
17 พ.ย. 61 – 9 ก.พ. 62 49,000 บาท 

ครั้งแรกกับหลักสูตรเพ่ิมความรู้ด้านนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมให้ค าปรึกษา       
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ Medicare-
Food และเช่ือมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก 

เริ่มฝึกอบรมต้ังแต่.... 

- Food construction Learning 
   96 ช่ัวโมง (ทุกเสาร์อาทิตย์) 
- Innovative Food Science and  
    Medicare-Food 
- New Food Product Development 
- Food Connects to the world  
   (Optional) 

(รวม Vat แต่ไม่รวมวิชาเลือก (Optional)) 

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

แต่เกิดค าถามมากมายขึน้มาในใจว่าจะท าได้หรือไม่และท าอย่างไร ??? 

หลักสูตร 
การพัฒนาธุรกิจอาหารด้วยความรูอ้งค์รวม 

ด้านนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปสู่ตลาดอาหาร 
และ Medicare- Food 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% 

สนใจติดต่อ :  คุณขวัญ โทร : 086-810-2546 
 อีเมล์ : kwanjit@nfi.or.th 

 คุณเนย   โทร : 061-669-9811 
 อีเมล์ : pinyapat@nfi.or.th 

https://goo.gl/forms/ 
KLGNTB307ZbtS8q63 

สมัครได้ท่ี  

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรบั 

*ให้ค าปรกึษาฟร ี3 เดือน
หลังจากจบหลักสูตร 

- บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเขา้สู่ธุรกิจ
อาหาร แต่ไม่รู้จะท าอย่างไร 

- ผู้ประกอบท่ีต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเป็นอาหาร
ท่ัวไปหรือภายใต้ Trend 
Medicare Food  

- ผู้ประกอบการท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ี
ก าลังพัฒนาใหม่ แต่พบอุปสรรค
ระหว่างทาง 



  

รายละเอียดหลักสูตร  
“การพัฒนาธุรกิจอาหารด้วยความรู้องค์รวมด้านนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปสู่ตลาดอาหาร  

และ Medicare-Food”  
(Food Business Do it  Innovatively Yourself Program:  Food Biz DIY) 
 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  

ร่วมกับ สถาบันอาหาร (สอห.) 

2.วัตถปุระสงค์ 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
ใหม่ “Medicare-Food” และนวัตกรรมในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นเครื่องมือประยุกต์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนในระดับสากล และการเช่ือมโยง
เครือขา่ยผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ ให้กับธุรกิจของตนเองได้ 

1.หลักการและเหตุผล 
 

ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปอาหาร
มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ แต่เม่ือก้าวเข้ามาแล้วเกิดค าถาม
มากมายขึน้ในใจว่าจะท าได้หรือไม่และท า
ได้อย่างไร  ท าได้ถูกต้องหรือไม่ อีกท้ัง
เม่ือมาทราบถึงกฎระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ ทางด้านอาหารท่ีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
( เ พ่ือท า ใ ห้ สังคม ผู้บริ โภคก้าว เข้ า สู่
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ) 
ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
ตนเองและองค์กรเพ่ือให้ ก้าวทันกับ
โอกาส แนวทางหน่ึงท่ีจ าเป็น คือ การ
พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน   

 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และ สถาบันอาหาร เห็นถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว จึงร่วมกันจัดท า
หลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจอาหารด้วย
ค ว า ม รู้ อ ง ค์ ร ว ม ด้ า น น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการแปรรูปสู่ตลาดอาหาร และ 
Medicare-Food” (Food Business 
Do  it   Innovatively  Yourself 
Program:  Food Biz DIY)” เพ่ือช่วย
เสริมความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ และนวัตกรรมใน
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีส าคัญและจ าเป็น
ต่อธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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4. โครงสรา้งหลักสูตร 
1. Medicare Food Product 

(New Product Development) 

2. Applied Food 
Knowledge  

3.High-value 
networking  

หมวดท่ี 1: DIY-
Food Processing 

STRUCTURE 
หมวดท่ี 2: DIY-Food 

Safety & Law 
หมวดท่ี 3: DIY- 
Food Quality 

หมวดท่ี 4: DIY - 
Food Chemistry 

and Microbiology 

หมวดท่ี 6: DIY- 
Food Nutrition 

 

หมวดท่ี 5: DIY - Food 
Engineering 

 

หมวดท่ี 7: DIY- 
Food sensory 

evaluation 

หมวดท่ี 8: DIY- New 
Food & Medicare 

Food Product  

หมวดท่ี 9: DIY- 
Food Market 

Trend 

หมวดท่ี 10: DIY- Study Visit  

5. เกณฑ์การผา่นการฝึกอบรม 
 

ผู้เขา้อบรมจะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมโดยการรับรองของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สถาบันอาหาร เม่ือเข้าร่วมอบรม
และกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 80% ของโปรแกรมอบรมท้ังหมด 

3.วิธีการฝึกอบรม 
 

แนวทางท่ีใช้เป็นแบบ Construction Learning ซ่ึงได้รับการยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การถ่ายทอดประสบ  
การณ์ตรงจากผู้บริหารระดับสูง การจัดกรณีศึกษา การจัด Workshop  และการ
แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิด (Focus Group) ตลอดจนมีการให้ค าปรึกษาและ
แนะน าอย่างใกล้ชิดจากวิทยากร และทีม Facilitators ของหลักสูตร 
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6. วิทยากร 
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สถาบันอาหาร และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.ตารางฝึกอบรมในประเทศไทย* 

Date & 

Place 
Time Session Speaker 

1st Course 
ส.17 พ.ย.61 
ณ KMTIL 

09.00 

- 

10.00 

กล่าวเปิด และปฐมนิเทศ  
(Opening ceremony & Orientation) 

ผู้บริหาร สจล.  
และ สอห. 

09.45 

- 

10.00 

กล่าวแนะน าหลักสูตรโดยท่ีปรกึษาหลักสูตร 
ศ.ดร.วราวุฒิ  ครูส่ง 

10.00 

- 

12.00 

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โอกาสในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
Key message:  การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการ
สนับสนุนธุรกิจอาหาร 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสด์ิ 

อธิการบดี สจล. 

13.00 

- 

16.00 

กระบวนการแปรรูปอาหารในธุรกิจอาหาร 1 : 
กระบวนการแปรรูปด้วยความรอ้นและความเย็น 
Key message:  รู้จักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร พ้ืนฐานกระบวนการแปรรูปส าหรับธุรกิจอาหาร 
และ Medicare-Food 

ผศ.ดร.ธงชัย  
พุฒทองศิริ 

2nd Course
อา.18 
พ.ย.61 

ณ KMTIL 

09.00- 

12.00 
กระบวนการแปรรูปอาหารในธุรกิจอาหาร 2 : 
กระบวนการแปรรูปด้วยความเย็น การหมักและ
กระบวนการอ่ืนๆ 
Key message:  เรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารด้วย
ความร้อน (Thermal processing), การท าแห้ง 
(Dehydration process), การใช้ความเย็นและการแช่
เยือกแขง็, การใช้ประโยชน์จากเช้ือจุลินทรีย์ – การหมัก 

ผศ.ดร.ธงชัย  
พุฒทองศิริ 

 
ผศ.ดร.สร้อยสุดา 

พรภักดีวัฒนา 
 

13.00 

- 

16.00 

ภาคปฏิบติักระบวนการแปรรูปอาหารในธุรกิจ
อาหาร 
Key message: ฝึกปฏิบัติจริงในกระบวนการแปรรูป
อาหารด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเลือกใช้วิธีการแปรรูปให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารของธุรกิจ 

*สจล. และ สอห. ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เขา้รบัการอบรม 

(ค่าธรรมเนียม 49,000 บาท) 
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Date & Place Time Session Speaker 

3rd Course 
ส.24 พ.ย.61 

ณ NFI 
09.00

- 

12.00 

หัวใจพ้ืนฐานของธุรกิจอาหาร “ความปลอดภัยและ

กฎหมายอาหาร เ พ่ือการผลิตและการ ค้า ใน

อุตสาหกรรมอาหาร” 
Key message: การจัดการให้อาหารมีความปลอดภัยในการ

บริโภคและรู้จักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอาหารเพ่ือการผลิตและ

การค้า 

ศ.ดร.วราวุฒิ  ครูส่ง 

13.00 

- 

16.00 

ความตระหนักด้านคุณภาพ 
Key message:  “คุณภาพ” คือ ปัจจัยส าคัญในการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร เรียนรู้ การก าหนด การควบคุม การประกัน  

และการรักษาคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ( supply chain)  

รวมถึง สถิติส าหรับควบคุมกระบวนการ (statistical process 

control)  ต้นทุนคุณภาพ  การบริหารจัดการสินค้าและการ

จัดการคลังสินค้า; การเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพ   

ศ.ดร.วราวุฒิ  ครูส่ง 

4th Course 
อา.25 พ.ย.61 

ณ NFI 09.00

- 

12.00 

เคมีอาหาร : ประโยชน์และโทษ 
Key message:  รู้จักเคมีและเคมีอาหาร; ประโยชน์ของเคมีและ

เคมีอาหารต่อคุณภาพของอาหาร; การเปล่ียนแปลงของเคมีท่ีเกิด

ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์; สารเคมีท่ีใช้ในอาหาร - สารเจือปน

อาหาร; สารเคมีท่ีเป็นอันตรายและสุขภาพของผู้บริโภค; กฎหมาย

อาหารท่ีน่ารู้ด้านสารปรุงแต่งอาหาร (Food additive) และการ

ใช้ประโยชน์ 

ผศ.ดร.โสรยา  

เกิดพิบูลย์ 

13.00 

- 

16.00 

จุลินทรีย์อาหาร 
Key message: รู้จักจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ในอาหาร; ประโยชน์

และโทษของจุลินทรีย์กาiสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการหมัก และ

แนวทางในการบริหารและจัดการจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเจรญิของจุลินทรย์ี 

ดร.อพัชชา  

จินดาประเสริฐ 

5th Course 
ส.1 ธ.ค.61  
ณ KMITL 

09.00

- 

16.00 

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
Key message:  เรียนรู้การออกแบบกระบวนการผลิตและ

เครื่องจักรกลในการแปรรูปอาหาร ให้เหมาะสมกับสภาพวัตถุดิบ

ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ และสามารถควบคุมและปรับปรุง 

กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเรียนรู้

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและความสัมพันธ์ของ

คุณสมบัติดังกล่าวกับคุณภาพของอาหาร – เน้ือสัมผัส  ความ

แข็ง  ความกรอบ  ความข้นหนืด  การวัดสี; รวมถึงเรียนรู้เรื่อง

การซ่อมบ ารุงและการซ่อมบ ารุงแบบป้องกัน 

ผศ.ดร.ประมวล  

ศรกีาหลง 

*สจล. และ สอห. ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เขา้รบัการอบรม 
5 



Date & 

Place 

Time Session Speaker 

6th Course 
อา.2 ธ.ค.61 
ณ KMITL  

09.00

- 

12.00 

ภาคปฏิบัติวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  
Key message: ฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทดลองใช้ เครื่องมือท่ี

เก่ียวข้องในกระบวนการแปรรูปอาหารและหลักการท างาน:  เครื่อง

ฆ่าเช้ือภายใต้ความดัน (Retort)  เครื่องแช่เยือกแขง็ (Freezer)  

เครือ่งอบแห้ง (Dryer)  ถังหมัก (Fermenter) 

ผศ.ดร.ประมวล 

 ศรีกาหลง 

13.00 

- 

16.00 

โภชนศาสตร์ – ความส าคัญของอาหารต่อร่างกาย 
Key message:  รู้จักความหมายและความส าคัญของโภชนาการ; 

ความต้องการของสารอาหารและพลังงานในแต่ละช่วงอายุ; 

ประโยชน์และโทษของสารอาหารแต่ละชนิด; อนุมูลอิสระและสาร

ต้านอนุมูลอิสระ; การก่อกลายพันธ์ุและการก่อมะเร็ง; ฉลาก

โภชนาการ (Nutrition labeling) และการสร้างผลิตภัณฑ์ 

Medicare Food ด้วยโภชนศาสตร์ 

ดร.ปาจรีย์   

อิงคะสุภัทร 

  

ผศ. ดร. จิราภรณ์  

สิรสัิณห์ 

7th Course 
ส.15 ธ.ค.61  
ณ KMITL 

09.00

- 

16.00 

การประเมินทางประสาทสัมผัส (บรรยายและฝึกปฏิบัติ) 
Key message: เรียนรู้วิธีการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพ

ของอาหาร โดยใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของผู้ ชิม ได้แก่ การมอง 

การฟัง การดม การชิม และการสัมผัส รวมถึงการประยุกต์น าผล

ของการประเมินทางประสาทสัมผัสกับผู้บรโิภคมาต่อยอดธุรกิจ 

ผศ.ดร.ชมพูนุช   

สีห์โสภณ 

8th Course 

อา.16 ธ.ค.61 

ณ NFI 09.00

- 

16.00 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
Key message: เรียนรู้การสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ส าหรับธุรกิจอาหารและ Medicare Food บนพ้ืนฐาน

การตลาด พฤติกรรมแนวโน้มความต้องการของผู้ บริโภค และ

ส่วนประกอบของอาหารและส่วนผสมอาหาร  

ดร.สวามินี   

นวลแขกุล   

ดร.ปาจรีย์   

อิงคะสุภัทร   

ผศ.ดร.กัลยาณี 

 เต็งพงศธร 

9th Course 

ส.22 ธ.ค. 61 

ณ KMITL 
09.00

- 

16.00 

ภาคปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอาหาร 
Key message: ฝึกปฏิบติัจรงิ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ 

“Food” หรือ “Medicare Food” ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์/

กิจการของผู้ เข้าอบรม 

ดร.สวามินี   

นวลแขกุล   

ดร.ปาจรีย์   

อิงคะสุภัทร   

ผศ.ดร.กัลยาณี 

 เต็งพงศธร 

10th Course 

อา.23 ธ.ค. 

61 

ณ KMITL 

09.00

- 

16.00 

ภาคปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด Medicare-

Food 
Key message: ฝึกปฏิบติัจรงิ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ 

“Food” หรือ “Medicare Food” ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์/

กิจการของผู้ เข้าอบรม 

ดร.สวามินี   

นวลแขกุล   

ดร.ปาจรีย์   

อิงคะสุภัทร   

ผศ.ดร.กัลยาณี 

 เต็งพงศธร 

*สจล. และ สอห. ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เขา้รบัการอบรม 6 



Date & Place Time Session Speaker 

11th Course 

พ.9 ม.ค. 62 

จ.ฉะเชิงเทรา 
09.00

- 

16.00 

การเย่ียมชมโรงงานและการฟังการบรรยาย 

“การตลาด การผลิต และการพัฒนา  

ณ “บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จ ากัด” 

 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
Key message: เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมเพ่ิมพูน

ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมถึงเปิดมุมมอง

จากประสบการณ์จริงในโรงงานประเทศไทย  

  

คุณกณพ ปรารถนาดี  

กรรมการผู้จัดการ 

 บจก. ไทย สพิริท 

อินดัสทรี 

12th Course 

ส.19 ม.ค.62 

ณ NFI 

09.00

- 

12.00 

บรรยายพิเศษ “แนวโน้มความต้องการอาหาร

ในตลาดโลก” 
Key message:  มองเทรนด์ตลาดอาหารในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ เพ่ือรู้ความต้องการของผู้บริโภค 

ให้สามารถผลิตอาหารได้ตรงตามความต้องการ  

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ 

ผู้อ านวยการ 

สถาบันอาหาร 

14.00 

- 

18.00 

พิธีปิด มอบประกาศนียบัตร  

และ Food Biz DIY Party 
Key message: พิธีจบการอบรมหลักสูตรเพ่ือน าองค์

ความรู้สู่การปฏิบัติจริงต่อยอดธุรกิจ และเป็นการเล้ียง

ขอบคุณผู้ เข้าอบรมหลักสูตร พร้อมเช่ือมโยงเครือข่าย

สร้างสัมพันธภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นเป็นเพ่ือนกัน

ตลอดไป 

  

*สจล. และ สอห. ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เขา้รบัการอบรม 
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8.วิชาเลือก (Optional) ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
(เฉพาะผูอ้บรมท่ีสมัครใจเขา้รว่มและช าระค่าธรรมเนียม 58,000 บาท) 

Global: Study Visit - Enterprise Excellence Through Innovation to  
“Medicare Food 2019 @ Japan”   

22-26  มกราคม 2562 

      โลกในอนาคตจะเต็มไปด้วย “กลุ่มคนท่ีต้อง
ได้รับการดูแล”  โดยแรงผลักดันส าคัญมาจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท าให้
ประชากรท่ัวโลกมีอายุขัยโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ซ่ึงกลุ่ม
ผู้ บ ริ โ ภ ค ดั ง ก ล่ า ว ก า ลั ง เ ป็ น ท่ี จั บ จ้ อ ง ข อ ง
ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ 
อุตสาหกรรมอาหาร เพราะเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
ศักยภาพ โดยเฉพาะในเรื่องอ านาจซ้ือ และปริมาณท่ี
ก าลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคจ านวนมากของโลก 
จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบสินค้าอุปโภค
และบริโภคให้รองรับความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชากรผู้บริโภคท่ีต้องได้รับการดูแล โดยเฉพาะ 
“อาหาร” ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ สจล. และ สถาบันอาหาร 
เล็งเห็นถึงโอกาสส าคัญท่ีประเทศไทยจะเป็นผู้น าใน
การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องได้รับ
การดูแล หรือ Medicare Food จึงได้จัด Study 
Visit - Enterprise Excellence Through 
Innovation to “Medicare Food 2019 @ 
Japan”  เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนานวัตกรรมอาหาร
ส าหรับผู้ ท่ี ต้องได้รับการดูแล หรือ Medicare 
Food ณ ประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็นประเทศท่ีมีการ
พัฒนาเทคโนโลยี Medicare Food อย่างโดดเด่น
ในระดับผู้น าของโลก ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจและ
มองเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Medicare 
Food ของไทยได้เป็นอย่างดี  

ก าหนดการ 22-26 มกราคม 2562 

น าคณะเดินทางศึกษาดู 2 งาน Medicare Food 
Japan 2019  
1.งาน Care show Japan 2019  
- Medicare Food Exhibition 
- Nursing Care Industry Exhibition 
- Integrate Medical Exhibition 

- Elderly food and Nursing food in Japan etc. 
2.งาน Tokyo Health Industry Show2019 
-Health Food & Supplements 2019 
-Organic & Natural Products Show 2019 
-Health Equipment & Health Care Show 2019 
-Beauty & Aging Care Show 2019 
-Sports Conditioning 2019 

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนาคต 

Visit หน่วยนวัตกรรม Medicare Food 

หมายเหต:ุ  1.มีท่ีปรึกษาและล่ามอยู่ร่วมกับคณะตลอดการศึกษา         
ดูงาน 

                2.สถาบันอาหาร ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคณะเดินทาง 
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9.สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมท่ีผูเ้ขา้อบรมหลักสูตรจะได้รบั 
 

ผู้ประกอบการท่ีผ่านหลักสูตรจะได้รับการให้ค าปรึกษาจากทีมงานคณาจารย์ใน
หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจจ านวน     
1 ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา 3 เดือน (หลังจากจบหลักสูตร) 

10.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1) ผู้ประกอบการมีความรู้เพ่ิมขึ้น โดยสามารถน าองค์ความรู้ ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิต / การสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงและ
การผลิตรูปแบบใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้สามารถขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายได้ และสร้างความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัให้กับประเทศอย่างย่ังยืน 

2) เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์/กิจการของผู้เข้า
อบรม 

3) เกิดเครือขา่ยผู้ประกอบการ Food Biz DIY และเกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ
ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือขยายตลาดการค้าการลงทุน 

11.ผูป้ระสานงานหลักสูตร 
 

คุณขวัญจิตร     พิศาลเอก (ขวัญ) โทร. 086-810-2546   อีเมล์: kwanjit@nfi.or.th 

คุณภิญญาพัชญ์ ค ามามูล  (เนย)   โทร: 061-669-9811   อีเมล์: pinyapat@nfi.or.th 
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กรุณากรอกใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน รวมท้ังเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ท่ีถูกต้อง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่าน  

ขอ้มลูท่ัวไป 

ค าน าหน้า   นาย   นาง   นางสาว  

ช่ือ – นามสกุล (ไทย) ........................................................................ ......................................................................................... 

(อังกฤษ)............................................................................................................................................................................................ 

ช่ือเล่น...............................ID Line ................................................................. 

เบอร์มือถือ.................................................................Email: .............................................................................. 

วันเดือนปีเกิด..............................เลขที่บัตรประชาชน............................................วันหมดอายุ.............................. ............... 

เลขทีห่นังสือเดินทาง .........................................................................วันหมดอายุ...................................................................... 

ท่ีอยู่ติดต่อได้............................................................................................................................................................................................ 

 ส่ิงท่ีคาดหวังจากการเขา้ร่วมหลักสูตรคร้ังน้ี 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร    พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การศึกษาดูงาน    อ่ืนๆ(ระบุ)............................................................................... 

การท างานปัจจุบัน 

ต าแหน่งปัจจุบัน...........................................................หน่วยงาน................................................................................... 

ผลิตภัณฑ์ .....................................................................ความรับผิดชอบ ......................................................................... 

ช่ือท่ีอยู่หน่วยงาน ส าหรับออกใบก ากับภาษี 

ช่ือบริษัท.............................................................อาคาร.............................................เลขที่ ........................ซอย.............................. 

ถนน....................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต........................................................ 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์ .......................................................เบอร์โทร........................................................... 

เบอร์มือถือ...............................................อีเมล์......................................................เว็บไชต์............................................................ 

เลขที่ใบก ากับภาษี .......................................................................................................................................................................... 

  

ใบสมัคร 
เขา้ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอาหารด้วยความรูอ้งค์รวม 

ด้านนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปสู่ตลาดอาหารและ Medicare- Food 
จัดโดย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงั ร่วมกับ สถาบนัอาหาร 

วิธีการช าระเงิน :  โอนเงินเขา้บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพระป่ินเกล้า เลขท่ี 031-1-52938-0  
   ช่ือบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร” ประเภทบัญชีออมทรัพย์  
   ส่งหลักฐานการช าระเงิน มาท่ี คุณขวัญจิตร พิศาลเอก E-mail: kwanjit@nfi.or.th 
   โทร. 086-810-2546 

   ลายมือช่ือผูส้มัคร ..................................................................  

    (.............................................................) 

                        วันท่ี ................................................................. 

  

Option 1:  Option 2:  Option 3:  

อบรมในประเทศ 49,000 บ. ดูงาน Medicare-Food @ 
Japan 58,000 บ. 

อบรมในประเทศ และดงูาน 
Medicare-Food @ Japan  
99,000 บาท 
(สมัครภายใน 31 ตค. 61) 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% 

https://goo.gl/forms/ 
KLGNTB307ZbtS8q63 

สมัครได้ท่ี  


