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หลักสูตรใหม ประจําป 2563            

1.   กฎระเบียบอาหารใหม (Novel Food)                         
โดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     จ. 

17        

2. ขั้นตอนและระเบียบการสงออกผลิตภัณฑอาหาร                  
ขั้นพื้นฐาน        อ. 

19     

3.    Design Thinking เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร      ศ.  
20 

      

4. การสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองคกร 
(Food Safety Culture)  

      
จ. 
25     

5. หลักเกณฑการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตร     
ที่ดี (GAP) สําหรับสัตว  

    จ. 
16 

      

6. พื้นฐานวิทยาศาสตรการอาหารสําหรับผูประกอบการ
อาหาร (Food Science for non-Food Science)  

      พฤ.-ศ. 
28-29 

   
 

7. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเบื้องตนสําหรับ
ผูประกอบการอาหาร 

    พฤ. 
12 

     
 

8. เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
(Postharvest Technology)         อ. 

30    

9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของขนมอบ  
(Bakery Products Science and Technology)        จ. 

18     

10. การผลิตอาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว  
(Plant-based Food)          พฤ. 

30   

11. ผลิตภัณฑออรแกนิค : การตลาดและการแปรรูปสําหรับ
ตลาดในประเทศและตางประเทศ          พ. 

19  

12. ผลิตภัณฑเนื้อสัตว : การเพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีการ
แปรรูป   

      
พฤ.-ศ. 
20-21     

13. การตลาดดิจิทัลสําหรับผลิตภัณฑอาหาร    พฤ. 
27        

14. เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑอาหารกระตุนการขาย        อ. 
23    

15. การประเมินความพรอมของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเปน
ธุรกิจดิจิทัล             พ. 

9 

16. การบริหารจัดการรานอาหารอยางมืออาชีพ          อ. 
25  
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หลักสูตร กฎหมายและฉลากอาหาร  
(Food Law and Food Labeling) 

           

 

1. ระเบียบการแสดงขอมูลฉลากอาหารของจีน        
ศ. 
22    

พฤ. 
10 

2.  ระเบียบการแสดงขอมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา  
ศ. 
20 

   
อ. 
21 

     

3.  ระเบียบการแสดงขอมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป    
ศ. 
14 

    
ศ. 
31 

  

4.  ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 (Food Labeling) อัพเดท ป 2560  

    
พ. 
11 

    
พฤ. 
27 

 

5.   วิธีการคํานวณฉลากโภชนาการ       
ศ. 
8 

  
จ. 
10 

 
 

6.   ฉลากและการโฆษณาอาหารอยางไรใหถูกกฎหมาย    จ. 
20 

        

7.   การขออนุญาตผลิตอาหารและวิธีการขอขึ้นทะเบียน   
      ตํารับอาหาร 

  
อ. 
28 

    
อ. 
9 

   

8.   กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับวัตถุเจือปนอาหาร           
อ. 
24      

พฤ. 
24 

9.  กฎระเบียบดานความปลอดภัยของบรรจุภัณฑอาหาร
 สําหรับการสงออกอาหารไปยังตลาดโลก  

 (Food Contact Material) 
       

พ. 
17 

   

10. พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
 สินคาที่ไมปลอดภัย PL Law กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

หลักสูตร ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ  
(Sensory and Product Development) 

           

1.  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 
(Sensory Evaluation) 

   
พ.-ศ. 
19-21 

   
พ.-พฤ. 
10-12 

   

2.  เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑใหม     อ.-พ. 
3-4 

   อ.พ. 
1-2 

  

3.  การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
 
 
 

    
จ.-อ. 
27-28 

   
พฤ.-ศ. 

6-7 
 

4.  เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร        
จ.-อ. 
22-23    



         ���������	
���ก�������
ก
���
�����
�ก����
�
� ��	�����
�  2563 

 

������� 3/8 

 

��������  *
����������� �����ก������������� �������
�����
����ก� ��ก��!��"��#��� ��� �����ก���$� www.nfi.or.th 
 ���ก��ก��	
  �����ก��	
����������ก		
��	  �������	 , 2008 �.��	
������� 36 �.��	
�������  ������������ ������� �! ก�	����#  10700  

 �������	 0-2422-8688 ��� 2202 - 2209  ������ 0-2422-8518 E-mail : training@nfi.or.th 
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พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

หลักสูตร GMP & HACCP 
           

1.  การจัดการสุขลักษณะและการจัดทําระบบ HACCP           
ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rev.4-2003)  

   จ.-ศ. 
24-28 

    จ.-ศ. 
13-17 

  

2.  การจัดการสุขลักษณะ(GMP) ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 

พ. 
20 

     ศ. 
29 

    

3.  การประยุกตใชระบบมาตรฐาน HACCP ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร  

 อ. 
17 

    พฤ. 
14 

    

4.  เทคนิคและแนวทางการเปนผูตรวจประเมินในอุตสาหกรรม 
    อาหาร (Factory inspection) 

    พฤ. 
19 

    จ. 
24 

 

5. การจัดการสุขลักษณะ(GMP)สําหรับบรรจุภัณฑอาหาร     
ศ. 
27 

      

6.  การจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ  
 GMP- HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

7.  การวิเคราะหอันตรายและการควบคุมเชิงปองกันตาม 
    ขอกําหนด FSMA (Hazard analysis and preventive   
    control Determination)  

กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

8.  การจัดการน้ําเสียสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

9.  เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการในอุตสาหกรรม
อาหาร กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

หลักสูตร ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) 
           

1.  การประเมินความเสี่ยงของอาหารปลอม  
    (Food fraud)      

        
จ. 
20   

2.  การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ  
    (Raw material risk assessment) 

   
ศ. 
7 

     
พฤ. 
20 

 

3.  การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier กอนนําเขา 
    สูกระบวนการผลิต (Supplier quality assurance)  

  ศ. 
24 

     ศ. 
10 

  

4.  สารกอภูมิแพในอาหาร (Food Allergen)   
พฤ. 
12     

อ. 
12     
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5.  การวิเคราะหและการประเมินความเสี่ยงอันตรายใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

       อ. 
16 

   

6. การจัดการสารกอภูมิแพหรือสารกอภูมิไวเกินจากอาหาร 
(Allergen Management) 

   
พ. 
12       

ศ. 
11 

7.  มาตรการปองกันการกอการรายทางอาหาร                       
(Food Defense and Food Security) 

 
ศ. 
13    

พ. 
8       

8.  การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม  
    (Novel food) 

กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

หลักสูตร ระบบมาตรฐาน (Food Standard) 
           

1. ระบบการตรวจสอบยอนกลับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ 
(Traceability and Product Recall) 

    
พฤ.-ศ. 

5-6    
พฤ.-ศ. 
16-17   

2. การออกแบบและการวางผังโรงงาน      พฤ. 
30 

     

3. การทวนสอบและการพิสูจนยืนยันระบบ    พฤ.-ศ. 
6-7 

      พฤ.-ศ. 
17-18 

4. วิธีทําความสะอาดและสารทําความสะอาดในโรงงาน
อาหาร 

       อ. 
2 

   

5. การจัดการแมลงและสัตวพาหะนําโรคแบบบูรณาการ          
พฤ. 
13 

 

หลักสูตร วัตถุเจือปน / สารเคมี 
           

1. แนวโนมนวัตกรรม Ingredients ของตลาดอาหารและ
เครื่องดื่มในอนาคต 

  
พฤ. 
30         

2. การใชวัตถุเจือปนอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร       
พ.-พฤ. 
13-14 

   
พฤ.-ศ. 

3-4 

3. การประยุกตใช Hydrocolloid (สําหรับผลิตภัณฑเยลลี่
และวุน แยมและขนมหวาน ขนมขบเคี้ยวและซอส 
เครื่องดื่ม นม และ เบเกอรี่ เนื้อสัตวและอาหารทะเล 
อิมัลชั่นและผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ) 

       พฤ.-ศ. 
25-26 

   

4. เทคโนโลยีแปงและผลิตภัณฑจากแปง         พฤ.-ศ. 
23-24 

  

5. การประยุกตใช Pre Biotic และ Pro Biotic ในผลิตภัณฑ
อาหาร 

 
 

 
 
 

 
อ. 
11 
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หลักสูตร ISO            

1.  การจัดทําระบบ FSSC 22000 version 5         
พฤ.-ศ. 
18-19 

   

2.  การจัดทําระบบ ISO 22000:2018      อ.-พ. 
17-18 

      

3.  การจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการและการจัดทํา
เอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2017 

     พ.-ศ. 
1-3 

     

4.  การตรวจติดตามระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม 
ISO/IEC 17025 

         
 

 

หลักสูตร BRC            

1.  BRC Issue 8 : ขอกําหนดและการตีความ     
อ.-พ. 
10-11 

     
จ.-อ. 
7-8 

2. การวิเคราะหภัยคุกคามและการควบคุมจุดวิกฤติในเชิงการ
รักษาความปลอดภัยจากการบุกรุกโดยมีเจตนาราย : 
TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) 

  พ.  
15 

   ศ. 
22 

    

หลักสูตร หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
           

1.  การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO 
11133:2014/2018 และการเก็บและการใชเชื้อจุลินทรีย
อางอิง 

ศ. 
15 

     อ. 
26 

    

2. มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค                   
(ฉบับป 2556) 

    พ. 
18 

     จ. 
4 

3.  การควบคุมคุณภาพภายในของหองปฏิบัติการ                        
ทางจุลชีววิทยา 

       
พ. 
24 

   

4.  การตรวจสอบความถูกตองของวิธีทดสอบ                         
ทางจุลชีววิทยา 

   
พฤ.-ศ. 
20-21 

      
จ.-อ. 
14-15 

5.  การหาคาความไมแนนอนของการทดสอบ                         
ทางจุลชีววิทยา 

       
 
 
 

อ. 
14 

  

6.  ความปลอดภัยทางชีวภาพในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา          
อ. 
4  

7.  การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร      
พฤ.-ศ. 
23-24      

31 สค.- 1 กย. 
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หลักสูตร หองปฏิบัติการเคมี            

1.  การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการเคมี      
อ. 
7      

2.  การหาคาความไมแนนอนของการทดสอบทางเคมี          
ศ. 
21  

3.  การตรวจสอบความถูกตองของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี    
อ. 
18 

       

4. การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี                     
(IQC สําหรับหองปฏิบัติการทางการทดสอบเคมี) 

  อ.  
14 

        

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือ 
           

1.  การสอบเทียบเทอรโมมิเตอร  
พ. 
19     

พ. 
27     

2.  การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส    
พ. 
5       

พ. 
16 

3.  การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร   
พ. 
29         

4. การจัดการเครื่องมือวัด การอานใบรับรองผลและการ
ประเมินผลการสอบเทียบ 

   
จ. 
3 

      
พ. 
23 

หลักสูตร หองปฏิบัติการทดสอบ            

1.  การใชแผนภูมิควบคุมในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
ทดสอบ 

    
จ. 
23 

      

2.  การออกแบบหองปฏิบัติการทดสอบ          จ.-อ. 
17-18 

 

หลักสูตร อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา 
           

1.  ขวดแกว กระปอง การปดผนึกและการตรวจสอบ         พฤ. 
9 

  

2.  หลักการในการผลิตอาหารกระปองที่มีความเปนกรดต่ํา   กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

3.  เทคโนโลยีและการบรรจุแบบปลอดเชื้อสําหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม(Aseptic Process for Soft Drink) 

กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

4.  ระบบเครื่องฆาเชื้อและการปฏิบัติงานเพื่ออาหารปลอดภัย 
(Retort System and Their Operation) กรุณาติดตอเจาหนาที่ 
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5.  การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิตและการแกไขใน
อุตสาหกรรมอาหารกระปอง กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

6.  เทคโนโลยีการใชบรรจุภัณฑออนตัวสําหรับอาหารที่มี
ความเปนกรดต่ํา กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตและการจัดการการผลิต 
สมัยใหม 

           

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดตนทุนใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

     
พ.-พฤ 
8-9 

     

2. การจัดการ Logistic and Supply Chain เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 

        อ.-พ. 
21-22 

  

3. การวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหา (Root Cause 
Analysis : RCA) 

    
จ. 
9     

อ. 
11  

4. การบริหารการเพิ่มผลผลิตลดตนทุนที่ทุกคนมีสวนรวม 
(Total Productive Maintenance : TPM) 

    
พ.-พฤ. 
25-26       

5. การจัดทํา KPI ใหครอบคลุมผลประกอบการของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 

กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

6. การบริหารจัดการน้ําใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

7. การพยากรณทางสถิติในการวางแผนและควบคุมการผลิต กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

หลักสูตร เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)           

1.  เทคโนโลยีการแชเย็นและแชเยือกแข็งในอุตสาหกรรม
อาหาร 

          อ.-พ. 
29-30 

2.  เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
    (Postharvest Technology)  

       อ. 
30    

3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของขนมอบ  
    (Bakery Product  Science and Technology)       จ. 

18     

4.  เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑจากนม กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

5.  เทคโนโลยีการทําแหงดวยวิธี Freeze Dry  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 
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หลักสูตร บรรจุภัณฑ            

1. Active and Intelligent Packaging   
พฤ. 
23         

2.  เทคโนโลยีและแนวทางการเลือกใชบรรจุภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม 

     
พ. 
29 

     

3.  การออกแบบบรรจุภัณฑและการสรางแบรนดสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหาร 

   พฤ. 
13 

       

หลักสูตร เทคโนโลยีทางอาหาร  
(ปฏิบัติการธุรกิจอาหารในเชิงพาณิชย) 

           

1.  การผลิตขนมอบ        
พฤ.-ศ. 

7-8     

2.  การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑจากนม         
พฤ.-ศ. 

4-5    

3. ผลิตภัณฑเนื้อสัตว : การเพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีการ  
   แปรรูป 

      
พ.-พฤ. 
20-21     

4. การผลิตผัก/ผลไมแปรรูปกระปองสําหรับธุรกิจอาหาร 
    ในเชิงพาณิชย  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

หลักสูตร การตลาดสําหรับธุรกิจอาหาร          

1. การตลาดดิจิทัลสําหรับผลิตภัณฑอาหาร    พฤ. 
27        

2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการถายรูปผลิตภัณฑ 
    เพื่อทําการตลาด  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน  
    (คลิปวีดีโอ) เพื่อการตลาด กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

4. การสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมายเพื่อการพัฒนา    
    ผลิตภัณฑ (new) 

กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

5. การออกแบบรูปแบบเสนทางการตัดสินใจของผูบริโภค 
 (Customer Journey)  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

6.  การวางแผนและการสรางกลยุทธการขายสําหรับ 
    อุตสาหกรรมอาหาร  กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

7.  การตลาดสําหรับทายาทธุรกิจยุคใหม กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

8. การวิจัยตลาดและการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคสําหรับ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมในอุตสาหกรรมอาหาร กรุณาติดตอเจาหนาที่ 
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หลักสูตร การจัดการรานอาหารและรานคาปลีก 
 

1. การบริหารจัดการรานอาหารอยางมืออาชีพ          อ. 
25  

2. การบริหารจัดการสินคาเขาสูรานคาปลีก 
modern trade กรุณาติดตอเจาหนาที่ 

3. การจัดการสุขลักษณะที่ดีในรานอาหาร (GMP Mass 
catering) กรุณาติดตอเจาหนาที่ 


