
แบบลงทะเบียนการอบรม   

เรื่อง เทคโนโลยีการแช่เย็นและแช่เยอืกแขง็ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ....................................................................................................................................  

ต าแหน่ง  ................................................................................................... มือถือ................................................  

หน่วยงาน/บริษัท  ...............................................................................................................................................  

ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ .................................................................................. โทรสาร .............................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ........................................................................................ สาขา ......................................  

ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
 

E-mail [ส าหรับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม] ...............................................................................................................  
ผลิตภัณฑ์ ................................................................................. ขนาดกิจการ *      S      M      L 
วุฒิการศึกษา/สาขา ....................................................... ประสบการณท์ างานด้าน ...............................................  

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมVAT 7%)  สมาชิก NFI  5,000   บาท  รหัสสมาชิก .......................................  
 (ราคารวม  5,000 + 350 (VAT7%) = 5,350 บาท) 
  บุคคลทั่วไป  5,300   บาท   
ช าระโดย (ราคารวม  5,300 + 371 (VAT7%) = 5,671 บาท) 
  เช็ค สั่งจ่ายในนาม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 

 โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่  031-1-52938-0            
ชื่อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ชื่อบริษัท และที่อยู่ข้างต้น      ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ................................................................................................................................................................... 
 

* S ทุนจดทะเบียน < 10 ล้านบาท,  M ทุนจดทะเบียน 10-100 ล้านบาท,  L ทุนจดทะเบียน > 100 ล้านบาท                 FM-TN-TN-04  
 

 

(ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

64P030201 

Scan 
สมคัรอบรม 

Online 

โรงแรม เอส.ด.ีอเวนิว  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2434-0400 

ห้องพัก 
O ไมจ่องห้องพัก 
O  จองห้องพัก  
     เตยีงเดีย่ว…....ห้อง / เตยีงคู่ ..….....ห้อง 
Check in วันท่ี ......................................  
Check out วันท่ี ....................................  

 

แผนที่ รร.เอส.ดี 
สแกน QR Code  

ได้เลยคะ 

ไปท่าพระ 

ร.พ.ศิริราช 

โรงแรม 
เอส.ดี.อเวนิว เซ็นทรัล ป่ินเกล้า 

เมอรร์ี่คิงส์ 

ถ.จรญัสนิทวงศ์ 

ถ.สิรินธร 

ไปพุทธมณฑล 

ขนส่งสายใตเ้ก่า 

ร.พ.ยันฮ ี
พาต้า 

สะพานพระป่ินเกล้า สะพานกรุงธน 
แม่น ้ำเจ้ำพระยำ 

ไปสะพานพระราม 7 

MRT สถานีบางยี่ขัน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร          

 0-2422-8688 ต่อ 2206           

 training@nfi.or.th           

 @training-nfi   

 www.nfi.or.th 



   วันจันทร์ที่  21  มิถุนายน  2564 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น.  หลักการพ้ืนฐานด้านการแช่เยือกแข็ง  โดย ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร 
10.00 - 12.00 น. การแช่เยือกแข็งอาหารประเภทผัก-ผลไม้และการเปล่ียนแปลงระหว่างการเก็บรักษา  
 โดย ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น.   หลักการพ้ืนฐานด้านการแช่เย็น  โดย ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี 
15.00 - 16.30 น.   เทคโนโลยีใหม่ในอาหารแช่เยือกแข็ง โดย ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี 

 

วันอังคารท่ี  22  มิถุนายน  2564 
 

09.00 - 12.00 น.   ผลของการแช่เยือกแข็งต่อการรอดชีวิตของจุลินทรืย์ 
  โดย ดร.พรศรี  เจริญพาณิช 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  สมบัติทางเคมี-กายภาพของอาหารแช่เยือกแข็ง 
 โดย ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต 
14.00 – 15.00 น. การแช่เยือกแข็งอาหารประเภทเน้ือสัตว์และการเปล่ียนแปลงระหว่างการเก็บรักษา 
 โดย ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต 
15.00 – 16.30 น.   การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง   
  โดย  ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต 

 

หมายเหตุ    พักรับประทานอาหารว่าง   ช่วงเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น.    ช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น. 
 

  

 

 

 
เทคโนโลยีการแช่เย็น
และแช่เยือกแข็ง 

ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกอาหารเป็นล าตับต้นๆ ของโลก 
กลุ่มของอาหารสดและผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่เยือกแข็งจัดได้ว่าเป็นกลุ่ม
สินค้าอาหารที่ส าคัญและมีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ จากข้อมูลของ
กรมการค้าต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าการส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นและ
แช่เยือกแข็งมีมูลค่าการซ้ือขายนับแสนล้านบาท ดังนั้นผู้ประกอบการภาค
ธุรกิจด้านอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็งต้องค านึงถึงความส าคัญของ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางเคมี 
หรือสมบัติทางกายภาพของอาหารแช่เยือกแข็ง 

 

  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เทคโนโลยีการแช่เย็นแช่เยือก

แข็งในอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 

ผู้ประกอบการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้ส่งออกจากภาค 
อุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง, ข้าราชการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป 
 

       

 วันจนัทร์ที่ 21 - วันอังคารที่  22  มิถุนายน 2564 (2 วัน) 
 

  

ณ ห้องธานี ชัน้ 1  โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว                 
ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ (โทร. 0-2434-0400)   
 (ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า : เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 1,500 บาท) 

  
    

40 คน  
(ปิดรับสมัครเม่ือครบจ านวน / 3 วันก่อนการอบรม) 

 

  
 

1. ดร.ธัชพงศ์  ชูศรี 
2. ผศ.ดร.ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 
3. ผศ.ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 
4. ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ 
5. ดร.พรศรี เจริญพาณิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
 

 

สมาชกิ NFI 5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 

 (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI 5,350 บาท / 
บุคคลทั่วไป 5,671 บาท  

และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 

 

 
200% 

4437 

www.nfi.or.th 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
หลังส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง และกรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน                 
มาทาง E-mail  ล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 

ส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรม  หลังจากได้รับใบสมัครแล้วแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือยืนยัน
การเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1 อาทิตย์  
 

** ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564  สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 20% 
ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลังวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี  คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว  ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร  
   2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700    
       0-2422-8688 ต่อ 2206         @training-nfi        
   E-mail : training@nfi.or.th , www.facebook.com/trainingNFI 
 

หมายเหตุ  กรณีมกีารยกเลกิหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน  หากมกีารจองตั๋วรถ/
เคร่ืองบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยเกดิขึน้ทุกกรณี 

 

 


