธีแจกประกาศนียบัตร  หน่วยฝึกอบรมจะส่งประกาศนียบัตรไปให้ทาง 
              ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร 

 
 


