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FSSC 22000 Version 5 หล ักสูตรฝึ กอบรม ผูต
้ รวจประเมิน/ผูน
้ าการตรวจประเมินระบบ
การจ ัดการอาหารปลอดภ ัย
FSSC 22000 Version 5 Food Safety Management Systems Auditor/Lead Auditor
Training Course
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 5 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
เพื่อให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้และทักษะทีจ
่ าเป็ นในการดาเนินการตรวจประเมินภายใน, การตรวจประเมินโดยลูกค ้า และ
การตรวจประเมิน โดยบุคคลที่ 3 ของการตรวจสอบด ้านระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 ให ้
สอดคล ้องกับ ISO 19011, ISO 17021 และ และ ISO/TS 22003 ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ:
• ทาให ้คุณมีศักยภาพเพือ
่ เป็ นผู ้ตรวจประเมิน/ผู ้นาการตรวจประเมินของมาตรฐาน FSSC 22000
• ได ้รับความรู ้และเครือ
่ งมือเพือ
่ ปฏิบัตใิ นการตรวจสาหรับให ้สอดคล ้องตาม FSSC 22000
้ ง่ อุปสรรค จุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุง
• การใช ้เครือ
่ งมือและเทคนิคอย่างมีประสิทธิผล เพือ
่ ชีบ
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
ความรู ้ (Knowledge)
• อธิบาย วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการความปลอดภัยด ้านอาหาร, มาตรฐานการจัดการระบบความปลอดภัย
ด ้านอาหาร, การตรวจสอบระบบการจัดการ และ การรับรองโดยบุคคลทีส
่ าม
• อธิบายถึงบทบาทของการผู ้ตรวจ ในการวางแผน การดาเนินการตรวจ รายงานและการติดตามการตรวจระบบ
การจัดการอาหารปลอดภัยให ้สอดคล ้องกับ ISO 19011, ISO 17021 และ และ ISO/TS 22003 ตามความ
เหมาะสม
ทักษะ (Skills)
• วางแผน การดาเนินการตรวจ การรายงาน และการติดตามการตรวจระบบการจัดการอาหารปลอดภัย เพือ
่
จัดทาให ้เกิดความสอดคล ้องกับ FSSC 22000 หรือการยอมรับทีเ่ ท่าเทียม และให ้สอดคล ้องกับ ISO 19011,
ISO 17021 และ และ ISO/TS 22003 ตามความเหมาะสม
ความรูพ
้ น
ื้ ฐานก่อนอบรม:
ผู ้เข ้าอบรมควรมีความรู ้ ความเข ้าใจ ในเนือ
้ หาดังนี้ ก่อนเข ้าอบรม
1) ความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและแนวคิดของระบบการจัดการอาหารปลอดภัย ได ้แก่
a. ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยทั่วไป เช่น BRC, GLOBALGAP, FSSC และ/หรือ มาตรฐานการ
จัดการอาหารปลอดภัยอืน
่ ๆ
b. กฎหมายด ้านความปลอดภัย (เฉพาะอุตสาหกรรม/สถานทีต
่ งั ้ )
c. โปรแกรมพืน
้ ฐาน ทีเ่ ฉพาะใน ISO/TS 22002-1
d. แนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ส
ี าหรับ เกษตรกรรม (GAP), สัตวบาล (GVP), ผู ้ผลิต (GMP), สุขอนามัย (GHP), การ
้ มาขายไป (GTP) โดยขึน
ผลิต (GPP), การกระจาย (GDP) และ/หรือการซือ
้ อยูก
่ ับกลุม
่ ของห่วงโช่
อาหารทีผ
่ ู ้เข ้าเรียนปฏิบัตงิ าน
e. ทฤษฎีของ HACCP ทีก
่ าหนดโดย Codex Alimentarius Commission
2) ความรู ้เกีย
่ วกับข ้อกาหนด ISO22000 หรือ ทีย
่ อมรับว่าเท่ากัน ทีซ
่ งึ่ อาจจากการได ้รับการฝึ กอบรมหลักสูตร
ด ้านข ้อกาหนด ISO22000 จาก BSI หรือเทียบเท่า
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่ เมือ
่ เรียนผ่านสาเร็จ คุณจะได ้รับใบรับรอง ผู ้ตรวจ/ผู ้นาการตรวจ
การจัดการอาหารผลอดภัย ทีไ่ ด ้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ IRCA

ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้ทีต
่ ้องการมีความรู ้และทักษะทีจ
่ าเป็ นในการดาเนินการตรวจประเมินภายใน, การตรวจ
ประเมินโดยลูกค ้า และการตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3 ของการตรวจสอบด ้านระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร FSSC 22000

END

CQI and IRCA Certified ISO 22000:2018 Lead Auditor Food Safety
Management Systems (FSMS) Training Course
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 5 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
เพื่อให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้และทักษะทีจ
่ าเป็ นในการดาเนินการตรวจประเมินภายใน, การตรวจประเมินโดยลูกค ้า และ
การตรวจประเมิน โดยบุคคลที่ 3 ของการตรวจสอบด ้านระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 ให ้
สอดคล ้องกับ ISO 19011 และ ISO 22003 ร่วมด ้วย ISO/IEC 17021 ตามความเหมาะสม
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
ได ้รั บความมั่นใจทีจ
่ ะตรวจสอบระบบ FSMS ได ้อย่างมีประสิทธิภาพด ้วยเทคนิคการปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในระดับสากล หรือ
แสดงให ้เห็น ถึง ความมุ่ง มั่น ต่อความปลอดภัยของอาหาร โดยการปรั บเปลีย
่ นทักษะของผู ้ตรวจประเมินทีม
่ อ
ี ยู่ ให ้มี
่ วชาญและเข ้ากับการพัฒนาล่าสุด รวมถึงมีสว่ นร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สามารถ ความเชีย
คุณจะเข ้าใจหลักการและวิธป
ี ฏิบัต ท
ิ ส
ี่ าคัญของการตรวจสอบ FSMS ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 22000 และ
ISO 19011 “แนวทางสาหรับระบบการจัดการการตรวจประเมิน”
่ วามสาเร็จในการตรวจประเมิน ระบบการจัดการความ
คุณจะได ้รับความรู ้และทักษะทีจ
่ าเป็ นในการดาเนินการ เพือ
่ นาสูค
ปลอดภัยของอาหาร โดยใช ้วิธก
ี ารแบบทีละขัน
้ ตอน คุณจะได ้รับแนวทางจากกระบวนการตรวจประเมินทัง้ หมดตัง้ แต่
เริม
่ ต ้นจนถึงการติดตามผล
มีทักษะในการวางแผน, ดาเนินการ, รายงานและติดตามการตรวจประเมิน FSMS เพือ
่ กาหนดความสอดคล ้องช่ว ยเพิม
่
การปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดด ้านความปลอดภัยของอาหารและประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

FSPCA Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) for Human Food
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 2.5 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
ตามทีอ
่ งค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได ้ประกาศกฎหมายการ
ปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให ้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ตัง้ แต่ วันที่ 4 มกราคม
2554 ซึง่ เป็ นการยกระดับกฎหมายด ้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯครัง้ สาคัญ ครอบคลุมเรือ
่ ง มาตรการปฏิบัตต
ิ อ
่
ทัง้ การกากับควบคุมอาหารนาเข ้า การทวนสอบผู ้จัดหาต่างประเทศ การรับรองผู ้ตรวจ ประเมินโดยบุคคลทีส
่ าม และ
่ ง โดยกาหนดประกาศกฎระเบียบย่อย ด ้านความปลอดภัยอาหารทีส
การควบคุมเชิงป้ องกันบนพืน
้ ฐานความเสีย
่ าคัญทัง้
7 ฉบับ (7 Core Regulations) ให ้แล ้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559
้ แล ้ว และได ้กาหนด
ล่าสุดเมือ
่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 USFDA ได ้ดาเนินการประกาศ 7 Core Regulations เสร็จสิน
้ สุดเปลีย
ระยะเวลาสิน
่ นผ่านของกฎระเบียบทัง้ หมดภายในปี 2562 โดยในส่วนของกฎระเบียบด ้าน การควบคุมเชิง
่ ง (Preventive Control) สาหรับอาหารมนุษย์ ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 Core Regulations นั น
ป้ องกันบนพืน
้ ฐานความเสีย
้
USFDA ได ้กาหนดให ้ผู ้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลีย
่ นการปฏิบัตด
ิ ้านการวิเคราะห์ อันตรายและการควบคุมจุด
่ ลักปฏิบัต ิ “การวิเคราะห์อน
วิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสูห
ั ตรายและการควบคุม
่ ง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC)
เชิงป้ องกันบนพืน
้ ฐานของการประเมินความเสีย
่ งในกระบวนการผลิต และ กาหนดให ้มีผู ้ปฏิบัตงิ านทีผ
เพือ
่ ลดเหตุหรือปั จจัยของความเสีย
่ ่านการรับรองคุณสมบัตเิ ป็ น
Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็ นผู ้ควบคุมการจัดทาและบังคับใช ้แผนงานด ้านความปลอดภัย
อาหาร (Food Safety Plan) ในแต่ละสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ทม
ี่ รี ายได ้ต่อปี สงู กว่า
1 ล ้านเหรียญสหรัฐ และมีผู ้ปฏิบัตงิ าน เกินกว่า 500 คน จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ Preventive Control ภายในวันที่
17 กันยายน 2559
ประเทศไทยก็เป็ นหนึง่ ในผู ้ผลิตสินค ้าทีส
่ าคัญเพือ
่ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ เพราะฉนั น
้ ผู ้ผลิตอาหารไทยทีส
่ นใจ
และต ้องการศึกษากฎหมาย FSMA เพือ
่ การนาไปปฏิบัตไิ ด ้อย่างถูกต ้องในการส่งสินค ้าออกไปยังสหรัฐฯ พร ้อมทัง้
ต ้องการได ้รับใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) จากวิทยากรที่
ได ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ น Lead Instructor (LI) ของ Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) เพือ
่ ใช ้
เป็ นหลักฐานในการรับการตรวจสอบจาก USFDA

้ หาหล ักสูตร:
เนือ
Day 1
Chapter 1 Introduction to Course and Preventive Controls
Chapter 2 Food Safety Plan Overview
Chapter 3 Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
Chapter 4 Biological Food Safety Hazards
Chapter 5 Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety
Hazards
Chapter 6 Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
Chapter 7 Resources for Preparing Food Safety Plans
Day 2
Review and Questions
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
Day 3
Review and Questions
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
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าฝึ กอบรม:
• ผ่านการศึกษาด ้านวิทยาศาสตร์ในสาขาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความปลอดภัยอาหารหรือระบบคุณภาพ
• มีประสบการณ์ทางานด ้านความปลอดภัยอาหาร
่ วชาญ หรือปฏิบัตงิ านด ้าน GMP/HACCP หรือ ISO 22000
• ผ่านการฝึ กอบรม มีความเชีย
ผูผ
้ า
่ นการฝึ กอบรมจะได้ร ับ:
• เอกสารคูม
่ อ
ื ประกอบการศึกษาเพือ
่ ดาเนินการของ PCQI (รูปแบบภาษาอังกฤษ)
• เอกสารการอบรมและแบบฝึ กหัด (รูปแบบภาษาอังกฤษ)
• ประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัตเิ ป็ น Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) จากวิทยากรที่
ได ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ น Lead Instructor (LI) ของ Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)
END

ข้อกาหนด GHPs/HACCP
GHPs/HACCP Requirement
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 1 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
เพิม
่ พูนความรู ้เกีย
่ วกับระเบียบวิธ ี CODEX HACCP เพือ
่ พัฒนา จัดทาเอกสารและใช ้แผนงานด ้านความปลอดภัยใน
อาหาร HACCP และประยุกต์ใช ้เกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู ้เข ้าร่วมการอบรมจะสามารถ
่ งต่อความปลอดภัยในอาหาร CODEX HACCP
• ประยุกต์ใช ้ระเบียบวิธด
ี ้านความเสีย
่ มโยงระเบียบวิธ ี CODEX HACCP กับแผนงาน HACCP ในบริษัทของคุณและข ้อกาหนดของเกณฑ์การ
• เชือ
รับรอง HACCP และ GHPs มีสว่ นร่วมในการพัฒนาและการทบทวนแผนงาน HACCP
GHPs หลักการปฏิบัตส
ิ ข
ุ ลักษณะทีด
่ ี / HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม เป็ นหลักการที่
ได ้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช ้เป็ นแนวทางการกาหนดระบบการควบคุมการทางานในการผลิตอาหารหรือการผลิต
บรรจุภัณฑ์ส าหรั บอาหาร โดยการใช ้ Model สาหรั บการจัดทาระบบเอกสารให ้สอดคล ้องตามมาตรฐานและใช ้ระบบ
เอกสารเป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทาระบบ โดยมุง่ ประเด็นไปทีข
่ น
ั ้ ตอนการเตรียมตัว
ขององค์กร หรือ Preliminary Step และขัน
้ ตอนการประยุกต์ใช ้หลักการ HACCP ทัง้ 7 หลักการ
BSI มุ่ง มัน
้ ในการให ้ข ้อมูล ความรู ้ทีเ่ ป็ นปั จจุ บันทีส
่ ามารถนาไปปฏิบัตใิ นการแก ้ไขปั ญหาในสถานประกอบการท่านได ้
อย่า งแท ้จริง หลั ก สูต รนี้เ น น
้ ให ้พนั กงานมีความรู แ้ ละความเข ้าใจในส่ว นทีม
่ าของระบบ และทฤษฎี รวมถึง การฝึ ก
ภาคปฏิบัตเิ พื่อให ้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช ้ระบบ HACPP พร ้อมตัวอย่างจริงให ้ท่านง่ายต่อการทาความ
เข ้าใจ
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
• หลักแนวคิดและการสรุปหลักการทีส
่ าคัญของระบบ GHPs, HACCP ทัง้ 7 ประการ
• การศึกษาถึงข ้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกาหนดวัตถุประสงค์การใช ้และการทบทวนเอกสารแผนภูม ิ
กระบวนการผลิต และ การทาการวิเคราะห์อน
ั ตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตาม
หลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
• การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
• การกาหนดเกณฑ์คา่ จากัดวิกฤตทีเ่ หมาะสม ตามหลักการที่ 3
• การกาหนดการเฝ้ าระวัง ตามหลักการที่ 4
• การกาหนดวิธก
ี ารแก ้ไข ตามหลักการที่ 5
• การกาหนดวิธก
ี ารทวนสอบ ตามหลักการที่ 6
• สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

การตรวจติดตามภายใน GHPs/HACCP
GHPs/HACCP Internal Audit
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 1 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
เพื่อให ้การองค์กรท่านมีผู ้ตรวจติดตามภายใน (Internal auditor) ทีม
่ ค
ี วามรู ้ความสามารถพร ้อมปฏิบัตงิ านในการเป็ น
ผู ้ตรวจติดตามระบบคุณภาพต่างๆของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น มาตรฐาน GHPs/HACCP, ISO9001, BRC, ISO22000
และ FSSC 22000 เป็ นต ้น
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
• ระบบการตรวจประเมิน
• วัตถุประสงค์และชนิดของการตรวจประเมิน
• การเตรียมแผนการตรวจประเมิน
• การสร ้างรายการคาถาม จาก HACCP Plan / Pre-requisite Programmes
• การสรุปรายงานและกิจกรรมการแก ้ไขป้ องกัน
• เทคนิคการตรวจประเมิน (Where at to look, how to look, What to look)
o สถานทีต
่ งั ้ อาคาร เครือ
่ งมือ สิง่ อานวยความสะดวก
o การควบคุมกระบวนการผลิต: Process control
o การปรับคุณภาพน้ าทีใ่ ช ้: Water control
้ : Cleaning and sanitizing
o การทาความสะอาดและการฆ่าเชือ
o การซ่อมบารุง เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร: Maintenance
o การเก็บสารเคมี: Chemical Handling
้ : Pest control
o การควบคุมสัตว์พาหะนาเชือ
o การควบคุมการปนเปื้ อน แก ้ว และวัสดุอน
ื่ ๆ: Glass control
o สุขลักษณะคนงาน: Personal Hygiene
o การฝึ กอบรม: Training
o การเรียกคืนสินค ้า: Recall
o การขนส่ง: Transportation
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

สุขล ักษณะทีด
่ แ
ี ละการจ ัดทามาตรฐานสาหร ับบริการจ ัดเลีย
้ ง (โรงแรม/ร้านอาหาร)
GMP and Documentation for Catering (Hotel/Restaurant)
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 1 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
้ นแนวทางการกาหนดระบบการควบคุมการทางานในการ
GMP ซึง่ เป็ นหลักการทีไ่ ด ้รับการยอมรับในระดับสากล มาใชเป็
ผลิตอาหารก่อนปรุงและอาหารปรุกสุงสาหรับ Mass Catering โดยการใช ้ Model สาหรับการจัดทาระบบเอกสารให ้
สอดคล ้องตามมาตรฐาน และใช ้ระบบเอกสารเป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทาระบบ
โดยมุง่ ประเด็นไปทีข
่ น
ั ้ ตอนการเตรียมตัวขององค์กร และขัน
้ ตอนการประยุกต์ใช ้ข ้อกาหนด
BSI มุง่ มัน
่ ในการให ้ข ้อมูล ความรู ้ทีเ่ ป็ นปั จจุบันทีส
่ ามารถนาไปปฏิบัตใิ นการแก ้ไขปั ญหาในสถานประกอบการท่านได ้
อย่างแท ้จริง หลักสูตรนี้เน ้นให ้พนั กงานมีความรู ้และความเข ้าใจในส่วนทีม
่ าของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึ ก
้ระบบ
ภาคปฏิบัตเิ พือ
่ ให ้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช
GMP in Mass Catering พร ้อมตัวอย่างจริงให ้ท่านง่าย
ต่อการทาความเข ้าใจ
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
• ข ้อกาหนดและแนวทางประยุกต์ใชส้ าหรับระบบ GMP in Catering
• ข ้อกาหนด 1: ขอบเขต
• ข ้อกาหนด 2: คาจากัดความ, คาศัพท์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
• ข ้อกาหนด 3: ข ้อกาหนดทางด ้านสุขลักษณะในพืน
้ ทีก
่ ารผลิต/จัดเก็บ
• ข ้อกาหนด 4: สถานทีป
่ ระกอบการผลิตหรือการจัดเตรียม
o A : การออกแบบและสิง่ อานวยความสะดวก
o B : พืน
้ ทีส
่ าหรับการให ้บริการ
• ข ้อกาหนด 5: สถานทีป
่ ระกอบอาหาร
• ข ้อกาหนด 6: สุขอนามัยส่วนบุคคลและข ้อกาหนดทางด ้านสุขภาพ
• ข ้อกาหนด 7: สถานประกอบการ ข ้อกาหนดทางด ้านสุขลักษณะในการผลิต
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

ข้อกาหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน FSSC 22000 Version 5.1
FSSC 22000 Version 5.1 Requirement and Internal Audit
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 2 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
ในการจัดทาระบบ ความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000 ไม่ใ ช่เพียงแค่ขอการรั บรองแต่ทาแล ้วต ้องสามารถรับรอง
ความปลอดภัยของการผลิตอาหารได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั ้น บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องจะต ้องมี
ความเข ้าใจความต ้องการของข ้อกาหนดอย่างลึกซึง้ โดยหลักสูตรนี้ได ้ออกแบบให ้ผู ้เข ้าร่วมการฝึ กอบรมสามารถทีจ
่ ะ
หลักสูตรข ้อกาหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/FSSC 22000 เป็ นหลักสูตรทีอ
่ อกแบบเฉพาะสาหรับผู ้ที่
ซึง่ ต ้องการความเข ้าใจในมาตรฐาน ISO/FSSC 22000 หลักสูตร 2 วันนี้ได ้มีการอธิบายข ้อกาหนดของมาตรฐานในแต่
ละประเด็น ทีม
่ ส
ี ว่ นในการช่วยองค์กรในการจัดทาระบบบริหารความปลอดภัยทางด ้านอาหารขององค์กร รวมทัง้ ได ้มีการ
อธิบายในประเด็นว่าจะนาระบบ ISO/FSSC 22000 ไปประยุกต์ใช ้กับระบบปั จจุบันในองค์กรของท่านได ้อย่างไร ผู ้เข ้า
อบรมจะได ้ร่วมทาการซักถามเพือ
่ เข ้าใจในข ้อกาหนด ISO/FSSC 22000 ได ้อย่างถูกต ้องกับวิทยากรผู ้มีประสบการณ์
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
ว ันที่ 1
• เป้ าหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร ้างหลักสูตร
• โครงสร ้าง FSSC
• การตรวจติดตามภายในระบบความปลอดภัย
อาหาร
• คาศัพท์สาคัญและคาจากัดความ
• ประโยชน์ของ ISO/FSSC 22000
• ขอบข่ายงานด ้านความปลอดภัยของอาหาร
• ผลลัพธ์ทต
ี่ งั ้ ใจไว ้ของ ISO/FSSC 22000
่ งและโอกาสด ้าน FS
• ความเสีย
• แนวคิดและโครงสร ้างสาคัญของ ISO 22000
• บริบทขององค์กร (ข ้อ 4)
• ภาวะผู ้นา (ข ้อ 5)

ว ันที่ 2

•
•
•
•
•
•

การงานแผน (ข ้อ 6)
การสนับสนุน (ข ้อ 7)
การปฏิบัตงิ าน (ข ้อ 8)
การประเมินสมรรถนะ (ข ้อ 9)
การปรับปรุง (ข ้อ 10)
ข ้อกาหนดเพิม
่ เติม สาหรับ FSSC

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

ข้อกาหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 22000:2018
ISO 22000:2018 Requirement and Internal Audit
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 2 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
ในการจัดทาระบบความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 ไม่ใ ช่เพียงแค่ขอการรั บรองแต่ทาแล ้วต ้องสามารถรั บรอง
ความปลอดภัยของการผลิตอาหารได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั ้น บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องจะต ้องมี
ความเข ้าใจความต ้องการของข ้อกาหนดอย่างลึกซึง้
โดยหลักสูตรนี้ได ้ออกแบบให ้ผู ้เข ้าร่วมการฝึ กอบรมสามารถทีจ
่ ะนามาประยุกต์ใช ้ได ้ หลักสูตร 2 วัน นี้ได ้มีการอธิบาย
ข ้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 22000 ในแต่ล ะประเด็น ทีม
่ ีส ่ว นในการช่ว ยองค์ก รในการจั ดท าระบบบริห ารความ
ปลอดภัยทางด ้านอาหารขององค์กร รวมทัง้ ได ้มีการอธิบายในประเด็นว่าจะนาระบบ ISO 22000 ไปประยุกต์ใช ้กับระบบ
ปั จจุบัน ในองค์กรของท่านได ้อย่างไร ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ร่วมทาการซักถามความเข ้าใจในข ้อกาหนด ISO 22000 ได ้
อย่างถูกต ้องกับวิทยากรผู ้มีประสบการณ์
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
ว ันที่ 1
• เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และโครงสร ้างของ
หลักสูตร
• คาศัพท์สาคัญและคาจากัดความ
• ทาไมต ้องมีระบบบริหารด ้านความปลอดภัยของ
อาหาร (FSMS) / ประโยชน์ของ FSMS
• ขอบข่ายงานด ้านความปลอดภัยของอาหาร
• ผลลัพธ์ทต
ี่ งั ้ ใจไว ้ของ ISO 22000
• แนวคิดและโครงสร ้างสาคัญของ ISO 22000
o บริบทขององค์กร (ข ้อ 4)
o ภาวะผู ้นา (ข ้อ 5)
o การงานแผน (ข ้อ 6)
o การสนั บสนุน (ข ้อ 7)
o การปฏิบัตงิ าน (ข ้อ 8)
o การประเมินสมรรถนะ (ข ้อ 9)
o การปรับปรุง (ข ้อ 10)

ว ันที่ 2
• วัตถุประสงค์ 1 การตรวจประเมินคืออะไร?
• วัตถุประสงค์ 2 การจัดเตรียมเพือ
่ การตรวจ
ติดตาม
o โปรแกรมการตรวจ
o การเตรียมการก่อนตรวจ
• วัตถุประสงค์ 3 ดาเนินการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในอาหาร
o การเปิ ดประชุม
o การเก็บหลักฐานจาการตรวจ
o เทคนิคการตรวจประเมิน
• วัตถุประสงค์ 4 การรายงานและการติดตามของ
สิง่ ทีต
่ รวจพบ
o การจัดระดับของสิง่ ทีต
่ รวจพบ
o การปิ ดประชุม
o การวิเคราะห์สาเหตุ
o การติดตามแผนการแก ้ไข
o การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง
o บันทึกการตรวจ

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

การตีความข้อกาหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน BRC Food Safety Issue 8
BRC Food Safety Issue 8 Requirements Interpretation and Internal audit
techniques
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 2 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
• เข ้าใจความเป็ นมาและและประโยชน์ของมาตรฐาน BRC Food Issue 8
้
• เข ้าใจความหมายและและเจตนารมณ์ของข ้อกาหนด เพือ
่ ใชในการจั
ดทาระบบตามมาตรฐาน BRC Food
Issue 8
• เข ้าใจถึงแนวทางในการจัดทาระบบการจัดการด ้านคุณภาพ ให ้สอดคล ้องกับตามมาตรฐาน
• เข ้าใจความแตกต่างของระบบการตรวจแบบไม่แจ ้งล่วงหน ้า (unannounced) และ โปรแกรมเพิม
่ พิเศษ
• เข ้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน BRC Food Issue 8
• ทราบขอบเขตการตรวจประเมินและการวางแผนรับการตรวจประเมิน
• ทาการตรวจประเมินภายในตามข ้อกาหนดของมาตรฐาน BRC Food Issue 8 ได ้
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
• แนะนามาตรฐาน BRC Food Issue 8
• พืน
้ ฐานและประโยชน์
• การตีความข ้อกาหนดตามมาตรฐาน BRC Food Issue 8
• ข ้อกาหนดที่ 1 ความมุง่ มั่นจากฝ่ ายบริหารระดับสูง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
่ ง
• ข ้อกาหนดที่ 2 ระบบบริหารจัดการอันตรายและความเสีย
• ข ้อกาหนดที่ 3 ระบบบริหารจัดการทางด ้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• ข ้อกาหนดที่ 4 มาตรฐานของโรงงาน
• ข ้อกาหนดที่ 5 การควบคุมผลิตภัณฑ์
• ข ้อกาหนดที่ 6 การควบคุมกระบวนการ
• ข ้อกาหนดที่ 7 บุคลากร
• ข ้อกาหนดที่ 8 พืน
้ ที่ high-risk, high-care และ ambient high-care
• ข ้อกาหนดที่ 9 ข ้อกาหนดสาหรับ Trade products
• สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทาระบบ และการถามตอบ
• เทคนิคการตรวจติดตามภายในและการหาหลักฐานการตรวจประเมิน BRC Food Issue 8
o การจัดการแผนการตรวจติดตาม
o การดาเนินการตรวจติดตาม
o การประเมินทักษะและความสามารถของผู ้ตรวจติดตามภายใน
o การจัดทารายการคาถาม การเขียนรายงาน การติดตามผลการตรวจ
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

การตีความข้อกาหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน BRC Packaging Materials
Issue 6
BRC Packaging Materials Issue 6 Requirements Interpretation and Internal
audit techniques
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 2 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
•
เข ้าใจความเป็ นมาและและประโยชน์ของมาตรฐาน BRC Packaging Materials Issue 6
้
• เข ้าใจความหมายและและเจตนารมณ์ของข ้อกาหนด เพือ
่ ใชในการจั
ดทาระบบตามมาตรฐาน BRC
Packaging Materials Issue 6
• เข ้าใจถึงแนวทางในการจัดทาระบบการจัดการด ้านคุณภาพ ให ้สอดคล ้องกับตามมาตรฐาน
• เข ้าใจความแตกต่างของระบบการตรวจแบบไม่แจ ้งล่วงหน ้า (unannounced) และ โปรแกรมเพิม
่ พิเศษ
• เข ้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน BRC Packaging Materials Issue 6
• ทราบขอบเขตการตรวจประเมินและการวางแผนรับการตรวจประเมิน
• ทาการตรวจประเมินภายในตามข ้อกาหนดของมาตรฐาน BRC Packaging Materials Issue 6 ได ้
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
• แนะนามาตรฐาน BRC Packaging Materials Issue 6
• พืน
้ ฐานและประโยชน์
• การตีความข ้อกาหนดตามมาตรฐาน BRC Packaging Materials Issue 6
• ข ้อกาหนดที่ 1 ความมุง่ มั่นจากฝ่ ายบริหารระดับสูง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
่ ง
• ข ้อกาหนดที่ 2 ระบบบริหารจัดการอันตรายและความเสีย
• ข ้อกาหนดที่ 3 ระบบบริหารจัดการทางด ้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• ข ้อกาหนดที่ 4 มาตรฐานของโรงงาน
• ข ้อกาหนดที่ 5 การควบคุมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
• ข ้อกาหนดที่ 6 บุคลากร
• ข ้อกาหนดที่ 7 ข ้อกาหนดสาหรับ Trade products
• สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการจัดทาระบบ และการถามตอบ
• เทคนิคการตรวจติดตามภายในและการหาหลักฐานการตรวจประเมิน BRC Packaging Materials Issue 6
o การจัดการแผนการตรวจติดตาม
o การดาเนินการตรวจติดตาม
o การประเมินทักษะและความสามารถของผู ้ตรวจติดตามภายใน
o การจัดทารายการคาถาม การเขียนรายงาน การติดตามผลการตรวจ
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

Food Allergen Control
การประยุกต์ใชร้ ะบบการควบคุมสารก่อภูมแ
ิ พ้
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 1 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
จากภาวะการเจ็บป่ วยในผู ้ใหญ่และเด็กในปั จจุบันทีเ่ ป็ นมีอาการภูมแ
ิ พ ้จากอาหารบางชนิด และในแต่ละปี มผ
ี ู ้ป่ วยรวมถึง
ผู ้เสียชีวต
ิ เนื่องจากอาการภูมแ
ิ พ ้จากการบริโภคอาหาร และในปั จจุบันยังไม่มวี ธิ ก
ี ารรั กษาการแพ ้อาหารได ้ ผู ้บริโภคที่
เป็ นโรคภูมแ
ิ พ ้อาหารจะต ้องหลีกเลีย
่ งอาหารทีต
่ นเองมีภูมแ
ิ พ ้ชนิดนั น
้ ๆ โดยทีต
่ ้นเหตุของการก่อภูมแ
ิ พ ้อาหาร เช่น นม
ไข่ สัตว์น้ า สัตว์ไม่มก
ี ระดูกสันหลังทีม
่ เี ปลือก ถั่วลิสง แป้ งข ้าวสาลี และถั่วเหลือง สามารถดาเนินควบคุมและตรวจสอบ
ได ้ ซึง่ การก าหนดแนวทางการควบคุมและการป้ องกั น ที่เหมาะสมของผู ้ประกอบการในการคุ ้มครองและดูแลการ
่ ลิตภัณฑ์ เป็ นหน ้าทีส
ปนเปื้ อนสารก่อภูมแ
ิ พ ้ลงสูผ
่ าคัญของทุกส่วนงานทีร่ ับผิดชอบต่อการผลิตอาหารทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัย มีความเหมาะสมต่อการบริโภค
วิธ ีอบรมในหลักสูตรนี้เนน
้ ให ้ผู ้เข ้าเรียนได ้เข ้าใจและได ้ทดลองปฏิบัตจิ ริงโดยหลักสูตรได ้รับการออกแบบให ้ผู ้เข ้าร่วม
การฝึ กอบรม:
• เข ้าใจถึงความหมายของระบบการควบคุมสารก่อภูมแ
ิ พ้
• แนะนาหลักการปฏิบัตเิ กีย
่ วกับระบบการควบคุมสารก่อภูมแ
ิ พ้
• แนวทางการป้ องกันการปนเปื้ อนจากสารก่อภูมแิ พ ้
• แนวทางการดาเนินการแก ้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้ อนสารก่อภูมแ
ิ พ้
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
การบรรยาย
• หลักการและวัตถุประสงค์การปฏิบัตเิ กีย
่ วกับระบบการควบคุมสารก่อภูมแ
ิ พ้
• แนวทางการดาเนินการแก ้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้ อนสารก่อภูมแ
ิ พ้
การทากิจกรรมกลุม
่ (Workshop)
• การจัดทาโปรแกรมการเกีย
่ วกับระบบการควบคุม การดาเนินการแก ้ไขและป้ องกันการปนเปื้ อน
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

Food Defense (PAS 96 & TACCP) and Food Fraud
การปกป้องอาหารและอาหารปลอม สาหร ับระบบความปลอดภ ัยอาหาร
 Public Training
 In-House Training
ระยะเวลา: 1 วัน
ว ัตถุประสงค์หล ักสูตร:
ระบบปฏิบัตก
ิ ารอาหารปลอดภัยสาหรับผู ้ประกอบการด ้านอาหาร ถือเป็ นหลักสาคัญต่อการประสบความสาเร็จในการทา
ธุรกิจอาหาร ทัง้ นี้องค์ประกอบในการกาหนดแผนการควบคุมและแนวทางการปฏิบัตอ
ิ ย่างเหมาะสม รวมถึงการกาหนด
แนวทางการทบทวนและตรวจสอบระบบตามหลักสากล เช่น แนวทางปฏิบัตเิ พือ
่ ความปลอดภัยอาหารสาหรั บผู ้ผลิต ผู ้
แปรรูป ผู ้ขนส่ง และผู ้ค ้าปลีกอาหาร )Guidance for Industry Producers, Processors, Transporters and Retailers)
ตามคาแนะนาของ FDA โดยมีเป้ าหมายสาหรับการประเมิน ระบบการผลิตอาหารทีม
่ ค
ี วามเพียงพอต่อการบริโ ภคและมี
ความปลอดภัย โดยผู ้ประกอบการด ้านธุ รกิจการผลิตอาหารถือเป็ นส่วนงานสาคัญต่อการปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ให ้เกิดการนา
ระบบปฏิบัตก
ิ ารอาหารปลอดภัยไปใช ้ได ้อย่างมีประสทธิภาพต่อไป
้ หาหล ักสูตร:
เนือ
• เข ้าใจถึงความหมายของระบบปฏิบัตก
ิ ารอาหารปลอดภัย
• แนะนาหลักการปฏิบัตเิ กีย
่ วกับระบบการจัดการความปลอดภัยทั่วไปภายในองค์กรในแต่ละด ้าน
o ผู ้บริหาร Management
o พนั กงาน Staff
o ด ้านสถานประกอบการ Facility
o ด ้านการดาเนินงาน Operations
• ทบทวนข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Food defence and Food security
• WORK Shop
่ งพืน
o ประเมินความเสีย
่ ทีอ
่ อ
่ นไหว
o จัดทาแผนและมาตรการป้ องกัน
รูปแบบการอบรม: การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม: ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, คณะทางานด ้านคุณภาพ และความปลอดภัยด ้านอาหาร, Food
Safety Team, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุมผู ้ส่งมอบ
END

BRCGS COURSES (WITH ACCREDITED)
Global Standard for Food Safety Issue 8
Courses include
• Global Standard for Food Safety Issue 8: Lead Auditor
• Global Standard for Food Safety Issue 8: Auditor Training
• Global Standard for Food Safety Issue 8: Sites Training

BRCGS: Global Standard for Food Safety Issue 8: Lead Auditor
 Public Training
 In-House Training
Duration: 5 Days.
Who should attend: Certification body auditors or new auditors seeking registration, technical and
quality managers who wish to gain an in-depth understanding of the audit process, consultants.
Assessment: Lead Auditor 50 question exam; Pass mark 75%.
Course summary: This 5-day in-depth course will provide an understanding of the Standard in terms of
the protocol, requirements and how to audit effectively. Delegates will gain an in-depth guide to the
requirements of the Standard, and learn how to undertake a BRCGS audit, including effective planning,
conducting and reporting of the audit. Auditing techniques will be practiced and developed, to include the
auditor competency skills required of GFSI scheme auditors. Delegates must have a prior working
knowledge of quality management systems and auditing within the relevant manufacturing sector, and
have completed a HACCP course of at least two days duration. Successful completion of this course,
including the exam, forms part of the training necessary to become a BRCGS auditor. The steps
necessary to complete your training must be arranged with a BRCGS-approved certification body.
Key learning objectives
To provide an understanding of:
• The details of the BRCGS scheme
• The requirements of the Standard and how compliance can be demonstrated
• BRCGS auditing protocol
• Effective auditing techniques
• Food safety auditor competencies as defined by GFSI
• Completing the audit report
• Compliance monitoring of certification bodies
• The BRCGS Directory
END

BRCGS: Global Standard for Food Safety Issue 8: Auditor Training
 Public Training
 In-House Training
Duration: 3 Days.
Who should attend: New BRCGS Auditors (who already hold a Lead Assessor qualification),
consultants, technical & quality managers from sites who wish to gain a deeper understanding of the
BRCGS audit process.
Assessment: Auditor Training exam 50 questions; Pass mark 75%.
Course summary: This course has been designed to enable delegates to gain a full understanding of
the general principles of the requirements of the Standard, including fundamental clauses and statements
of intent, and how to undertake a BRCGS audit, including planning and reporting of the audit.
Delegates must have a working knowledge of quality management systems and auditing within the
relevant manufacturing sector. Delegates should also have completed a HACCP course of at least two
days duration.
Key learning objectives
To provide an understanding of:
• The BRCGS scheme
• The complete requirements of the Standard
• BRCGS auditing protocol
• Effective auditing techniques and completing the audit report
• Compliance monitoring of certification bodies
• The BRCGS Directory
END

BRCGS: Global Standard for Food Safety Issue 8: Sites Training
 Public Training
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Who should attend: Technical & quality managers and their teams from manufacturing and retailing,
BRCGS Professionals.
Assessment: Sites Training 25 question exam; Pass mark 60%.
Course summary: This course has been designed to enable delegates to gain a full understanding of
the general principles of the Standard, and how to comply with the requirements. Delegates will also gain
an understanding of what to expect during the process of certification, and actions needed prior to,
during and after the audit.
Key learning objectives
To provide an understanding of:
• The details of the scheme
• How to meet the requirements of the Standard
• What to expect from your BRCGS audit
• Accessing and using site audit reports on the BRCGS Directory
END

BRCGS COURSES (WITH ACCREDITED)
Global Standard for Packaging Materials
Issue 6
Courses include
• Global Standard for Packaging Materials Issue 6: Auditor
Training
• Global Standard for Packaging Materials Issue 6: Sites Training

BRCGS: Global Standard for Packaging Materials Issue 6: Auditor Training
 Public Training
 In-House Training
Duration: 3 Days.
Who should attend: Technical & quality managers and their teams from manufacturing and retailing,
BRCGS Professionals.
Assessment: Auditor Training 50 question exam; Pass mark 75%.
Course summary: This course has been designed to enable delegates to gain a full understanding of
the general principles of the requirements of the Standard, including fundamental clauses and statements
of intent, and how to undertake a BRCGS audit, including planning and reporting of the audit.
Delegates should download and read a copy of Global Standard Packaging Materials Issue 6 before
attending this course. The Standard is available from www.brcgsbookshop.com from August 2019.
This course is aimed at:
• New BRCGS Standards auditors who already hold a Lead Assessor qualification;
• consultants; and
• technical and quality managers from sites who wish to gain a deeper understanding of the
BRCGS Standards audit process.
Key learning objectives
To provide an understanding of:
• be able to describe the scope of companies and products covered by the Standard;
• know what is required to comply with the requirements of the Standard;
• be able to prepare for an audit to the Standard; and
• understand the protocol for audits to the Standard.
END

BRCGS: Global Standard for Packaging Materials Issue 6: Sites Training
 Public Training
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Assessment: Sites Training 25 question exam; Pass mark 60%
Course summary: This course has been designed to enable delegates to gain a full understanding of
the requirements of Issue 6, including the objectives of fundamental clauses and statements of intent.
Delegates will learn how audits against the Standard operate including preparation, the audit, nonconformities, corrective actions and certificate issue.
A good technical knowledge of the packaging industry is essential.
Delegates should download and read a copy of Global Standard for Packaging Materials Issue 6 before
attending this course. The Standard is available from www.brcgsbookshop.com from August 2019.
This course is aimed at:
• Manufacturers
• Technical and Quality Managers
• Consultants and BRCGS Approved Training Providers
Key learning objectives
• Understanding the background and benefits of the Standard
• Outlining the details of the audit and certification programme
• Determining audit scope and planning the audit
• Understand what it is to have an audit, non-conformities and corrective actions
• How to report issues and use BRCGS resources
• Understand the BRCGS compliance programme
END

BRCGS COURSES (ACCREDITED)
Global Standard for Storage and Distribution Issue 3
Courses include
• Global Standard for Storage and Distribution Issue 3:
Auditor Training
• Global Standard for Storage and Distribution Issue 3:
Understanding the Requirements

BRCGS: Global Standard for Storage and Distribution Issue 3: Auditor
Training
 In-House Training
Duration: 3 Days.
Who should attend: Auditors.
Assessment: Auditor Training 50 question exam; Pass mark 75%.
Course summary: The intention of the course is to train current auditors of other schemes who wish to
audit Global Standard for Storage and Distribution.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• List the aims of the BRCGS scheme
• Describe the format, scope and structure of the Standards
• Effectively audit the requirements of the Standard
• Be able to complete the BRCGS audit and write the report
• Know how and where to access support from the BRCGS Standards
END

BRCGS: Global Standard for Storage and Distribution Issue 3: Understanding
the Requirements
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Who should attend: Technical, quality & operational staff from the logistics industry, retailers and food
service companies.
Assessment: Understanding the Requirements 25 question exam; Pass mark 60%.
Course summary: This course gives technical, quality and operations staff from the logistics industry,
retailers and food service companies a clear understanding of the protocols and requirements of Global
Standard for Storage and Distribution, including audit planning, and the events during and after the
audit.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Describe the details of the scheme including audit scope and planning for the audit
• Implement the requirements of the Standard on-site
• Put actions into place to close an audit, knowing what corrective actions are needed and how
certificates are issued
• Choose to have an audit against one of the different audit options available, including options 1
and 2 of the
• unannounced scheme
• Understand the current compliance monitoring of certification bodies by BRCGS
• Use and share audit reports on the BRCGS Directory
END

BRCGS COURSES (ACCREDITED)
Product Safety Management
The BRCGS Product Safety Management courses include:
• Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
• Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls (HARPC)
• Effective Hazard and Risk Analysis (HARA)
• Internal Auditor
• Risk Assessment
• Root Cause Analysis
• Validation and Verification
• Vulnerability Assessment for Food Fraud

BRCGS: Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Who should attend: Operational, Quality and Technical staff/Food safety management team members
implementing HACCP or food safety plans and BRCGS Professionals.
Assessment: HACCP 25 question exam; Pass mark 60%.
Course summary: The purpose of this course is to train technical and quality staff from sites who need
to be able to establish and implement a hazard analysis and critical control point (HACCP) system.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Understand the BRCGS requirements in relation to HACCP
• Describe Codex Alimentarius principles of HACCP
• Describe the reasons HACCP may fail and the most common BRCGS non-conformities related to
HACCP
• Complete the preparatory stages for developing the HACCP plan
• Conduct a hazard analysis, determine CCPs and develop a HACCP plan with monitoring,
correctiveaction and verification activities
• Food laboratory directors, managers and technicians
• Consultants and researchers involved in food safety
END

BRCGS: Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls (HARPC)
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Who should attend: Operational, Quality and Technical staff
responsible for developing and the day-to-day management of the HARPC plan and BRCGS Professionals.
Assessment: HARPC 25 question exam; Pass mark 60%.
Course summary: This course will cover the similarities and differences between requirements of the
BRCGS Standard for Food Safety and the Food Safety Modernization Act’s (FSMA) Preventive Controls
rule.
BRCGS’ HARPC course is not a substitute for the Food and Drug Administration’s (FDA) Preventive
Controls course.
HARPC encompasses far more in the way of food safety assessment and control than a traditional hazard
analysis and critical control points (HACCP) plan.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Describe how the BRCGS Standard for Food Safety aligns with FSMA’s Preventive Controls rule
• Explain the BRCGS Standards and HARPC requirements for development and management of a
food safety plan
• Adapt a BRCGS food safety management system (FSMS) to meet Preventive Controls regulation.
• Review common non-conformities related to HACCP and HARPC found in BRCGS audits.
• Review risk analysis principles
END

BRCGS: Global Standard for Packaging and Packaging Materials: Effective
Hazard and Risk Analysis (HARA)
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Who should attend: Technical & quality managers from
packaging manufacturers and their teams, consultants, new auditors for the BRCGS Standard for
Packaging and Packaging Materials who do not hold a qualification in HACCP and BRCGS Professionals.
Assessment: HARA 25 question exam; Pass mark 60%.
Course summary: This course will introduce delegates to BRCGS requirements, quality systems, the
foundation of HARA – HACCP and the other crucial elements in managing a company’s risk-based
systems and is aimed at personnel from packaging manufacturers, such as technical managers, quality
managers, and other members of product safety and quality management teams (production,
engineering and new product development personnel) who need to develop and implement the hazard
and risk analysis plan.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Understand the requirements of the BRCGS Standard for Packaging and Packaging Materials
inrelation to hazard and risk analysis
• Understand the foundations of HARA/HACCP
• Establish and implement an effective hazard and risk analysis plan
END

BRCGS: Internal Auditor
 In-House Training
Duration: 2 Days.
Who should attend: Operational, quality and technical staff
responsible for managing an internal auditing schedule and BRCGS Professional
Assessment: 50% Course Participation; 50% Course Assignment – Workplace audit; Pass mark 75%.
Course summary: This course is to enable to undertake internal audits and prepare companies for third
party audits. It’s delivered via a series of workshop-led discussions, presentations and an interactive case
study. During the live case study, you will be given feedback and support to enable you to carry out an
audit at your own workplace.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Understand the roles and responsibilities of auditors
• Be able to plan and conduct an internal audit
• Know how to write concise, accurate and factual audit reports
• Be able to undertake audit follow-up activities
END

BRCGS: Root Cause Analysis
 Public Training
 In-House Training
Duration: 1 Day.
Who should attend: Consultants/Auditors/Quality and safety management staff at manufacturing,
storage/distribution and retail sites and BRCGS Professionals.
Assessment: Course Assignment – Root Cause Analysis; Pass mark 75%.
Course summary: This course is to provide delegates with a thorough understanding of root cause
analysis (RCA) to know the importance of RCA, and to be able to perform RCA competently. This is
especially helpful when implementing some of the requirements in the BRCGS Standards.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Define root cause analysis (RCA)
• Understand difference between symptoms and RCA
• Understand the role and importance of RCA in compliance with the BRCGS Standards
• Explore some common methods for undertaking RCA
• Be able to perform a RCA and document it effectively
END

BRCGS: Risk Assessment
 Public Training
 In-House Training
Duration: 1 Day.
Who should attend: Consultants/Auditors/Technical, Quality staff and BRCGS Professionals.
Assessment: Course assignment – risk assessment; Pass mark 75%.
Course summary: This course is to provide delegates with a thorough understanding of risk assessment
and enable them to use different risk assessment models. This is particularly useful when implementing
product safety management systems onsite, and when implementing the requirements of the BRCGS
Standards.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Define and understand the terms validation and verification
• Understand the level of detail required for each process
• Use validation and verification in practice
• Appreciate how validation and verification relate to conformance to the Standard
END

BRCGS: Validation and Verification
 In-House Training
Duration: 1 Day.
Who should attend: Consultants/Auditors/Quality and safety management staff at manufacturing,
storage and distribution and retail sites and BRCGS Professionals.
Assessment: Course assignment – Validation & verification; Pass mark 75%.
Course summary: This course will provide delegates with a thorough understanding of validation and
verification so they know the level of detail required for each process and are able to use validation and
verification in practice. This is especially helpful when implementing some of the requirements in the
BRCGS Standards.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Define and understand the terms validation and verification
• Understand the level of detail required for each process
• Use validation and verification in practice
• Appreciate how validation and verification relate to conformance to the Standard
END

BRCGS: Vulnerability Assessment for Food Fraud
 Public Training
 In-House Training
Duration: 1 Day.
Who should attend: Purchasing/Technical and Quality personnel at manufacturing, storage and
distribution and retail sites; Auditors and Consultants and BRCGS Professionals.
Assessment: Course assessment – Vulnerability Assessment for Food Fraud; Pass mark 75%.
Course summary: This course is designed to provide manufacturers with an in-depth and practical
understanding of Vulnerability Assessment for Food Fraud tools and techniques, and how they can be
applied in a practical manner relevant to the delegate’s industry sector.
It will enable delegates to use techniques to better identify and mitigate risks associated to raw materials
in the supply chain. This is particularly useful when implementing product safety management systems
and the requirements of the BRCGS Standards onsite.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Understand vulnerability assessment requirements for BRCGS Standards
• Understand what is meant by the term ‘food fraud’.
• Identify the difference between vulnerability assessment, threat analysis critical control point and
food defence.
• Assess the raw materials most vulnerable to food fraud.
To pass the course each learner will need to undertake a Vulnerability Assessment at their place of work.
END

BRCGS: Environmental Monitoring
 In-House Training
Duration: 1 Day.
Who should attend: Auditors/ Consultants and Technical and quality personnel.
Assessment: Course assignment – workplace assessment; Pass mark 75%.
Course summary: This course will provide delegates with an understanding of the key components of
an environmental monitoring programme to identify potential microbiological risks in production and open
product areas; in addition to explaining different sampling methods and key elements of a corrective
action procedure. This is particularly useful when implementing an environmental monitoring programme
based on the Global Standard for Food Safety Issue 8 requirements and industry best practices.
Key learning objectives
At the end of the course, delegates will be able to:
• Understand Issue 8 requirements and key components of an environmental monitoring
programme, including risk assessment, sampling location, target organisms, test methods,
sample frequency, establishing control limits, appropriate corrective action, validation/ verification
of the programme
• Describe appropriate target organisms and identify suitable sampling locations
• Explain different sampling methods
• Explain appropriate corrective action for environmental monitoring failures
• Develop an environmental monitoring programme based on Issue 8 requirements and industry
• best practices
END

