
แบบลงทะเบียนการอบรม เร่ือง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร 
(Sensory Evaluation) (รุ่นท่ี 1/2564) 

 
  
 

 

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 สถอ.  6,800   บาท  รหัสสมาชิก .......................................  
 (ราคารวม  6,800 + 476  (VAT7%) = 7,276 บาท) 
  บุคคลทั่วไป  7,200   บาท   
ช าระโดย  (ราคารวม  7,200 + 504 (VAT7%) = 7,704 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%) 
รุ่นท่ี  1/2564 
 

โรงแรมรอยลัริเวอร์  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2422-9222 

จองห้องพกั O ไมจ่อง 
 O  จองห้องพัก  
 

 เตยีงเดี่ยว…......ห้อง / เตยีงคู่ ..….......ห้อง 
 

Check in วันท่ี ......................................  
Check out วันท่ี ....................................  

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง 

64P020401 

Scan 
สมคัรอบรม 

Online 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร          

 0-2422-8688 ต่อ 2206           

 training@nfi.or.th           

 @training-nfi   

 www.nfi.or.th 

การประเมินคุณภาพ 

ทางประสาทสัมผัส 

ของอาหาร 
  

(Sensory Evaluation) 

ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 
โรงแรมรอยัลริเวอร์  
ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ 
 
 

วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

 
 

MRT สถานีสิรินธร 

รร.รอยัลริเวอร์ 
สแกน QR Code  

ได้เลยคะ 



   

 
200% 

4437 

หลักการและเหตุผล  
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร  ได้แก่  คุณลักษณะด้านสี  กลิ่น  รส  ลักษณะเน้ือสัมผัสท่ีสามารถรู้สึกและ

ประเมินได้ด้วยอวัยวะในร่างกายมนุษย์ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าวจัดได้ว่า  เป็นคุณภาพของอาหารด้านหน่ึงท่ีส าคัญไม่
ต่างไปจากคุณภาพอาหารด้านโภชนาการ  ด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะ  ดังน้ันการหาเทคนิควิธีการประเมินผล
คุณภาพด้านน้ีอย่างถูกหลักวิชาการ  และหลักธรรมชาติของผู้ทดสอบและผู้บริโภคจึงมีประโยชน์ต่อท้ังผู้ผลิต  ผู้บริโภค  และ
นักวิจัยท่ีจะน าไปใช้ในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกันคุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหาร  การวิเคราะห์
ผู้บริโภค  การวิเคราะห์ตลาด  ตลอดจนการน าข้อมูลด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสมาสานสัมพันธ์กับข้อมูลของคุณภาพ
ด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ต่องานมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ 
มีเป้าหมายเพื่อเพิม่พูนความรู้ท้ังทางทฤษฎี  และทักษะทางเทคนิคด้านการประเมนิคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสแก่

บุคลากรในภาคการผลิตและภาครัฐ 
 

หลักสูตรการอบรม 
ประกอบด้วยความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกบัคุณภาพของอาหาร  ลักษณะคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส ลักษณะคุณภาพของผู้

ทดสอบ หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การทดสอบความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหารแบบเปรียบเทียบคู่ แบบเลือก 1 ใน 3 ตัวอย่าง แบบเลือก 2 ใน 5 ตัวอย่าง การเรียงล าดับ การ
เทียบจากตัวอย่างมาตรฐานหรือตัวอย่างอ้างอิง การสร้างแบบสอบถามและการประเมินลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหาร
แบบให้แต้ม การทดสอบเชิงพรรณนา การประเมินความรู้สึก ความพึงพอใจ การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมท้ังหลักสถิติเพื่อสรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ 

 

วิทยากร      
 ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปราณี  อ่านเปรื่อง  (คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   
1. บุคลากรภาคการผลิตท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอาหาร  การควบคุมคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์

ผู้บริโภค  การวเิคราะห์การตลาด   รวมท้ังด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. นักวิจัย  และผู้สนใจงานผลิตและงานบรกิารด้านอาหาร 

 

ระยะเวลาในการอบรม    วันพุธที่  16 – วันศุกร์ท่ี  18  ธันวาคม  2563 (3 วัน) 
 

สถานท่ี  ณ ห้องบงกชรัตน์ A ช้ัน 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ (โทร. 0-2422-9222)   
 (ค่าห้องพักรวมอาหารเชา้ : เตียงเด่ียว / เตียงคู่ 1,600 บาท) 
 

ค่าลงทะเบียน  (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 
 สมาชิก สถอ. 6,800 บาท / บุคคลท่ัวไป  7,200 บาท  (ยังไม่รวม VAT 7%)   
 (ราคารวม VAT 7% สมาชิก สถอ. 7,276 บาท / บุคคลท่ัวไป  7,704 บาท) 
 

 

จ านวนผู้เข้าอบรม    40 คน (ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน / 3 วันก่อนการอบรม) 

 

  

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร  ลักษณะคุณภาพของอาหารทางประสาทสัมผัสและลักษณะ

คุณภาพ  ของผู้ทดสอบ 
10.30 – 12.00 หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านความแตกต่าง 
13.00 – 14.30 ปฏิบัติการ : การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ตัวอย่าง 
   -  เปรียบเทียบคู่ -  เลือก 1 ใน 3 ตัวอย่าง  -  เลือก 2 ใน 5 ตัวอย่าง 
14.45 – 16.00 ปฏิบัติการ : การทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อาหาร 2 ตัวอย่าง 
   -  การเรียงล าดับ -  การเทียบจากตัวอย่างมาตรฐานหรือตัวอย่างอ้างอิง 
16.00 – 16.30 สรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 
09.00 – 10.15 หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านรายละเอียดของลักษณะคุณภาพอาหาร 
10.30 – 12.00 ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารและการสร้างแบบสอบถาม 
13.00 – 16.00 ปฏิบัติการ : การทดสอบรายละเอียดของลักษณะคุณภาพอาหาร 
16.00 – 16.30 สรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ 
 

วันศุกร์ท่ี 18 ธันวาคม 2563 
09.00 – 10.15 หลักการและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านความรู้สึก  ความพึงพอใจ  การยอมรับ

ของผู้ทดสอบและ  ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร 
10.30 – 12.00 ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถามส าหรับประเมินความรู้สึก ความพึงพอใจ  การยอมรับ 

ของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร 
13.00 – 16.00 ปฏิบัติการ:การทดสอบความรู้สึก ความพึงพอใจ  การยอมรับของผู้ทดสอบและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

อาหาร 
16.00 – 16.30 สรุปประเด็นและอภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ 

 

หมายเหตุ   เวลาพัก      ภาคเช้า  10.15 - 10.30 น.       กลางวัน  12.00 - 13.00 น.            ภาคบ่าย  14.30 - 14.45 น. 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
หลังส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง และกรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงิน                 
มาทาง E-mail  ล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 

ส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรม  หลังจากได้รับใบสมัครแล้วแล้ว ทางเจ้าหน้าท่ีจะส่งหนังสือยืนยันการ
เข้าร่วมอบรมไปยงัท่านก่อนการอบรม 1 อาทิตย์  
** ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนวันที่ 4 ธันวาคม 2563  สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 20% 
ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลังวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนท้ังหมด 

 
 
 

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 

 

 


