
 
 

หลักสูตร..............................................................................................................................................……………… 
ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)……………...................................................................………….……. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท..........................................................................................................................………………. 
ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)..........................................................................................................………………… 
................................................................................................…………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์…………..……………..……..โทรสาร…………………....………………..E-mail : …………..………………….………….. 
ค่าลงทะเบียน    4,000.- บาท (สี่พนับาทถ้วน) 
การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บญัชี

เลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบัญชี  สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
 

 

 การส่งใบสมัคร  กรุณาส่งใบสมัครการอบรมและหลกัฐานการชําระเงนิมายังสถาบันค้นคว้า 
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางไปรษณีย์ หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2561-1970 
 ล่วงหน้าก่อนการอบรม 15 วันทําการ 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วัน  ทําการ  
สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบยีน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลา ที่กําหนด  
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าลงทะเบียนทั้งหมด 

ออกใบเสรจ็ในนาม  ………………………………………………………………………………………….. 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม....................……………………........................................... 
หมายเหตุ  :  หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชําระเงิน ถือว่ายังไม่ได้สมัคร 
 

  
 

 
 

ใบสมัครการอบรม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
 

การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียทีท่ําให้เกดิโรคตาม
ประกาศ อย. 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2556 

ณ ห้องฝึกอบรม สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิ่งตีพิมพ์ ชําระค่าฝากสง่เป็นรายเดือน 

ใบอนญุาตที่ 34/2531 

ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 223  โทรสาร  0-2561-1970 , 0-2940-6455 
E-mail : ifrskl @ ku.ac.th             Website : www.ifrpd.ku.ac.th 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร 



 

 
 
 
หลักการและเหตผุล 

อาหารที่ปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรค สามารถทําให้ผู้บริโภคเกิดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารเป็น
พิษได้ หรือหากมีการแพร่ระบาดรุนแรงในอาหาร อาจมีอันตรายทําให้ผู้บริโภคถึงแก่ชีวิต อาหารที่ถูกปนเปื้อนด้วย
จุลินทรีย์ มีทั้งอาหารสําเร็จรูปที่วางจําหน่ายโดยทั่วไป อาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง พร้อมบริโภค อาหาร
แช่เย็น แช่แข็ง รวมไปถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน เช่น อาหารกระป๋อง แม้ทางกระทรวงสาธารณสุข
ได้กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์สําหรับอาหารแต่ละประเภทไว้แล้ว  ก็ยังตรวจพบอาหารที่ไม่
เข้าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ทั่วไป การให้การศึกษาทางด้าน GMP และ HACCP ต่อผู้ประกอบการเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ช่วยให้มีการควบคุมกระบวนการผลิตและการวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร ตลอดจนสารพิษที่
เกิดจากจุลินทรีย์  ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก  จําเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ  ไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดเพื่อจะได้วินิจฉัยถึงสาเหตุของการปนเปื้อนและหาทางควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงชนิดของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคที่สามารถปนเปื้อนมาใน
อาหาร วิธีการตรวจวิเคราะห์และการควบคุมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 
 

วิทยากร  นางสาวแสงรวี  จงวนิช  และ นางสาวภาธกิา  แก้วแดง 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คุณวุฒิอย่างต่าํปรญิญาตร ีได้แก่ ผู้ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารระดบั supervisor ขึ้นไป ผู้ควบคุมคุณภาพและ
ตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ และผูส้นใจทั่วไป 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2 วัน ระหวา่ง วันพฤหัสบดีที่ 16 ถงึ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2556 
 

สถานที่ฝึกอบรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ค่าลงทะเบียน   
คนละ 4,000.- บาท (รวมค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวนั  ค่าวตัถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  (ปิดรบัเมือ่ครบจาํนวน) 
   ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกในกรณี  ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 
 
 
 

 

หลักสูตรและกําหนดการฝกึอบรม 
 

วันที่ 16 พฤษภาคม  2556 เนื้อหาและรายละเอียด
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น. Salmonella spp. : การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย 
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. สาธิตการตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp.
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:00 น. Clostridium perfringens : การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย 
14:00 - 14:30 น.

 14:30 – 14:45 น. 
สาธิตการตรวจวิเคราะห์ Clostridium perfringens
พักรับประทานอาหารว่าง 

14:45 – 16:15 น. Bacillus cereus :  การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย 
16:15 – 16:45 น. สาธิตการตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus
16:45 – 17:15 น. ตอบข้อซักถาม และสรุป

วันที่ 17 พฤษภาคม  2556 เนื้อหาและรายละเอียด
09:00 - 10:30 น. Staphylococcus aureus : การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย 
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. สาธิตการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. Listeria monocytogenes : การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย 
14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 15:30 น. สาธิตการตรวจวิเคราะห์ Listeria monocytogenes

น.16:00 - 16:30 ตอบข้อซักถาม และสรุป
 

การตรวจวิเคราะหแ์บคทีเรียที่ทําให้เกิดโรค
ตามประกาศ อย.

 - นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง  ต่อ 223 
หากต้องการติดตอ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35
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