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ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ท่านสามารถลงทะเบียน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ ง หรือทัง้ สองหลักสูตร
GMP
HACCP

“GMP / HACCP”
วันที่ 25-26 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

สมาชิก FoSTAT รหัส..................... ราคาหลักสูตรละ 1,500 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
บุคคลทัวไป
่ ราคาหลักสูตรละ 1,700 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
T56001
 กรณีทท่ี า่ นไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้
กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันจริง 3 วัน
หากเลยกําหนดดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นค่าลงทะเบียนทัง้ หมด


สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ห้อง 722 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

สิ่งตีพิมพ์

วิ ธีการชําระเงิ น
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชือ่ บัญชี สมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 374-1-60907-6 ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ แล้ว
ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชือ่ และทีอ่ ยูส่ าํ หรับการออก
เอกสารใบเสร็จรับเงินมาที่ โทรสาร : 02-942-8527

ณ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หากไม่มผี รู้ บั !! กรุณาส่งต่อไปยังผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรมหรือฝา่ ยบุคคล

FoSTAT- Public Training

โปรแกรมสัมมนา

GMP / HACCP

วันที่ 25-26 เมษายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เวลา
09.00 – 10.30

วิทยากร

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์
ผูท้ รงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิ สระ
ด้านระบบคุณภาพ
หลักการและเหตุผล :

คุณมันตา โอพิ ทกั ษ์ชีวนั
นักวิ ชาการอาหารและยาชํานาญการ

สําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นับเป็ นหน่ วยงานที่มหี น้าที่ในการ
ตรวจรับรองระบบ GMP อาหารในประเทศไทย รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการตรวจติดตามการปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบการ
อาหารและนํ้ าดื่มไทย ให้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับ GMP ทีบ่ งั คับใช้ตามกฎหมาย หลักการของ GMP จะ
ครอบคลุ มตัง้ แต่ส ถานที่ตงั ้ ของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคารระบบการผลิต ที่ด ีมคี วามปลอดภัย และมี
คุณภาพได้มาตรฐานทุกขัน้ ตอน นับตัง้ แต่เริม่ ต้นวางแผนการผลิตระบบควบคุมตัง้ แต่วตั ถุ ดบิ ระหว่างการผลิต
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บการควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึงผูบ้ ริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ
และติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการทีด่ ใี นเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และHygiene) เพือ่ ให้
ผลิตภัณฑ์ขนั ้ สุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็ นทีม่ นใจเมื
ั่
อ่ ถึงมือผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ GMP ยังเป็ นระบบประกัน
คุณภาพขัน้ พื้นฐานก่ อนที่ จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่ นๆต่ อไปเช่ นระบบ HACCP (Hazards
Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
(Break)
16.00 – 16.15
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00– 16.00
(Break)

ประโยชน์ที่จะได้รบั : GMP / HACCP
1) เข้าใจถึงหลักการเบือ้ งต้นของหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร และระบบการวิเคราะห์
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติในอาหารทัง้ 12 ขัน้ ตอนได้อย่างถูกต้อง
2) ทําให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายในอาหารทีอ่ าจเกิดจากการ ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสม

คุณสมบัติผ้เู ข้าอบรม
ผูป้ ระกอบการแปรรูปอาหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ นักวิชาการ ทีม่ คี วามรู้
ในระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
การเดิ นทาง
เมื่อถึงประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถนัง่ รถ
สวัสดิการมหาวิทยาลัย(ฟรี)
-สาย2 ลงโรงอาหารกลาง2 ข้ามถนน
(ตึกสถาบันอาหารอยูห่ ลังตึกอุตสาหกรรมเกษตร)
-สาย4 ลงป้ายจอดรถสวัสดิการมหาวิทยาลัย
หน้าตึกสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

16.00 – 16.15

T56001

วันที่ 25 เมษายน 2556
หัวข้อ
-ความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
-ความเป็นมาความรูพ้ น้ื ฐาน ของระบบ GMP
พักรับประทานอาหารว่าง
GMP กฎหมายและการนําไปใช้
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ระบบ GMP ตามมาตรฐาน Codex และการนําไปใช้
-Work Shop
ถาม – ตอบ
วันที่ 26 เมษายน 2556
-ความเป็นมาและความรูเ้ บือ้ งต้นของระบบ HACCP
พักรับประทานอาหารว่าง
HACCP 12 ขัน้ ตอน
- ขัน้ ตอนที่ 1-3 (การจัดตัง้ คณะทํางาน,รยละเอียดผลิตภัณฑ์,วิธกี ารนําไปใช้)
- ขัน้ ตอนที่ 4-5 (แผนภูมกิ ารผลิต , ทวนสอบแผนภูมกิ ารผลิต)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ขัน้ ตอนที่ 6-7 (การระบุอนั ตรายและมาตรการควบคุม,การกําหนดจุดวิกฤติทต่ี ้อง
ควบคุม)
- ขัน้ ตอนที่ 8-9 (การกําหนดค่าวิกฤติ,กําหนดการตรวจติดตาม)
- ขัน้ ตอนที่ 10-11 (กําหนดวิธกี ารแก้ไข , กําหนดกระบวนการทวนสอบ)
- ขัน้ ตอนที่ 12 (กําหนดการตรวจติดตาม)
-Work Shop
ถาม – ตอบ
ลงทะเบียน ONLINE ได้ท ี่ www.fostat.org

หรือส่งแบบตอบร ับมาย ัง ฝ่ายฝึ กอบรม
ั
โทรศพท์
02 942 8528 , 083 908 0797 โทรสาร 02 942 8527
Email: training@fostat.org ; seminar@fostat.org
*** ร ับจํานวนจําก ัด และปิ ดร ับสม ัครเมือ
่ ครบจํานวนทีก
่ ําหนด ****

** ช่วงบ่าย พักรับประทานอาหารว่างระหว่างบรรยาย 15 นาที
์
** ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมแต่ยงั คงเนื้ อหาของการอบรม

- - ผูท้ ี่เข้ารับการอบรมครบ 80% จะได้รบั ใบประกาศนี ยบัตร - -

