
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห�แบคทีเรียท่ีก�อให�เกิดโรคในอาหาร – M004 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล   
 

ในระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ� การตรวจวิเคราะห�ทางจุลชีววิทยาเป!นกิจกรรมสําคัญอย%างหน่ึง ท่ีจะสนับสนุนขีด
ความสามารถและสร,างศักยภาพภาคการผลิตของประเทศ นักวิเคราะห�ทางจุลชีววิทยาท่ีจะช%วยสร,างความสําเร็จแก%องค�กรได,ดีจะต,อง
เป!นผู,มีความสามารถ กล%าวคือมีความรู, ทักษะและความชํานาญในสาขาท่ีปฏิบัติโดยเฉพาะ ผู,ท่ีจะปฏิบัติงานในห,องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยาด,านอาหาร  
 การปฏิบัติงานการวิเคราะห�ทดสอบด,านจุลชีววิทยา ผู,ปฏิบัติงานในห,องปฏิบัติการจะต,องมีความรู,ท่ีถูกต,อง รวมท้ังการฝ8กฝน
เทคนิคต%างๆท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห�ทางจุลชีววิทยา เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานได,อย%างมีประสิทธิภาพและสามารถนําความรู,ท่ีได,รับไป
ประยุกต�ใช,กับการปฏิบัติงานได,อย%างเหมาะสม มีความเข,าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ เทคนิคทางจุลชีววิทยาอาหารท่ีถูกต,อง และมีความแม%นยํา
ในการตรวจวิเคราะห� 
 

๒. วัตถุประสงค� 
 

เพ่ือเสริมสร,างความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห�ทดสอบแบคทีเรียก%อโรคในอาหาร รวมท้ังการควบคุมและ
ป;องกันแบคทีเรียก%อโรคในอาหาร  
 

๓. คุณสมบัติผู�เข�ารับการฝ/กอบรม 
 

• นักวิทยาศาสตร� เจ,าหน,าท่ีห,องปฏิบัติการ และผู,ท่ีเกี่ยวข,องในห,องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาท้ังภาครัฐและเอกชน 
• ควรมีคุณวุฒิอย%างน,อยปริญญาตรี หรือมีประสบการณ�การทํางานไม%น,อยกว%า ๓ ป? 
• สตรีท่ีอยู%ในระหว%างการต้ังครรภ�ไม%ควรเข,ารับการฝ8กอบรม 

 

๔. วิทยากร 
 

ข,าราชการกรมวิทยาศาสตร�บริการ และผู,เช่ียวชาญจากหน%วยอื่น 
 

๕. หัวข�อหลักสูตร  
 

• เทคนิคการวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร    ๓.๐ ชม. 
กลุ%มของจุลินทรีย�ท่ีใช,บ%งช้ีคุณภาพอาหาร 
กลุ%มของจุลินทรีย�ท่ีใช,บ%งช้ีสุขลักษณะการผลิตอาหาร  
กลุ%มของจุลินทรีย�ท่ีเป!นเช้ือโรค        

• การเตรียมตัวอย%างอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะห�แบคทีเรียก%อโรค ๑.๕ ชม. 
• การวิเคราะห�แบคทีเรียก%อโรคในอาหาร   ๖.๐ ชม. 
• ความปลอดภัยในห,องปฏิบัติการจุลชีววิทยา   ๓.๐ ชม. 
• เกณฑ�กําหนดคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา    ๓.๐ ชม. 

มาตรฐานอาหารด,านจุลินทรีย�ท่ีทําให,เกิดโรค  
การนับจํานวนจุลินทรีย� การอ%านค%าจากตาราง MPN    

• การบันทึก การรายงานและแปลผลการวิเคราะห�ทดสอบ   ๑.๐ ชม. 
และการประกันคุณภาพผลการทดสอบ       

• ปฏิบัติการ : การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร   ๑๒.๕ ชม. 
 

๖.  วิธีการฝ/กอบรม  บรรยายภาคทฤษฎี       ๑๗.๕ ชม. 
ฝ8กปฏิบัติ   ๑๒.๕ ชม. 

 

๗.  ระยะเวลาการฝ/กอบรม  ๕ วัน 
 
๘.  สถานท่ีฝ/กอบรม  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร�บริการ 

ถนนพระรามท่ี ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒-๒๐๑-๗๔๕๓, ๐๒-๒๐๑-๗๔๖๐   โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๗๔๖๑  

 

๙. ค�าใช�จ�าย     ค%าลงทะเบียน ๘,๕๐๐ บาท/คน  
  
๑๐. การรับรองการฝ/กอบรม  ผู,เข,ารับการฝ8กอบรมไม%น,อยกว%า ๗๕% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  

จะได,รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร�บริการ   



กําหนดการฝ/กอบรม  
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห�แบคทีเรียท่ีก�อให�เกิดโรคในอาหาร 

ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
 
 

วันท่ี ๑  
 

เวลา หัวข�อ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร 

กลุ%มของจุลินทรีย�ท่ีใช,บ%งชี้คุณภาพอาหาร 
กลุ%มของจุลินทรีย�ท่ีใช,บ%งชี้สุขลักษณะการผลิตอาหาร 
กลุ%มของจุลินทรีย�ท่ีเป!นเชื้อโรค 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเตรียมตัวอย%างอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะห�แบคทีเรียก%อโรค 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการ : การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร 

 
วันท่ี ๒ 
 

เวลา หัวข�อ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห�แบคทีเรียก%อโรคในอาหาร  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการ : การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร (ต%อ) 

 
วันท่ี ๓  
 

เวลา หัวข�อ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห�แบคทีเรียก%อโรคในอาหาร  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการ : การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร (ต%อ) 

 
วันท่ี ๔ 
 

เวลา หัวข�อ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ความปลอดภัยในห,องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการ : การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร (ต%อ) 

 

 



 
กําหนดการฝ/กอบรม  

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห�แบคทีเรียท่ีก�อให�เกิดโรคในอาหาร 
ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร�บริการ 

 
 

วันท่ี ๕ 
 

เวลา หัวข�อ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เกณฑ�กําหนดคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา 

มาตรฐานอาหารด,านจุลินทรีย�ท่ีทําให,เกิดโรค 
การนับจํานวนจุลินทรีย� การอ%านค%าจากตาราง MPN 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การบันทึก การรายงาน การแปลผลการวิเคราะห�ทดสอบ  

และการประกันคุณภาพผลการทดสอบ 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ปฏิบัติการ : การวิเคราะห�จุลินทรีย�ในอาหาร (ต%อ) 

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว%าง ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
 

 

 


