
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามท่ีองคก์ารอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug 
Administration: USFDA) ได้ก าหนดให้ผู ้ประกอบการผลิตและ
แปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการ
ควบคุมจุ ดวิ กฤ ติ  (Hazard Analysis and Critical Control Point: 
HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุม
เชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเส่ียง” (Hazard 
Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุ
หรือปัจจยัเส่ียงในกระบวนการผลิต และก าหนดให้มีผูป้ฏิบติังานท่ี
ผ่ านการรับรอง คุณสมบั ติ เ ป็น  Preventive Control Qualified 
Individual (PCQI) เป็นผู ้ควบคุมการจัดท าและบังคบัใช้แผนงาน
ดา้นความปลอดภยัอาหาร (Food Safety Plan)  
 เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ให้มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด  Food Safety Modernization Act, 
USA และช่วยส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัของสินคา้เกษตรและ
อาหารของผูป้ระกอบการในประเทศไทย FOODPRO ACADEMY 
บริษทั ฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จ ากัด ด้วยความร่วมมือในการบริการ
วิชาการจากสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลยัคริสเตียน สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
การสนับสนุนจากส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ(มกอช .) จัดอบอรมพัฒนาบุคคลากรให้มี
คุณสมบัติเป็น PCQI หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for 
Human Food ไปแล้วทั้งหมด 36  รุ่นมีจ านวนผูเ้ข้าอบรมเป็น pcqi 
แล้วกว่า 650 คน สามารถดูรายช่ือและหน่วยงานท่ีผ่านการอบรม
บางส่วนได้ท่ี https://www.foodpro.co.th/pcqi-list/   สามารถดูภาพ
ก า ร อ บ ร ม  PCQI ไ ด้ ท่ี ผ่ า น ม า ไ ด้ ท่ี แ ฟ น เ พ จ 
www.facebook.com/foodprofessional/   ขณะน้ีก าหนดจัดอบรม 
หลัก สูตร  "FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบ
ออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM หลักสูตร FSPCA Preventive 
Controls for Human Food เป็นหลักสูตรมาตรฐานท่ีพัฒนา  โดย 
Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)  ซ่ึ ง เ ป็ น
หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง US FDA และสถาบันความ
ปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย 
สหรัฐอเมริกาIFSH), USA) ซ่ึงเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตร
เดียวในปัจจุบันท่ีทาง US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน
ให้จัดอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู ้เข้าอบรมเป็น  PCQI ตาม
กฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา  
 
  
 เพื่อพฒันาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้การ
จัดท า  Food Safety Plan  และ รับรองคุณสมบัติผู ้เข้าอบรมเป็น 
PCQI (Preventive Controls Qualified Individual)  ตามข้อก าหนด 
ของกฎหมาย Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา 
  

 การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การท า workshop 
เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมสามารถจัดท า Food Safety Plan ได้จริง มีการ
น าเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกนั ผ่านแอพพลิเคชัน่ ZOOM 
 
    
       เจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหารฝ่าย QA ฝ่ายผลิต ฝ่าย R &D  ฝ่ายคลงัสินคา้
และโลจิสติกส์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผูส้นใจทั่วไปท่ีมีความรู้
พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร  หรือ  เคยอบรม หรือมี
ประสบการณ์ท างานเก่ียวกบั GHP/HACCP หรือ ISO 22000   
 
 
- เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบติัการของ PCQI  
- เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด  
- ผูผ้่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติ PCQI  
จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซ่ึงลง
นามโดยตวัแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบดว้ย 
 (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety 
and Health (IIT IFSH), USA,   
(2) International Food Protection Training Institute (IFPI), USA 
(3) Association of Food and Drug, USA 
 
 
วันแรกของการอบรม  เวลา  8:30 -09:00 ลงทะเบียน   
เวลา 09:00 – 17:00  อบรม 
• Chapter 1: Introduction to Course and Preventive Controls  
• Chapter 2: Food Safety Plan Overview  
• Chapter 3: GMP and Other Prerequisite Programs  

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 

 

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม 
 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
 

รายละเอียดเนื้อหาและก าหนดการฝึกอบรม 
 

 

 

 

หลักการและความส าคัญ 

https://www.foodpro.co.th/pcqi-list/
http://www.facebook.com/foodprofessional/


• Chapter 4: Biological Food Safety Hazards  
• Chapter 5: Chemical, Physical and Economically Motivated 
Food Safety Hazards  
 
วันที่สองของการอบรม 09:00- 17:00 
• Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan  
• Chapter 7: Resources for Food Safety Plans  
• Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls 
Determination  
• Chapter 9: Process Preventive Controls  
• Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls  
• Chapter 11: Sanitation Preventive Controls  
• Chapter 12: Supply‐chain Preventive Controls  
 
วันที่สามของการอบรม  09:00- 17:00 
• Chapter 13: Verification and Validation Procedures  
•  Chapter 14: Record-keeping Procedures  
•  Chapter 15: Recall Plan  
•  Chapter 16: Regulation Overview - cGMP, Hazard Analysis, 
and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food  
 
 
ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร อาจารย์ประจ า สถาบันเทคโนโลยีพะจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรท่ีข้ึนทะเบียนเป็น  Lead 

Instructor ทั้ ง ห ลั ก สู ต ร  Preventive Controls for Human Food 
(PCHF) และหลัก สูตร  Foreign Supplier Verification Programs 
(FSVP) ในก ากับ   FSPCA, Institute for Food Safety and Health, 
Illinois Institute of Technology,  USA หน่วยงานในก ากับ FDA, 
USA มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมและโลจิสิติกส์อาหาร
หลายปีก่อนมาเป็นท่ีปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร 
และเคยเป็นวิทยากรหลกัสูตรเก่ียวการปฏิบัติและจัดการจัดการโซ่
อุปทานเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร  สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม  
รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร  
 อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์  วิทยากร
ฝึกอบรมและท่ีปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร (GMP/HACCP, BRC, FSSC/ ISO 22000)  ศูนย์พัฒน า
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 

 

อัตราค่าอบรมปกติท่านละ 15,000 บาท 
กรณีลงทะเบียนช าระเงินล่วงหน้าภายใน 19 พ.ค. 64  
1.สมคัรอบรม 1 ท่าน ช าระเพียง 8,500 บาท/ท่าน 
2. สมคัรอบรม 2 ท่าน ช าระเพียง 7,500 บาท/ท่าน 
3. สมคัรอบรม 3 ท่าน ช าระเพียง 6,900 บาท/ท่าน 
กรณีลงทะเบียนช าระเงินภายใน 24 พ.ค. 64 
อตัราค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท   

* ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร ค่าจัดส่งเอกสาร  และค่าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ ทุกอย่างแล้ว โดยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ 3%  
 

 
ออนไลน์ได้ที่      https://goo.gl/gP2J5U  
ดูรายละเอียดหลักสูตร www.foodpro.co.th/pcqi  
ดูรายละเอียดหลักสูตร FSVP  www.foodpro.co.th/fsvp  
 
 
สอบถามก าหนดการเพิ่มเติมไดท่ี้ โทรศพัท์ 02-016-2821 

สายด่วน พิพฒัน์ Line ID: @foodpro   โทร 081-428-5-999  
เลขท่ี 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47  ถ.สาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120  E-mail: info@foodpro.co.th  
 academyfoodpro@gmail.com 

 

 
 

คณะวิทยากร 
 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม/ติดต่อ 
 

ข้อมูลหลักสูตร FSPCA ภายใต้กฎหมาย FSMA 
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ATTN: Food Professional Co., Ltd:  Scan แลว้ส่งไฟลท์าง E-mail ท่ี info@foodpro.co.th  หรือถ่ายภาพส่งที่  LINE ID: @foodpro  
สมัครเข้าอบรม หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food 

 
ผู้เข้าอบรมคนที่ 1       __________________________________________ 

ช่ือ สกุล (ภาษาไทย)       __________________________________________ 

Name-Surname(English) _________________________________________ 

ต าแหน่ง     __________________________________________ 

วุฒิการศึกษา/สาขา   __________________________________________ 

E-mail:        __________________________________________ 
ผ่านการอบรม/เคยท างานเก่ียวกับ                            GMP            HACCP             ISO/FSSC 22000   

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ใน       )                           อื่นๆ                 ไม่เคยอบรม/ไม่เคยท างานเก่ียวข้องกับระบบข้างต้น

ผู้เข้าอบรมคนที่ 2        __________________________________________ 

ช่ือ สกุล (ภาษาไทย)       __________________________________________ 

Name-Surname (English)  __________________________________________

ต าแหน่ง     __________________________________________ 

วุฒิการศึกษา/สาขา   __________________________________________ 

E-mail:        __________________________________________ 
ผ่านการอบรม/เคยท างานเก่ียวกับ                            GMP            HACCP             ISO/FSSC 22000   

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ใน       )                           อื่นๆ                 ไม่เคยอบรม/ไม่เคยท างานเก่ียวข้องกับระบบข้างต้

ผู้เข้าอบรมคนที่ 3        __________________________________________ 

ช่ือ สกุล (ภาษาไทย)       __________________________________________ 

Name-Surname (English)  __________________________________________ 

ต าแหน่ง     __________________________________________ 

วุฒิการศึกษา/สาขา   __________________________________________ 

E-mail:        __________________________________________ 
ผ่านการอบรม/เคยท างานเก่ียวกับ                            GMP            HACCP             ISO/FSSC 22000   

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ใน       )                           อื่นๆ                 ไม่เคยอบรม/ไม่เคยท างานเก่ียวข้องกับระบบข้างต้น

 

ผู้ประสานงาน   

ชื่อ สกุล (ภาษาไทย)     __________________________________________ 

 
E-mail:                   __________________________________________ 
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท       __________________________________________ 

 
เลขท่ีผู้เสียภาษี       __________________________________________ 

 
โทรศัพท์ ส านักงาน           __________________________________________ 

 
โทรศัพท์มืถือ           __________________________________________ 

 
E-mail:                  __________________________________________ 
 
โทรศัพท์ ส านักงาน      __________________________________________ 

 
อยู่ในการออกใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี       
      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

     

mailto:info@foodpro.co.th


ท่านสามารถสมคัรออนไลน์ไดท้ี่  https://goo.gl/gP2J5U หรือ www.foodpro.co.th/pcqi   
ถ่ายรูปใบสมัครส่งทางไลน์  Line ID: @foodpro  E-mail: info@foodpro.co.th      หรือ    academyfoodpro@gma
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