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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนสถาบันเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีภาระหนาที่ในการ
ศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเปนแหลงขอมูลและใหบริการวิชาการแกสังคมมาตลอดระยะเวลา 33 ป ปจจุบันสถาบัน
ฯ      ยังคงมุงมั่นวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถใหแกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และ      สงเสริมการสงออก 

รายงานประจําป 2544 ของสถาบันฯ ฉบับนี้ ไดประมวลผลงานและกิจกรรมในรอบปที่ผานมา ในสวนของภาระกิจหลัก
ประกอบดวย โครงการวิจัยดานตางๆ ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลและไดรับการจดสิทธิบัตร ฯลฯ ในสวนของการใหบริการวิชาการ อาทิ ใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานกระบวนการผลิตการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลาง ขนาด
ยอม และประชาชนทั่วไป การวิเคราะหตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย การใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักรแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศในการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนขอมูล    ขาวสาร การจัดอบรมโครงการพิเศษตามความตองการของหนวยงานในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานกิจกรรมฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และผูสนใจ  
ทั่วไปตามสมควร 

  
 
 (ดร.วารุณี วารัญญานนท) 
 ผูอํานวยการ 
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Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 

¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹¹ 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เดิมคือฝายศึกษาทดลองและวิจัย ขององคการอาหารสําเร็จรูป (อสร.) ซึ่งมีหนาที่จัดหา
เครื่องจักรอุปกรณการผลิตและทดลองผลิตอาหารใหแกกองทัพ กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ริมถนนชู
ชาติกําพู ติดกับคณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี นายอมร ภูมิรัตน เปนหัวหนาฝายศึกษาทดลองและวิจัย ตอมา 
อสร. ไดจัดตั้งโรงงานขนาดใหญขึ้นที่อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหโอนฝายศึกษาทดลองและวิจัยนี้ ใหแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารยอินทรีย จันทรสถิตย   ดํารงตําแหนง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ชื่อภาษาอังกฤษวา Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)  จัดตั้ง
ขึ้นอยางเปนทางการ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมีศาสตราจารยอมร ภูมิรัตน เปนผูอํานวยการคนแรก  ปจจุบันสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร ยายที่ทําการใหม  ตั้งอยูใกลอาคารสารนิเทศ 50 ป  การบริหารงานแบงออกเปน 7 ฝาย และ  2 ศูนย  ไดแก  

- ฝายบริหารและธุรการทั่วไป - ฝายศึกษาสาธิต 
- ฝายคนควาและวิจัย - ฝายวิศวกรรม 
- ฝายควบคุมคุณภาพ - ศูนยบริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 
- ฝายผลิตทดลอง - ศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
- ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

ขณะนี้สถาบนัฯ อยูระหวางการดําเนนิการปรับโครงสรางเพื่อใหมกีารดาํเนนิงานที่เปนอิสระ คลองตัว และพึง่ตนเองไดภายใตกํากับของรัฐบาล 
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

 1. เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร โดยพัฒนาผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิตใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
 2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร เพื่อ
การบริโภคทั้งภายในและเพื่อการสงออก 
 3. เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมและผลิตอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกจิ 
 4. เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และหาแนวทางการปรับปรุงระบบการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ระดับทองถิ่น ภูมิภาค และประชาชนทั่วไป 
 5. เพื่อใหความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู งานวิจัย และขาวสารที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 6. เพื่อใหความรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน และองคการตางประเทศในการวิจัย การศึกษา คนควาและฝกอบรม เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร 

7. เพื่อเปนแหลงขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร 
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ÀÒÃÐË¹éÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹ 

งานวิจัยและพัฒนา 
1. ดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร โดยมุงเนนงานวิจัยและพัฒนา เพือ่ยกระดบัการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ สรางผลิตภัณฑใหม เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และชวยสงเสริมการสงออก โดยดําเนินการวิจัยแบบครบวงจร 
ระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหงานวิจัยบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สรางความรวมมือทางดานงานวิจัยกับหนวยงานในประเทศ และองคกรตางประเทศ โดยการวิจัยรวม และแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
3. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามนโยบายเฉพาะกิจ หรือเรงดวนของรัฐบาลเพื่อชวยเศรษฐกิจและเกษตรกร 

งานถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการวิชาการ 
1. ใหคําปรึกษา แนะนําในการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร และ/หรือ การจัดตั้งโรงงานใหแกผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารและผูสนใจ 
2. ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม ในรูปแบบของโครงการพัฒนาวิชาการและ

งานวิจัยรวมกับภาคเอกชน 
3. บริการตรวจวิเคราะห 

-  ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารของผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินคา (Health Certificate) สําหรับการสงออก 
-  ตรวจวิเคราะหคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
- ตรวจวิเคราะหอาหารกระปอง เพื่อหาการกระจายความรอน และหาคาเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร (Heat 

Penetration หรือ Fo) ทั้งในและนอกสถานที่ 
- ตรวจวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของโปรตีนในผลิตภัณฑอาหาร (คา PER : Protein Efficiency Ratio) 
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4. จัดการสอนและฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร ตั้งแตระดับครัวเรือน จนถึงระดับอุตสาหกรรมทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

5. จัดการฝกงานใหแกนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. ใหบริการขอมูลความรูทางวิชาการ โดยหองสมุด และศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
7. ใหบริการ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแกผูประกอบการอุตสาหกรรม 

งานบริการอื่นๆ   
1. จัดบริการจําหนายอาหารกลางวัน สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หองอาหารสหโภชน ของสถาบันฯ ในราคาประหยัดและมี

คุณภาพ 
2. ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารในงานตางๆ เชน ในการจัดประชุม ฝกอบรม  และการสัมมนา  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. จําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีคุณคา และราคาถูก ผลิตโดยสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดแก  โปรตีนเกษตร อาหารเสริม

สําหรับเด็กออน    น้ํานมถั่วเหลือง    บะหมี่เกษตร    ขนมผิงเกษตร และผลิตภัณฑอื่นๆ  
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»ÃÐ¨Ó»Õ 2542 - 2543 »ÃÐ¨Ó»Õ 2544 - 2546 
 1. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 
 ประธานกรรมการ 
 2. ศาสตราจารยเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พเิชษฐ กรรมการ 
 3. นายนนทวัฒน จันทรเจริญ กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารยยนต มุสิก กรรมการ 
 5. ผูชวยศาสตราจารยสมจิต สุรพัฒน กรรมการ 
 6. นายปราโมทย ศิริโรจน กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารยนภาภรณ   พรหมชนะ กรรมการ 
 8. นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ กรรมการ 
 9. นางวารุณี วารัญญานนท กรรมการ 
 10. นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด กรรมการ 
 11. นางวิไล เกียรติศรีชาติ กรรมการ 
 12. นายยอดศักดิ์ อภิชาติวรศิลป กรรมการ 
 13.  นางสายใจ บุญสุข เลขานุการ 

 1. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 
 ประธานกรรมการ 
 2. นางปรียา วิบูลยเศรษฐ กรรมการ 
 3. นายยนต มุสิก กรรมการ 
 4. นางดุษณีย สองเมือง กรรมการ 
 5. นางมนตทิพย ช่ําชอง กรรมการ 
 6. นายศุภมาศ พนิชศักดิพ์ัฒนา กรรมการ 
 7. นางสุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการ 
 8. นางฆรณี ตุยเต็มวงศ กรรมการ 
 9. นายวัฒนา สวรรยาธิปติ กรรมการ 
 10. นายกลาณรงค ศรีรอต กรรมการ 
 11. นายสุภสร ชโยวรรณ กรรมการ 
 12.  นายสมมาตร ประพฤติชอบ กรรมการ 
 13.  นางสายใจ บุญสุข เลขานุการ 

******************************************* 
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»ÃÐ¨Ó»Õ 2540 - 2544 »ÃÐ¨Ó»Õ 2544 - »Ñ¨ Ø̈ºÑ¹ 
1.  น.ส.สายพิณ   มณีพันธ ผูอํานวยการ 
2.  นางวารุณี   วารัญญานนท รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
3.  นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
4.  นางสายใจ บุญสุข เลขานุการสถาบัน 
   หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป 
5.  นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ 
6.  น.ส.รัศมี ศุภศรี หวัหนาฝายคนควาและวิจัย 
7.  นางชิดชม ฮิรางะ หัวหนาฝายผลิตทดลอง 
8.  นางไปรมา ยงมานิตชยั หัวหนาฝายพฒันาผลิตภัณฑ 
9.  นางมัณฑนา รวมรักษ หัวหนาฝายศึกษาสาธิต 

10.  นายวายุห สนเทศ หัวหนาฝายวศิวกรรม 

 1.  นางวารุณี   วารัญญานนท ผูอํานวยการ 
 2.  น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 3.  นางผองศร ี จิตตนูนท รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
 4.  นายปราโมทย  ธรรมรัตน รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 
 5.  นางมัณฑนา รวมรักษ ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 
 6.  นางสายใจ บุญสุข เลขานุการสถาบัน 
   หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป 
 7.  นางสิริพร สธนเสาวภาคย หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ 
 8.  นางพัชรี ตั้งตระกูล หัวหนาฝายคนควาและวิจัย 
 9.  นางกุลวด ี ตรองพาณิชย หัวหนาฝายผลิตทดลอง และ 
   หัวหนาฝายพฒันาผลิตภัณฑ 
 10.  น.ส.ดวงจันทร  เฮงสวัสดิ์ หัวหนาฝายศึกษาสาธิต 
 11.  นายวายุห สนเทศ หัวหนาฝายวศิวกรรม 

************************************************* 
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แผนภูมิการแบงสวนราชการ 
ของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร  

   
ผูอํานวยการ   

  

 คณะกรรมการประจํา 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

     
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  รองผูอํานวยการฝายบริหาร  รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา  ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ  

     
 

หัวหนาฝาย 
  
            
ฝายบริหารและธรุการทั่วไป  ฝายคนควาและวจิัย  ฝายควบคุมคุณภาพ  ฝายผลิตทดลอง  ฝายพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร  ฝายศึกษาสาธิต  ฝายวิศวกรรม 

 
-งานบริหารและธุรการทั่วไป 
 - หนวยงานสารบรรณ 
 - หนวยการเจาหนาที่ 
 - หนวยอาคารและสถานที่ 
 - หนวยนโยบายและแผน 
-งานคลังและพัสดุ 
 - หนวยการเงินและบัญชี 
 - หนวยเงินรายได 
 - หนวยพัสดุ 

-งานวางแผนและประเมินผล 
  งานวิจัย 
-งานวิจัยเคมีและกายภาพ 
  อาหาร 
-งานเทคโนโลยีชีวภาพ 
-งานเทคโนโลยีและสรีรวิทยา 
  หลังการเก็บเกี่ยว 
-งานชีวภาพ 

-งานวิเคราะหทางเคมีและ 
  กายภาพ 
-งานวิเคราะหทางจุลชีววิทยา 
-งานมาตรฐานอาหารและการ 
  กําหนดวิธีตรวจวิเคราะห 
-งานรวบรวมสายพันธุจุลินทรีย 

-งานอาหารกระปอง 
-งานอาหารตากแหง 
-งานอาหารหมักดอง 
-งานกรรมวิธีการผลิตอาหาร 
  เฉพาะอยาง 

-งานสํารวจและวิเคราะห 
  ผลิตภัณฑอาหาร 
-งานพัฒนาผลิตภัณฑ 
-งานทดสอบตลาด 
-งานพัฒนาตลาดและภาชนะ 
  บรรจุ 

 

-งานสงเสริมและเผยแพร 
-งานบริการขอมูลทางวิชาการ 
-งานฝกอบรม 
-งานบริการทางอาหารและ 
  โภชนาการ 

-งานเครื่องจักรกลโรงงาน  
-งานอุปกรณหองทดลอง 
-งานวิศวกรรมอาหาร 
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2.  จําแนกตามฝาย 

 ขาราชการ ลูกจางประจาํ ลูกจางชัว่คราว 
ฝายบริหารและธุรการทัว่ไป 21 19 5 
ฝายคนควาและวิจัย 16 10 - 
ฝายควบคุมคุณภาพ 11  3 1 
ฝายพฒันาผลติภัณฑอาหาร 13 20 4 
ฝายผลิตทดลอง  9 12 - 
ฝายศึกษาสาธิต 12 12 9 
ฝายวิศวกรรม 10  2 - 
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ÍÑµÃÒ¡ÓÅÑ§ 
จํานวนบุคลากรของหนวยงาน รวมทัง้สิ้น 189 คน 

1. จําแนกตามสถานภาพ 

ขาราชการสาย ข 54 คน 
ขาราชการสาย ค 38 คน 
ลูกจางประจํา 78 คน 
ลูกจางชั่วคราว 19 คน 

 

ลูกจางประจํา   41%

ลูกจางชั่วคราว  10% ขาราชการสาย ข   29%

ขาราชการสาย ค 20%
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4.  จําแนกขาราชการตามวุฒิ 

  
ปริญญาเอก  6 คน 
ปริญญาโท 42 คน 
ปริญญาตรี 33 คน 
ปวส.  8 คน 
ปวช.  3  คน 
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3.  จําแนกขาราชการตามตําแหนง 
  

 นักวจิัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9   6 คน 
 นักวจิัย (ชํานาญการ) ระดับ 8  17 คน 
 นักวจิัย (ชํานาญการ) ระดับ 7   2 คน 
 นักวจิัย ระดับ 4-7  22  คน 
 เจาหนาทีว่ิจัย ระดับ 3-6   4 คน 
 เจาหนาทีว่ิจัย (ชํานาญการ) ระดับ 8   1  คน 
 นักวชิาการศึกษา (ชํานาญการ) ระดับ 8  1 คน 
 พนักงานวิทยาศาสตร (ชํานาญการ) ระดับ 6  6 คน 
 พนักงานวิทยาศาสตร ระดบั 5   2 คน 
 เจาหนาที่ธุรการ  20 คน 
 นักวชิาการชางศิลป   1 คน 
 ชาง  10 คน 

 

7%

18%

2%

24%
4%1%1%

7%
2%

22%

1%
11%

นว.เชีย่วชาญ9
นว.ชาํนาญการ8
นว.ชาํนาญการ7
นกัวิจัย4-7
จนท.วิจยั3-6
จนท.ชาํนาญการ8
นวก.ศึกษาชาํนาญการ8
พนก.วิทยฯชาํนาญการ6
พนกังานวทิยาศาสตร5
เจาหนาทีธ่รุการ
นกัวิชาการชางศลิป
ชาง
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เปรียบเทยีบงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรและงบประมาณเงินรายได ประจําป 2544  

 
 

 
 สัดสวนงบประมาณที่ไดรบั จําแนกตามหมวดรายจาย 
 
 
 

 
 

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางช่ัวคราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ
เงินอุดหนุน
รายจายอ่ืน
งบกลาง

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได

48%

52%

งบประมาณแผนดนิ งบประมาณเงนิรายได
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§º»ÃÐÁÒ³´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนนิงานจาก 2 แหลง คือ  

งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  2544 

งานบริหารทั่วไป 8,018,800.- บาท 
งานนโยบายและแผน 31,900.- บาท 
โครงการจัดหาครุภัณฑประจําอาคาร 15,804,000.- บาท 
งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยทีางการศึกษา 94,300.- บาท 
งานบริการวชิาการแกชมุชน 6,464,300.- บาท 
งานวิจยัพืน้ฐาน 5,053,900.- บาท 
งานวิจยัประยกุต 8,560,700.- บาท 
งานบริการอุปกรณและตัวอยางเพื่อการวจิยั 3,443,300.- บาท 
ศูนยสารนิเทศทางอาหาร 146,100.- บาท 
 รวม 47,617,300.- บาท 
 

งบประมาณเงินรายได ประจําปการศกึษา 2544 

 งานบริหารทั่วไป 26,614,672.-บาท 
 งานนโยบายและแผน 413,300.- บาท 
 งานบริหารหองสมุดและเทคโนโลยทีางการศึกษา 767,521.- บาท 
 งานบริการวชิาการแกชมุชน 1,150,448.- บาท 
 งานวิจยัพืน้ฐาน 897,910.- บาท 
 งานวิจยัประยกุต 13,745,955.- บาท 
 งานบริการอุปกรณและตัวอยางเพื่อการวจิัย 822,000.- บาท 
 รวม 44,411,806.- บาท 
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งานวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร ในป 2544  ดังนี้ 

- โครงการวิจัยที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2544 
- ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- ผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตรและอยูระหวางขอจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 
- ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในการนําเสนอทั้งภายในและตางประเทศ 
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โครงการวิจัยที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2544 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 

 แหลงทุน : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร    

1 การแยกและจาํแนกลกัษณะใยอาหารจากเปลือกมะมวง   
(Preparation and characterization of dietary fiber from 
mango peel) 

น.ส.กรุณา  วงษกระจาง 33,000 1 ป 

     
2 น้ําผลไมและน้ําผักชนิดผงพรอมชงดื่มทนัท ี นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 27,000 1 ป 

     
3 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอม 

รับ (Development of mushroom cookies processing and 
acceptability testing) 

น.ส.ชมดาว  สิกขะมณฑล 35,000 1 ป 

4 การสรางเครื่องมือและการศึกษาคาการนําความรอนของวุน
น้ํามะพราว 

น.ส.เสาวลักษณ  รุงแจง 35,000 1 ป 

 แหลงทุน : ภายใตการดูแลของโครงการนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   

5 Recycling spent brine in green mango fermentation นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 50,000 10 เดือน 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 

แหลงทุน : ทบวงมหาวิทยาลัย 

6 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะมวงในทองถิน่เพือ่ใหได
มาตรฐาน 

นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 1,557,800 1 ป 

     7 โครงการวุนจากผลิตผลเกษตรและการแปรรูปเพิ่มมูลคา
ผลิตผลการเกษตร 

นายปราโมทย  ธรรมรัตน 330,000 1 ป 

 แหลงทุน : สาํหนักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.)   

8 การปรับปรุงกระบวนการผลติชาใบหมอน 
(Mulberry tea leaf production process improvement project) 

น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 882,000 1 ป 

9 การผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม   
(Small and medium scale production of cellulose gelly) 

นายปราโมทย  ธรรมรัตน 8,488,200 3 ป 

 
แหลงทุน : สาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ 

   

10 นมเปรี้ยวพรอมดื่มจากขาวโพดพันธุที่ใชเลีย้งสัตว  
(Sour maize beverage) 

นางจารุวรรณ  ศิริพรรณพร 71,100 10 เดือน 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 

 แหลงทุน : สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)   

11 การพัฒนากระบวนการผลติแปงขาวเจาเพื่อใชผลิตกวยเตี๋ยว 
(Development of rice flour production for making rice noodle) 

นางพัชรี  ตั้งตระกูล 500,000 1 1/2 ป 

 แหลงทุน : ศนูยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ 

12 มาตรฐานคุณภาพและเอกลกัษณความเปนไทยของขนมจีนหมักที่
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

ผูรวมโครงการ : 
นางฉกามาศ  วงศขาหลวง 
นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
นางพัชรี ตั้งตระกูล 

500,000 1 ป 

 แหลงทุน : สถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  (สวพ. มก.)   

13 การใชกระบวนการเอก็ซทรูชั่นสําหรับการเตรียมเครื่องดื่มผง
สําเร็จรูปที่มีขาวโพดและถั่วเหลืองเปนองคประกอบหลกั  (Using 
of extrusion process for preparation of the instant beverage 
powders based on corn and soybean) 

นางจุฬาลักษณ  จารุนุช 100,000 1 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 
     14 การใชแปงขาวทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑเสนและแผน :  

คุณภาพของบะหมี่และแผนเกี๊ยว (Product development 
from wheat-rice composite flour for noodles and wonton 
wrapper) 

น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 350,000 8 เดือน 

     15 การตรวจวิเคราะหและศกึษาการอยูรอดของ Shigella sp. ใน 
อาหาร (Detection and survival of Shigella sp. in food) 

นางสรอยทอง  สายหยุดทอง 90,000 1 ป 

     16 การตรวจวิเคราะห Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus 
ในไอศครีมและเบเกอรี่(The contamitration of Staphylococear 
aureus and Bacillus cereus in ice cream and bakery) 

นางจันทิมา  จาปะเกษตร 70,000 1 ป 

     
17 การปรับปรุงคณุภาพดานกลิ่นรสของโปรตีนเกษตรโดยวิธีกอนและ

หลังการ extrusion  (Flavoring improvement of textured 
vegetable protein by pre-post extrusion) 

น.ส.ตวิษา  โลหะนะ 150,000 2 ป 

     18 การพัฒนาผลติภัณฑอาหารเชาสําเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซยีมและ
ใยอาหารสูง 

น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล 100,000 1 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 

19 การประเมนิคุณภาพทางโภชนาการและศกึษาอายุการเก็บของ 
ผลิตภัณฑอาหารเชาที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง (Nutritional 
evaluation and shelf life studies of nutritious breakfast 
products) 

น.ส.เยาวดี  คุปตะพันธ 120,000 1 ป 

20 การพัฒนาการผลิตเสนหมี่และกวยเตี๋ยวจากปลายขาวบดแหง 
(Development of vermicelli and rice noodle production 
 from dry milling rice flour) 

นางวารุณี  วารัญญานนท 250,000 2 ป 

     21 การศึกษาอายกุารเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑใย
อาหารสงูเปรยีบเทียบกับผลิตภัณฑจากทองตลาด 
Shelf life study and acceptibility of high dietary fiber 
product compared with product from market 

น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 130,000 1 ป 

22 การศึกษา Vibrio parahaemolytices ในอาหารทะเล  (Study of 
Vibrio parahaemoltices in seafeed) 

นางสรอยทอง  สายหยุดทอง 90,000 1 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 
     

23 การศึกษาแบคทีเรียแลคติกในอาหารหมักของไทยทีม่ีคุณสมบัติ 
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตและการผลิตสารพิษของเชือ้รา 
(Study on lactic acid bacteria in Thai fermented  foods   
capable in inhibiting fungal growth and mycotoxin production) 

นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 100,000 1 ป 

     24 การศึกษาการเจริญและความสามารถในการทนสภาวะแชแข็งของ 
ไฮบริด Saccharomyces cerevisiae ที่ไดจากเบเกอรยีสตที่ใชใน 
อุตสาหกรรม  (Study of growth and cryoresistance of 
Saccharomyces cerevisiae hybrid obtained from industrial 
baker's yeast strain) 

นางฉกามาศ  วงศขาหลวง 80,000 1 ป 

     
25 การศึกษาพนัธุพริกทีเ่หมาะสมตอการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร 

: ซอสพริก (A study of chilli varieties  suitable for Thai food 
industries : chilli sauce) 

นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 60,000 3 ป 

     26 ผลของน้ํามันมะพราวเปรียบเทียบกับน้าํมันรําขาวตอระดับไขมันใน
เลือดหนทูดลอง  (Effects of coconut oil compared with rice bran 
oil  on serum lipid levels in experimental rats) 

น.ส.วนัเพ็ญ  มีสมญา 148,000 1 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 
     27 การศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการพฒันา 

กรรมวิธีการทาํผลิตภัณฑจากมะนาวใหแกกลุมแมบานเกษตรกร 
 เกษตรกร   เยาวชน  และประชาชนทัว่ไปทัง้ในกรงุเทพและตาง- 
จังหวัด  (Study and technology  transfer on processing of 
various preserved lime for Thais) 

นางมัณฑนา  รวมรักษ 500,000 1 ป 

     28 ฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุของผักพืน้บานของไทย  
(Antimutagenicity of some indigenous vegetables in Thailand) 

น.ส.จันทรเพญ็  ศักดิ์สิทธพิิทักษ 250,000 1ป 10 เดือน 

     29 ฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระของผักพื้นบานในอาหารเหนือและอีสาน 
(Antioxidant activity of indigenous vegetables as 
ingredient in Northern and Northeastern foods) 

น.ส.เพลนิใจ  ตังคณะกุล 150,000 1 ป 

     30 องคประกอบในการผลิตที่มผีลตอคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
ชนิดอัดแทง (Influence of production factors on qualities of 
food bar) 

นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกุล 100,000 1 ป 

31 การใชน้าํกะทไิขมันต่ําในอาหารไทย นางพยอม  อัตถวิบูลยกุล 32,000 1 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ (บาท) เวลาดําเนนิการ 

32 ฤทธิ์ในการตานสารอนมุูลอิสระของสารสกัดจากผักพืน้บานและ 
การวิเคราะหหาปริมาณกรดออกซาลิค (Antioxidant activity of  
indigenous plant extracts and analysis of oxalic acid content) 

น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร 100,000 1 ป 

 แหลงทุน : Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 

33 Development of low input technology for reducing 
postharvest losses of staples  in Southeast Asia 

น.ส.วารุณี  วารัญญานนท 600,000 5 ป 

     34 A preliminary study on the utilization of natural products for 
controlling stored insect pests in Thailand 

น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร 400,000 1 ป 

35 Antiproliferative effects of Thai vegetables on HL60 cell น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 2 ป 

    36 Functional evaluation of edible plants in Thailand by 
using several animal cell lines 

น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 

แหลงทุน
รับผิดชอบ
คาใชจาย 

2 ป 
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 ผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวชิาการรวม  46  เรื่อง 

1. เกศศิณี ตระกูลทิวากร และจันทรเพ็ญ ศักดิ์สิทธิพิทักษ. 2543. ศักยภาพในการตานสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบานไทย. อาหาร. 
30(3) : 164-175. 

2. จารุวรรณ ศิริพรรณพร  ปราโมทย ธรรมรัตน  ฐิติภา มาลีหวล และดวงจันทร เฮงสวัสดิ์. 2543. การผลิตโยเกิรตจากกะทิ. อาหาร. 30(2) : 87-97. 

3. ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ จารุนุช. 2543. การพัฒนาขนมกรอบเพิ่มคุณคาโภชนาการดวยแปงถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอ็กซทรูชั่น.  
อาหาร. 30(3) : 177-196. 

4. ประชา บุญญสิริกูล และจุฬาลักษณ จารุนุช. 2543. การพัฒนาขนมกรอบที่มีขาวโพดเกล็ด-ปลายขาวเปนองคประกอบหลักดวยกระบวนการ
อัดพอง. อาหาร. 30(1) : 17-35. 

5. มาลัย บุญรัตนกรกิจ  สิริพร สธนเสาวภาคย  พรทิพย เจริญธรรมวัฒน และจันทิมา จาปะเกษตร. 2543. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร
พรอมบริโภคที่จําหนายในซุปเปอรมารเก็ต.  อาหาร. 30(1) : 36-43. 

6. สิริพร สธนเสาวภาคย  มาลัย บุญรัตนกรกิจ  และพรทิพย เจริญธรรมวัฒน. 2543. การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตและการอยูรอดของเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7.  อาหาร. 30(4) : 249-260. 

7. สุเนตร มนตวิเศษ  ปราโมทย ธรรมรัตน  จารุวรรณ ศิริพรรณพร และศิริพร เอื้ออังกูล. 2543. จุลินทรียปนเปอนในกระบวนการหมักวุนน้ํา
มะพราว และผลของกรดอะซิติก แอลกอฮอล และโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟตตอการเจริญของแบคทีเรียปนเปอน. อาหาร. 30(3). : 197-208. 
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วุนสวรรคชิ้นสาํเร็จรูป 

เครื่องแลวุนสวรรค 
 

อาหารเชาสําเร็จรูปชนิดแทง 
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ลําดับที ่ ผลงานทีจ่ดสิทธิบัตร ชื่อผูขอจดสทิธิบัตร วันที่ยืน่ขอ หมายเหต ุ

1 วุนสวรรคสอดไส นายปราโมทย  ธรรมรัตน 28 ก.ย. 43 เลขที่คําขอ  060701 
2 วุนสวรรคชั้นสาํเร็จรูป นายปราโมทย  ธรรมรัตน 3 ต.ค. 43 เลขที่คําขอ  060812 
3 เครื่องแลวุนสวรรค นายปราโมทย  ธรรมรัตน 3 ก.ค. 44 เลขที่คําขอ  66691 
4 Processes for The Modification and 

Utilisation of Bacterial Cellulose 
นายปราโมทย  ธรรมรัตน 16 July 1998 เลขที่คําขอ  WO 98/30594/ 

จดที่  World Intellectual Property 
Organization International Bureau 

5 อาหารเชาสําเร็จรูปชนิดแทง Nutritious 
Breakfast Bar 
ชื่อโครงการวจิยั "องคประกอบในการผลิตที่มี
ผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารชนิดแทง 

นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกุล 8 ต.ค. 44 อยูในระหวางรอผลขั้นสุดทาย 
จดแบบอนุสิทธิบัตร  

6 Dietary Fiber Production from Baby corn 
Leftover 

นางกุลวด ี ตรองพาณชิย - อยูระหวางขอจดสิทธิบัตร  
ดําเนนิการโดย สวทช. 

7 เครื่องนวดและตูอบชาใบหมอน 
ในโครงการวิจยั "การปรับปรุงขบวนการผลติชา
ใบหมอน" 

น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก - อยูระหวางดาํเนินการ 
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วันที ่ ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง ผลงานวิจัย ณ 

2-6 ต.ค.43 นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
 

เสนอผลงาน ภาคบรรยาย เรื่อง  
Inhibitory  Effects of Selected Thai Spices  
and Medicinal Plant on Newly Food borne 
Pathogens 

การประชุม 3 th Asian Conference on 
Food Safety and Nutrition  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

    
15-20 ต.ค.43 น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง 
Development of wheat noodle with added 
defatted soy flour and rice flour 

การประชุมสัมมนา ISPUC-III Third 
International Soybean  on Processing 
and Utilization Conference  
ณ ประเทศญีปุ่น 

    
15-20 ต.ค.43 น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง  
Effect  of   textured   soy protein diet compared 
with high dietary fiber  diet on  serum lipid  
in rats 

การประชุมสัมมนา ISPUC-III  Third 
International Soybean  on Processing 
and Utilization Conference  
ณ ประเทศญีปุ่น 
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วันที ่ ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง ผลงานวิจัย ณ 

    
15-20 ต.ค.43 นางกุลวด ีตรองพาณชิย 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร  เรื่อง 
Feasibility study on production of dietary fiber 
concentrate from soymilk residue 

การประชุมสัมมนา ISPUC-III Third 
International Soybean  on Processing 
and Utilization Conference  
ณ ประเทศญีปุ่น 

    
15-20 ต.ค.43 น.ส.พรทพิย เจริญธรรมวัฒน 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง 
 Promotion of  Novel Foods from Soymilk 
Residue in Thailand 

การประชุมสัมมนา ISPUC-III  Third 
International Soybean  on Processing 
and Utilization  Conference  
ณ ประเทศญีปุ่น 

    
19-22 พ.ย.43 นางสิริพร สธนเสาวภาคย 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง  
Bioactivity of Selected Thai Medicinal Plants 
Against Listeria monocytogenes Isolated  
from Food 

การประชุม 7 th Asean Food Conference  
ณ ประเทศฟลิปปนส 

    
27-31 ส.ค.44 น.ส.วนัเพ็ญ  มีสมญา 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง   
Serum lipid level evaluation in  rats fed high 
dietary fiber from cereal and nata de coco 

การประชุมวิชาการ The 17 th International 
Congress of Nutrition 2001 ณ กรุงวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 
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27-31 ส.ค.44 นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง  
Feasibility study on snack production by using 
dietary fiber concentrate from soymilk residue 

การประชุมวิชาการ The 17 th International 
Congress of Nutrition 2001 ณ กรุงวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 

    
27-31 ส.ค.44 น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง  
Effect of Rice flours  on the Qualities of wheat 
Noodles 

การประชุมวิชาการ The 17 th International 
Congress of Nutrition 2001 ณ กรุงวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 

    
27-31 ส.ค.44 น.ส.เยาวดี  คุปตะพันธ 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง  
Nutritional Values of  fish Flour  from  Norway 

การประชุมวิชาการ The 17 th International 
Congress of Nutrition 2001 ณ กรุงวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 

    
27-31 ส.ค.44 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง  
Antioxidant activity potency of Thai indigenous 
vegetable extracts 

การประชุมวิชาการ The 17 th International 
Congress of Nutrition 2001 ณ กรุงวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 

    
27-31 ส.ค.44 น.ส.เพลนิใจ  ตังคณะกุล 

 
เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง Potential 
benefits of fish flour in canned concentrated 
seasoning stock for Thai foods preparation 

การประชุมวิชาการ The 17 th International 
Congress of Nutrition 2001 ณ กรุงวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 
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วันที ่ ชื่อ-นามสกุล/ตําแหนง ผลงานวิจัย ณ 

    
30 พ.ค.-1 มิ.ย. 44 นายวนิัศ  ภูมนิาถ 

น.ส.วนัเพ็ญ  มีสมญา 
 
 

เสนอผลงาน เรื่อง  
Study on Condition and Properties of  
Gel in Jam 

การประชุมสัมมนาทางวชิาการอุตสาหกรรม
เกษตรครั้งที ่3  ประจาํป 2544 
ณ ศูนยนิทรรศการ Bitec กทม. 
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ลําดับที ่ ชื่อผลงาน รางวลั ผูวิจัย 
    

1 Bioactivity of Selected Thai Medicinal Plants Against 
Listeria monocytogenes Isolated from Foods 
ในโครงการวิจยั "ผลของเครื่องเทศและสมนุไพรบางชนิดใน
การยับยัง้การเจริญของจุลินทรียชนิดใหมที่ทาํใหเกิดโรคใน
อาหาร" 

รางวัล Best Poster Presentation Award
จากการประชมุ 7th  Asean Food 
Conference Manila, Philippines.  
(19- 22 พฤศจิกายน 2543) 
 

นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
(หัวหนาโครงการ) 

    
2 ความสัมพันธระหวางธาตุปุยกํามะถนั  โซเดียม ความเคม็

ของดิน และอายุเก็บเกี่ยวกบัผลผลิต และคุณภาพการหงุตม
ของขาวขาวดอกมะลิ 105 

รางวัลชมเชยผลงานวิจยั ของสภาวิจยั
แหงชาติ ประจําป 2544 (20 ก.ย.2544) 

นางพัชรี  ตั้งตระกูล 
นางวารุณี  วารัญญานนท 
(ผูรวมโครงการ) 
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§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 
 นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเปนภาระหลักของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารแลว สถาบันฯ ยังใหบริการทางวิชาการในดานอื่นๆ อีก ไดแก 

 - การใหคําปรึกษา แนะนํา ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร และ/หรือ การจัดตั้งโรงงานใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและผูสนใจ 

- การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ ในลักษณะการใหคําปรึกษา แนะนํา การคนควา วิจัย และ
พัฒนากระบวนการผลิตอาหาร และงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน 

- การใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารของผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และเพื่อออกใบรับรอง
คุณภาพสินคาสําหรับการสงออก  

- การตรวจวิเคราะหคุณภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร 

- การตรวจวิเคราะหอาหารกระปอง เพื่อหาการกระจายความรอน และหาคาเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหาร 
ทั้งในและนอกสถานที่ 

- การตรวจวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของโปรตีนในผลิตภัณฑอาหาร  
- การใหบริการอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแกผูประกอบการอุตสาหกรรม  
- การจัดการสอนและฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารระดับครัวเรือนจนถึงอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประเทศ 

รวมถึงการจัดฝกอบรมวิชาชีพ 
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- การถายทอดเทคโนโลยีและเผยแพรผลงานโดยการสาธิตและจัดบอรดนิทรรศการ 
- การสนับสนุนการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ไดแก การจัดการฝกงานใหนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวของใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ และ
การเปนอาจารยสอนพิเศษ / วิทยากรรับเชิญ 

- งานความรวมมือกับตางประเทศ 
- การใหบริการขอมูลทางวิชาการ โดยหองสมุดและศูนยสารนิเทศทางอาหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองสมุดและศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ 

ที่ ระยะเวลา ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ ผูขอใชบริการ คาใชจาย (บาท) 
      1 15 มี.ค.-15 ก.ค. 44 

 
การผลิตไวนจากองุนซึง่ปลูกที่ จ.พิจิตร นายประดิษฐ  ครุวัณณา บริษัท ชาละวนั จาํกัด 40,000.- 

      2 26 มี.ค.-25 ก.ค. 44 วิธีการที่เหมาะสมในการผลติไวนจาก
มะมวงโชคอนนัตและมะมวงน้าํดอกไม 

นาประดิษฐ  ครุวัณณา บริษัท จัดการสวนเกษตร 
จํากัด 

40,000.- 

      3 มิ.ย.–ก.ค. 44 
 

การพัฒนาสูตรและกรรมวิธกีารผลิต
เครื่องปรุงรส 

นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกุล บริษัท เอเซียน สุพีเรียฟูดส 
จํากัด 

100,000.- 

      4 1-31 ต.ค. 44 การทดสอบหาฤทธิ์ในการฆา
เชื้อจุลินทรียทาํใหเกิดโรคอาหารเปน
พิษของน้ํายาฆาเชื้อ Aloclean 

นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ บริษัท อิคาร ิ(ประเทศไทย) 
จํากัด 

25,000.- 

      5 ก.ค. - ก.ย. 44 
 

การพัฒนาผลติภัณฑเครื่องดื่มผงเพื่อ
สุขภาพ 

นางชิดชม  ฮิรางะ น.ส.ฉวีวรรณ  เดชาธารทพิย 40,000.- 

      6 27 ส.ค.-26ก.ย. 44 
 

การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑอาหารไทย น.ส.รัศมี  ศุภศรี บริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) 

87,000.- 
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¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐËì·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ áÅÐ/ËÃ×ÍÇÑµ¶Ø´Ôº 

 
การตรวจวเิคราะห  จํานวนตัวอยาง 

  วิเคราะหเพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินคา : Health Certificate 2 
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึน้ทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) ฉบับที ่144 ขอ 3 (1 )  12 
วิเคราะหรายการตาม อย. ฉบับที่ 144 ขอ 3 ( 2 ) 26 
วิเคราะหตาม มอก. 51-2570 7 
ตรวจคา Fo ในสถานที ่ 24 
ตรวจหาคา Fo นอกสถานที ่ 5 
ตรวจวิเคราะหทางเคม ี กายภาพ 243 
ตรวจวิเคราะหทางจุลชีววทิยา 504 

รวม 823 
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¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃà¤Ã×èÍ§Á×Í à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ÍØ»¡Ã³ì áÅÐËéÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 

 สถาบันฯ ไดจัดใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ รวมทั้งหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตแก         
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้ 

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 

1. Spray Dryer 12. Decanter 23. เครื่องกําเนิดไอน้ํา 
2. Single drum dryer (ใหญ) 13. Reitz Disintegrater 24. ตูอบแหง 
3. Single drum dryer (เล็ก) 14. Pulper 25. เครื่องบด  Alpine  (Pin Mill) 
4. หมอเคลือบ  Snack 15. Blender 26. หมอนึง่ฆาเชื้อ 
5. Single screw extruder 16. Instron 27. เครื่อง  Homogenizer 
6. Double Drum Dryer 17. Centrifuge 28. เครื่องปดฝากระปอง 
7. เครื่องบดน้ําตาล 18. Kason Vibroscreen Separator 29. เครื่องปดฝากระปอง แบบสญุญากาศ 
8. เครื่องอบขนมผิงเกษตร 19. Brabender Viscosmeter 30. เครื่องอัดไสกรอก 
9. เครื่องพิมพขนมผิงเกษตร (ระบบลูกกลิง้) 20. Westfalia separator 31. การหาคาการกระจายความรอน 
10. เครื่องหั่น  (Slicer) 21. เครื่อง  Colloid mill 32. การหาคา  Fo  ในและนอกสถานที ่
11. เครื่องสับนวด  (Silent Cutter) 22. เครื่องไลอากาศ  (Exhauster)   
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¡ÒÃ¨Ñ´½Ö¡ÍºÃÁ ÊÑÁÁ¹Ò ºÃÃÂÒÂ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 

วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 
    
16-18 ม.ย. 44 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี เจาหนาที่ชวยปฏิบัติการดานการ

เรียนการสอน ม. นเรศวร (5 คน) 
ม.นเรศวร 

28-29 พ.ค. 44 Application of Soy in Food Products ผูประกอบการและนักวชิาการ (37 คน) American Soybean Association 
    
14 ก.ค. 44 GMP บุคลากรสถาบันฯ (30 คน) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร ม. เกษตรศาสตร 
    
23-27 ก.ค. 44 How to Become a  Certified and a Sommelier บุคคลทั่วไป (45 คน) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร ม. เกษตรศาสตร 

20-24 ส.ค. 44 การแปรรูปอาหาร เจาหนาที่ครูฝกฝมือแรงงาน (26 คน) กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 
    
27 ส.ค. 44 การสืบคนขอมูลและประยกุตใชเทคโนโลยีจาก

เอกสารสิทธิบัตรในการแกไขปญหาการผลิต
พัฒนาสนิคาและกระบวนการผลิต 

บุคคลทั่วไป (25 คน) โครงการวุนมะพราวเพื่ออุตสาหกรรม 
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วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 

    
28-29 ก.ย. 44 โครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป

และการพัฒนากรรมวิธกีารทําผลิตภัณฑจากมะนาว
กลุมแมบาน เขต กทม. (40 คน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

    
21 ก.ย. 44 ความปลอดภยัของอาหารสาํหรับผูบริโภค หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

(130 คน) 
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร  

    
20-23 พ.ย. 44 การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียที่ทาํใหเกิดโรคใน

อาหาร 
ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป  
(40 คน) 

ผูเขารับการอบรม 
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โครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการพัฒนา
กรรมวิธีการทาํผลิตภัณฑจากมะนาว 

การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียที่ทาํใหเกิดโรคในอาหาร



 

 
¡ÒÃ¨Ñ´½Ö¡ÍºÃÁÇÔªÒªÕ¾ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รวมกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแกประชาชนทั่วไป โดยมุงใหผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปปฏิบัติไดจริง 

วัน / เวลา  หัวขอฝกอบรม จํานวน (คน) 

 5 ต.ค. 43 เทคนิคการเพาะถัว่งอกอนามัย 20 
7 พ.ย. 43 เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมแชอิ่ม 26 
10 ต.ค. 43 ตะโกและขนมหมอแกง 25 
11 ต.ค. 43 ซาลาเปาไสตาง ๆ 25 
12 ต.ต. 43 กะหรี่พฟั  และสาคูไสหม ู 25 
12 ต.ค. 43 เฉากวยและซาหริ่ม 26 
17 ต.ค. 43 การทาํลูกชุบ 25 
19 ต.ค. 43 ขนมเปยะ,  ขนมเปยะญี่ปุน (โมจ)ิ 26 
19 – 21 ต.ค. 43 การผลิตวุนมะพราวและการแปรรูป  เปนอาชีพ 25 
26 ต.ค. 43 ผลไมแชอิ่ม 26 
8 พ.ย. 43 ซาลาเปาไสตาง ๆ 25 
14 พ.ย. 43 กลวยอบเนย,  ถั่วลิสงเคลือบ 28 
15 พ.ย. 43 ปนขลิบทอด  ปอเปยะทอด 25 
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วัน / เวลา  หัวขอฝกอบรม จํานวน (คน) 

21 พ.ย. 43 ขาวตังหนาตั้ง  ขาวตังเมีย่งลาว 25 
14 ธ.ค. 43 ซาลาเปาไสตาง ๆ 25 
14 ธ.ค. 43 แยมผลไม 20 
15 ธ.ค. 43 การทาํนมถั่วเหลือง เตาหู  เตาฮวย 25 
19 ธ.ค. 43 ขนมเปยะ,  ขนมเปยะญี่ปุน (โมจ)ิ 28 
7 มี.ค. 44 แยมผลไม 20 
14 มี.ค. 44 การทาํผลไมพรอมดื่มและการทําผกัผลไมหย ี 40 
20 มี.ค. 44 เยลลี่ผลไม – แยมผลไม 40 
26 มี.ค. 44 การทาํวุนตาง ๆ  (4 ชนิด) 25 
28 มี.ค. 444 กะหรี่พฟัไสตาง ๆ 25 
30 มี.ค. 44 ผลไมแชอิ่ม 26 
22 พ.ค. 44 การทาํน้าํผลไมพรอมดื่มและการทาํผักผลไมหย ี 40 
7 – 9 ม.ิย. 44 การผลิตวุนมะพราวและการแปรรูปเปนอาชีพ 25 
27 มิ.ย. 44 แยมผลไม 20 
 4 ก.ย. 44 ซาลาเปาไสตาง ๆ 25 
 5 ก.ย. 44 เฉากวย และซาหริ่ม 26 
 6 ก.ย. 44 ขนมเปยะ / โมจิ 24 
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วัน / เวลา หัวขอฝกอบรม จํานวน (คน) 

12 ก.ย. 44 ผลไมแชอิ่ม 26 
19 ก.ย. 44 อาหารกระปองเบื้องตน 26 
20 ก.ย. 44 การทาํนมถั่วเหลือง  เตาหู  เตาฮวย 24 
30 ก.ย. 44 แซนวิช  คานาเบ 30 
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ฝกอบรมการทําซาลาเปาไสตาง ๆ ฝกอบรมการผลิตวุนมะพราวและการแปรรูปเปนอาชพี



 

 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡èÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐªØÁª¹ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดรวมโครงการกับหนวยงานตาง ๆ ในการยกระดบัมาตรฐานของอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับ
ครัวเรือนจนถงึอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ดวยการใหคําแนะนาํ ปรับปรุงกระบวนการผลิต  ถายทอดความรูใหผูผลิตสามารถนําไปปรับปรุง
และพัฒนาผลติภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  สามารถแขงขันในตลาดได  กิจกรรมทีไ่ดดําเนินการในปงบประมาณ 2544 มีดังนี้  

โครงการที่ปรึกษา  เพื่อใหบรกิารแนะนํา แกไขและปรับปรุงกรรมวิธีผลิต  การแปรรูปทีถู่กสุขลกัษณะในระดับครวัเรือน 

 โครงการนี้ไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยดําเนินการสํารวจประเภทอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
แปรรูปอาหารระดับครัวเรือนที่มีศักยภาพในพื้นที่เปาหมาย ทําการวิเคราะหและประเมินขอมูล จัดทําแผนการฝกอบรมพื้นฐานเพื่อถายทอดความรูใหแก
ผูประกอบการ   รวมทั้งเขาดําเนินการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหา  ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  ควบคุมคุณภาพ และจัดระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิต 
 โครงการนี้ไดใหคําปรึกษา  แนะนาํ  และแกไขกรรมวิธีผลิตใหแกผูประกอบการระดับครัวเรือน 8 ราย  ซึง่ไดพัฒนาผลิตภัณฑดังนี:้- 

ผลิตภัณฑมะขาม - น้ํามะขามหวาน  มะขามผง  มะขามเม็ด  มะขามแกว 
ผลิตภัณฑเห็ด - เห็ดนางฟาสามรส  เห็ดนางฟาแดดเดียว  เห็ดนึง่ซีอิ๊ว  น้าํพริกเผาเห็ด น้ําพริกเห็ดหอม ขาวเกรียบเห็ด 
ผลิตภัณฑไข - ไขดองเค็ม  ไขเยียวมา  น้ําพริกไขเค็ม 
ผลิตภัณฑผลไม - ผลไมดอง  ผลไมอบแหง  ขนนุอบแหง  มะมวงกวน  กลวยตาก 
  มะยมอบแหง  มะมวงอบแหง  ขาวเกรียบผลไม 
ผลิตภัณฑสมุนไพร - เครื่องดื่มสมุนไพรวานหางจระเข  วานหางจระเข ลอยแกว 
ผลิตภัณฑน้ําปลา - น้ําปลาจากปลาสรอย 
ผลิตภัณฑขาวเกรียบ - ขาวเกรียบกุงฝอย  ขาวเกรยีบผัก ผลไม 
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 โครงการไดใหคําปรึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม   
3 ราย ตลอดจนวนิิจฉัยและประเมินปญหาเบื้องตนของโรงงานตาง ๆ อีก 7 โรงงาน  เพื่อหาทางแกไขปญหาดานการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
ตอไป 

โครงการงานวิจัยสูการถายทอดเทคโนโลยี – มะมวงดอง 
 โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงเพื่อการสงออก ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อแกไขปญหาอันเนื่องมาจากโรงานผักผลไมดองทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศผลิตมะมวงดองดวยพื้นความรูที่
ถายทอดกันมาโดยไมมีหลักวัดที่ถูกตอง 
 ในการผลิตมะมวงดองโดยทัว่ไป  โรงงานไดใชวัตถุเจือปนที่มีผลตอสุขภาพของผูบริโภค เชน แซคคาริน (ขัณฑสกร หรือดีน้าํตาล)  ซึ่งเปน
สารที่ทางกฎหมายอาหารและยาในประเทศระบุวาเปนสารกอมะเร็งอยางออน 
 สวนการใชสารสม มีผลงานวิจัยบางเรื่องรายงานวา อะลูมิเนียมอาจมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดโรคอัลไซเมอร ถึงแมจะยังไมมีรายงานที่แน
ชัด  แตผูผลิตก็ควรระมัดระวังโดยหลีกเลีย่งการใชสารที่เสี่ยงตอสุขภาพ 
 สําหรับการใสสีใหมะมวงดองมีสีสวย  อาจเกิดการสะสมในรางกาย และเปนอนัตรายตอสุขภาพได 
 นอกจากนี ้การใชผงดองที่มจีําหนายอยูทัว่ไปนั้น ไดพบวาประกอบดวยสารผสมหลายชนิด ที่อาจเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภค 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดนาํผลงานวิจยัเรื่องการพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะมวงดองและผลิตภัณฑเพือ่ยืดอายุการ
เก็บ มาถายทอดความรู โดยดําเนนิโครงการ การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะมวงในทองถิ่นใหไดมาตรฐาน จัดการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการใหแก
กลุมผูประกอบการ กลุมแมบานเกษตรกร และเจาหนาที่เคหกจิการเกษตรเปนจาํนวน 6 รุน มีผูรับการอบรม 274 ราย 
 การถายทอดเทคโนโลยีนีม้ีวตัถุประสงคเพือ่ใหผูผลิตผลิตมะมวงดองอยางถูกกรรมวธิี มีสุขลกัษณะที่ดี ซึ่งนอกจากจะชวยใหประชาชนคน
ไทยไดบริโภคผลิตภัณฑที่มคีุณภาพไมปนเปอนสารเคมีอันเปนพษิตอรางกายแลว  ยังเปนการชวยลดภาระคาใชจายในการรกัษาพยาบาลของผูบริโภค 
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โครงการผลิตวุนสวรรคในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
 เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑจากมะพราว เกษตร-สกว. และโครงการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุน
มะพราว เกษตร-สกว.  โดยไดรับทุนอุดหนุนจากสาํนกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัย (สกว.) 
 โครงการนี้ไดพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและกระบวนการผลิต ที่เปนปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด (SMEs) และได
พัฒนาธุรกิจเพื่อสรางอาชีพใหมใหเกษตรกร และผูประกอบการใหมีรายได  โดยดําเนินการในรูปแบบของกิจกรรมหลัก ๆ 9 กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมที ่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรางอาชีพใหมแกเกษตรกรกลุมตาง ๆ และ SMEs 
 2. พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ จากวุนมะพราวและวุนจากผลติผลเกษตรตาง ๆ 
 3 พัฒนาธุรกิจเครื่องดื่มจากพืชและสมนุไพรไทย และพฒันาธุรกิจอาหารพรอมบริโภค 
 4 พัฒนาบรรจุภัณฑที่เปนปญหาคอขวดสําคัญ สําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอม  โดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑสําหรับน้ํา
สมุนไพรพรอมดื่มที่สามารถ sterile ได (sterilable plastic bottles) 
 5 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารวุนมะพราวพรอมปรุงบรรจุถาดกระดาษหรือถาดพลาสติก ผลิตภัณฑไฟเบอรสดจากวุนมะพราว 
และนําการผลิตทดลองออกวางจําหนายทดลองตลาด (อยูในแผนงานของปตอไป) 
 6 พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ และผลิตทดลองในโรงงานสาธติ ทดลองตลาด และเปนผลติภัณฑสินคานํารองเพื่อนําตลาด 
 7 พัฒนาเครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหารและสาธติสายการผลติแกผูประกอบการ SMEs 
 8 พัฒนากระบวนการแปรรูปพชืผลเกษตรและพืชสมนุไพรใหมีมูลคาเพิ่มสูง และพฒันาการใชประโยชนวัสดุเหลือทิง้จาก
การแปรรูปพืชผลเกษตร 
 9 ฝกอบรมและประชาสัมพันธ ถายทอดเทคโนโลย ี  สาธิตกระบวนการผลิตอาหาร กรรมวิธีผลิต  สงเสริมฝกอมรม และ
ใหบริการทางวิชาการ 
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 ผลงานของโครงการนีไ้ดแก:- 

  การผลิตวุนสวรรคจากน้ําออย 
  ผลิตภัณฑใหมจากวุนสวรรค - วุนสวรรคจากกะท ิ
  - วุนสวรรคผสมในน้าํเสาวรส  น้าํมะนาว และน้ําสม 
  - อาหารคาว – หวาน จากวุนสวรรค 
  กระบวนการ/เครื่องมืออุปกรณ - เครื่องกรองอเนกประสงค 
 - เตาอบพลงังานแสงอาทิตย  เสริมอินฟราเรดอเนกประสงค 
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¡ÒÃ¶èÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐà¼Âá¾Ãè¼Å§Ò¹ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดดําเนินการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสูสาธารชนในรูปแบบตางๆ โดยการ
จัดนิทรรศการ การสาธิตประกอบนิทรรศการ จัดทําเอกสารเผยแพรและวีดิทัศน ดังนี้ 
 

วันที ่  ชื่อเรื่อง  สถานที ่

7 ก.พ. - 31 มี.ค. 43 ลานความรูเรื่องถั่วเหลือง    
   1 เม.ย. - 31 พ.ค. 43 มะมวง-ทุเรียน พืชเศรษฐกิจ…เพื่อทํากิน      
   1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 43 ผักพื้นบาน เปนฐานสุขภาพของคนไทย   โถงนิทรรศการอาคาร (ชั้น 1) 
   1 ก.ย. - 31 ต.ค. 43 http://www.อาหารสุขภาพ.สถาบันอาหาร มก.    สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
   1 พ.ย. 43 - 31 ม.ค. 44 เรื่อง มัน มัน    
   2 ก.พ. - 30 เม.ย. 44 ผักพื้นบานและสมุนไพรไทย      
   1 พ.ค. -  31 ส.ค. 44 ผลงานของนักวิจัยที่นําเสนอในการประชุม  

ประเทศแคนาดา 
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วันที ่  ชื่อเรื่อง  สถานที ่

   1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 44 นิทรรศการความรูเรื่องตางๆ ไดแก กรดโอเมกา-3 ในปลา
กดเหลือง การผลิตเซลลูโลสผงจากเปลือกถั่วเหลืองและ
กากดอกกระเจี๊ยบ  แฮมเบอรเกอร  มะมวงมหาชนก  การ
ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผสมแปงขาวเจา อาหารมังสวิรัติ
และคุณคาทางโภชนาการ   

   
 
โถงนิทรรศการ อาคาร 
สถาบันคนควาและพัฒนา 
ผลิตภัณฑอาหาร (ชั้น 1) 

   ก.ย. 43 - ธ.ค. 44 นิทรรศการเผยแพรผลงานโครงการการนําเทคโนโลยี
สะอาดมาใชพัฒนาคุณภาพ (CT)    

 

   30 พ.ค. 44 รวมจัดนิทรรศการในงาน Thai Fex & Thai Mex  ศูนยนิทรรศการไบเทค บางนา 
   18 - 26 ส.ค. 44 รวมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ศูนยแสดงสินคานานาชาติ 

อิมแพคเมืองทองธานี 
   27-28 ก.ย. 44 รวมจัดแสดงนิทรรศการงานสัมมนาวิชาการความกาวหนา

ของอุดมศึกษาไทย     
ศูนยแสดงสินคานานาชาติ 
อิมแพคเมืองทองธานี 
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ระยะเวลา ชื่อวิชา สถาบันการศกึษา จํานวน (คน) 

6 – 23 ก.ย. 44 การประกนัคุณภาพอาหาร นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สถาบันราชภฎัจันทรเกษม 

35 

    

14, 25 ธ.ค. 43 กระบวนการแปรรูปอาหาร นักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

30 
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¡ÒÃ¨Ñ´½Ö¡§Ò¹ãËéá¡è ¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาที่เกี่ยวของ และการจัดฝกงานใหแกนิสิต นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ นําไป
ประกอบกับความรูจากภาคทฤษฎี ซึ่งจะชวยใหนิสิต นักศึกษา สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในงบประมาณป 2544 
สถาบันฯ ไดจัดฝกงานใหแกนิสิต     นักศึกษา จํานวน 3  รุน รวม 76 คน ดังนี้ 
 

ระยะเวลา สถาบันการศกึษา จํานวน (คน) 

2 – 27 ต.ค. 43 -  ภาคชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  ม.เชียงใหม 2  
 -  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ลําปาง 2  
 -  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ม.เกษตรศาสตร 1  
 -  โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบงั 1   
 -  ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ  อก.  ม.เกษตรศาสตร 10   
   1 – 30 พ.ค. 44 -  ภาควิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ม.เกษตรศาสตร 3   
 -  ภาคพัฒนาผลิตภัณฑ  ม.เกษตรศาสตร 3   
 -  ภาคจุลชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 1   
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ระยะเวลา สถาบันการศกึษา จํานวน (คน) 
   1 – 30 พ.ค. 44 -  ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร  ม.มหิดล 1   
 -  ภาค เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลย ี ม.ขอนแกน 2   
 -  ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร  ม.เชียงใหม 2   
 -  ภาค ชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม 1   
 -  คณะวิทยาศาสตร  ม.อุบลราชธาน ี 2   
 -  ภาคจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ม.สงขลานครนิทร  หาดใหญ 2   
 -  ภ. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.สงขลานครินทร  จ.สงขลา 2   
 -  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ม.สงขลานครินทรวทิยาเขตปตตาน ี 2   
 -  คณะวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 2   
 -  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา  ลาดกระบัง 2   
 -  คณะวิทยาศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1   
 -  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วทิยาเขตลําปาง 2   
 -  คณะเกษตรศาสตรบางพระ  สถาบนัเทคโนโลยมีงคล  บางพระ  ชลบุรี 2   
 -  คณะวิทยาศาสตร  ม.ทกัษิณ 1   
 -  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 2   
 -  ภาคชีววิทยา ม.บูรพา 2   
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ระยะเวลา สถาบันการศกึษา จํานวน (คน) 
   1 – 30 พ.ค. 44 -  ภาคเทคโนโลยีอาหาร  ม.ศิลปากร 3   
 -  คณะเทคโนโลยีการอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วทิยาเขตกาฬสนิธุ 2   
 -  ม.ธรรมศาสตร 2   
   1 – 30 ต.ค. 44 -  โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันราชภฎัสมเด็จเจาพระยา 2   
 -  ภาคอุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  นครศรีธรรมราช 4   
 -  โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

สถาบันราชภฎัสุราษฎรธาน ี
2   

 -  โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2   
 -  ภาคพัฒนาผลิตภัณฑ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร 8   
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¡ÒÃà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¾ÔàÈÉ 

วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
    
6 ต.ค. 43-26 มิ.ย. 44 นายณัฐภาส  ผูพัฒน วิชา HO303 

กระบวนวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร  
นักศึกษา ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ 

คณะบริหารธรุกิจ  มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 
    6 ต.ค. 43 - 26 มิ.ย. 44 น.ส.พรทิพย  เจริญธรรมวัฒน วิชา HO 203 

กระบวนวิชาระบบการผลิตอาหาร   
นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

    30 ต.ค. 43- 23 ก.พ. 44 นางผองศรี  จติตนูนท วิชา 520487 
การเลี้ยงสัตวทดลอง  

นิสิตเทคนิคการสัตวแพทย   
สถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนคิการสัตวแพทย 

    9 ม.ค. 44 นายประชา บุญญสิริกูล อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ เรื่อง 
The Use of Extrusion in Product 
Development from Local 
Agriculfural Resources  

น.ส.สุภาธิณี สุขโสม นกัศึกษาปริญญาโท คณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

    20,30 ม.ค. 44 นางกาญจนารัตน  ทวีสุข การแปรรูปเนือ้สัตว นิสิตเทคนิคการสัตวแพทย   
สถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนคิการสัตวแพทย 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 

    
22,29 ม.ค. 44 
 5 ก.พ. 44 

นางกุลวด ี ตรองพาณชิย วิชา 2312571   
Microbiology of  Food  

นิสิตภาควิชาจุลชีววทิยา  
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

    23,26 ม.ค.และ  
16 ก.พ. 44 

นายประดิษฐ  ครุวัณณา วิชา 419427  
(ยีสตและยีสตเทคโนโลย)ี 

นักศึกษา ภาควิชาจุลชวีวทิยา  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

    5,12,19 ก.พ. 44 นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ Preservation Of Difference Kinds Food 
Contamination and Spoilage of Different 
Kinds of Food และภาคปฏิบัติการ 
Microbiological Analysis of Food and etc 

นิสิตทางภาควิชาจุลชวีวทิยา   
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

    8 ก.พ. 44 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด Beverage Technology (Non-Alcoholic)  ใน
รายวิชา 6/2362 Food Processing III 2 (2-0-4) 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

    12,13 ก.พ. 44 นางกาญจนารัตน  ทวีสุข วัตถุเจือปนในเนื้อสัตว นิสิตเทคนิคการสัตวแพทย  
สถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนคิการสัตวแพทย 

    13,20 ก.พ.44 นาง กุลวดี  ตรองพาณิชย การถนอมอาหารโดยใชความรอน นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 

    
19 ก.พ. 44 นางสิริพร  สธนเสาวภาคย จุลินทรียในเนือ้สัตว นิสิตเทคนิคการสัตวแพทย   

สถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนคิการสัตวแพทย 
    6,20,27 มิ.ย. 44 
4 ก.ค. 44 

นางกุลวด ี ตรองพาณชิย วิชา AL 3204 Processing of  Agricultural  
Products I  และ FT 3106 Industrial Food  
Processing I 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 
 

    18,25 มิ.ย. 44 
10 ก.ย. 44 

นางพัชรี  ตั้งตระกูล วิชา03631101 เคมีอาหาร นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 2/1 สาขาอุตสาห-กรรม
เกษตร   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 

    25 มิ.ย. 44 น.ส. ตวิษา  โลหะนะ Biotechnology 111 
ในหวัขอ Food Extraction 

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

    18  ก.ค. 44 
12,19 ส.ค. 44 

นางชิดชม  ฮิรางะ วิชา FT 3106 Industrial Food  Processing I & 
AL 3204 Processing of Agriculture Product I 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร   
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 

    7 ส.ค.  44 นางวารุณี วารัญญานนท กรรมการสอบวิทยานิพนธ เรื่อง   
Utilization of sago starch modifications in 
the transparent noodle production 

นางสาววราภรณ  คุมกนกรตัน  นักศึกษาปริญญาโท 
ภาควิชาเทคโนโลย ีชีวภาพ  คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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 วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
    
9, 16, 23, 30 ส.ค. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา วิชา BT 3015 Industrial Fermentation นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวทิยาลยัอัญสัมชัญ 
    14 ส.ค.  44 นางวารุณี วารัญญานนท กรรมการสอบวิทยานิพนธ เรื่อง   

การอบแหงขาวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดซ
เบดดวยไอน้ํารอนยวดยิง่ 

นายชัยยงค  เตชะไพโรจน  นักศึกษาปริญญาโท    
สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาธนบุรี 

    20 ส.ค. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ วิชา FST 456 Beverage Technology นักศึกษาชัน้ปที่ 4  สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การอาหาร  ภาควิชาจุลชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร 
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกลาธนบุรี 

    3,10 ก.ย. 44 นายประชา บุญญสิริกุล กระบวนวิชา FT 432 
กระบวนการแปรรูปทางอาหาร 2 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร   
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

    
19 ก.ย. 44 นายประชา บุญญสิริกุล Extrusion Technology นักศึกษาชัน้ปที่ 3 สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร ภาควิชาชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   พระจอมเกลา ธนบุรี 

    29 ก.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ วิชา 133551  
การจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธรุกิจ ม.เกษตรศาสตร 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
     17 พ.ย. 43 นางชิดชม  ฮิรางะ มารยาทและการใหบริการของ

สถาบันคนควาฯ ใหแกอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  

สถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาด-
กลางและขนาดยอม 

     7 ธ.ค. 43 นางมัณฑนา  รวมรักษ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากมะนาว 

เจาหนาที่ของกรมสงเสริมและ 
สหกรณและกลุมแมบานเกษตร 

ศูนยพนัธวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลย ี 
แหงชาติ 

     18 ธ.ค. 43 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปและถนอมอาหาร นักเรียนโรงเรยีนปยชาติพฒันา โรงเรียนปยชาติพัฒนา 
     11 ม.ค.44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา Yeast technology นักศึกษาภาควิชาจุลชวีวทิยา คณะ

วิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     14 ก.พ. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา หลักสูตร Basic course หัวขอ 
- Basic wine 
- Knowledge and 
- Service Etiquette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบนิรุนใหม บริษัท การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

     21-22 ก.พ. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
สมเขียวหวานและฝรั่ง 

สมาชิกกลุมสตรีและครอบครัวของ
สมาชิก สหกรณการเชาซื้อทีด่ินธัญบุรี 
จํากัด  (30 คน) 

นิคมสหกรณธญับุรี  
จังหวัดปทมุธาน ี

     13 มี.ค. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา หลักสูตร Basic course หัวขอ 
- Basic wine 
- Knowledge and 
- Service Etiquette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบนิรุนใหม 
 

บริษัท การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) 

     21-23 มี.ค.44 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร การสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 
19 เรื่อง การพฒันาสมุนไพรเพื่อสรีร 
วิทยาการผลิตสัตวและสุขภาพของ
มนุษย 

นักศึกษา สถาบันราชภัฏ ภาควิชาสัตววทิยา คณะ
วิทยาศาสตร มก. 

     26-29 มี.ค. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปผักและผลไม บุคลากรการไฟฟานครหลวง 36 คน สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
     18 เม.ย. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา หลักสูตร Basic course หัวขอ 

- Basic wine 
- Knowledge and 
- Service Etiquette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบนิรุนใหม บริษัท การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

     18-20 เม.ย.44 นางชิดชม  ฮิรางะ 
นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 
นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 

การแปรรูปมะมวงดองและการ
บรรจุภัณฑ 

กลุมสตรีสหกรณการเกษตรปฏิรูป
ที่ดินวงัเจา จาํกัด 

สํานักงานสหกรณ จังหวัดตาก 

     18-20 เม.ย.44 นางอุษา  ภูคัสมาส 
นางบุญมา  นยิมวทิย 
นางเยน็ใจ  ฐติะฐาน 
นางพยอม  อัตถวิบูลยกุล 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
เพื่อสภาเศรษฐกิจของ มก. 

ประชาชนผูวางงานและผูถูกเลิกจาง สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

     27 เม.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การพัฒนาการเครือขายกลุมอาชีพ 
ป 2544 

กลุมอาชพีในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี และสมุทรสาคร 

กรมการคาภายใน 

     9 พ.ค. 44 นางชิดชม  ฮิรางะ 
นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 
นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 

การแปรรูปมะมวงดองไรสารพิษ เกษตรกรในพืน้ที่เปาหมายของ
โครงการฯ 

โครงการพฒันาชนบทแคว
ระบม-สียัด 

     26-27 พ.ค.44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การสงเสริมพฒันาผลิตภัณฑ
ประเภทพืชผักผลไมแปรรูป 

องคกรชุมชนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ 
สุขภาพ คือ 
1. กลุมบานหนองแค (25 คน) 
2. กลุมรวมใจรัก(15 คน)  

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดชัยนาท 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

        3. กลุมแมบานเกษตรกรบานหนอง
แค (35 คน)ทาขาวโพด (54 คน)  

4. กลุมแมบาน บานวังยาง (24 คน) 
5. กลุมสมนุไพร บานวัดโรงชาง    

(31 คน) 
6. กลุมบานบอพฒันา (42 คน) 

 

     6 มิ.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปฝรั่ง/พุทรา/ มะนาว กลุมชุมชนตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาชนผูสนใจ 

สํานักงานสาธารณสุข  
จังหวัดสมุทรสาคร 

     6 มิ.ย. 44 น.ส.อภิญญา  จูฑางกูร บรรจุภัณฑเพือ่การถนอมอาหาร กลุมอบรมตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาชนที่สนใจ 

สํานักงาน สาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรสาคร 

     7 มิ.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปผัก-ผลไม บุคลากรการไฟฟานครหลวง (30 คน) สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
     25-26 มิ.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ ความรูพืน้ฐานและปจจัยทีด่ีตออายุ

การเก็บรักษา สามารถประเมินอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

กลุมแมบานเกษตรกรนายาว สํานักงานพระราชวัง 

     27 มิ.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ ผลิตภัณฑการแปรรูปผักและผลไม เจาหนาที่สาธารณสุขและกลุม
แมบานเกษตรกร   จํานวน 100คน 

สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสระบุรี 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

     3 ก.ค. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การถนอมอาหาร นักเรียนของศนูยการเรียนชมุชนธรรม
อิสระวัดออมนอย ต.หวยขวาง  
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ศูนยการเรียนชุมชนธรรมอิสระ 
วัดออมนอย  

     9 ก.ค. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปผัก-ผลไม ผูตองขังที่ใกลจะพนโทษ (22 คน) สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
     9, 12 ก.ค. 44 นางเยน็ใจ  ฐติะฐาน การแปรรูปผัก-ผลไม(มะมวงดอง 

ผักดอง) และผัก-ผลไมอบแหง และ
ผลไมหย ี

ผูตองขังที่ใกลจะพนโทษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

     10-11 ก.ค. 44 น.ส.สมจิต  ออนเหม การแปรรูปผลผลิตการเกษตร(ผัก
และผลไมแชอิ่ม, ผลไมกวน และ 
แยมผลไม) 

ผูตองขังที่ใกลพนโทษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

     10,13 ก.ค. 44 น.ส.ธนวรรณ  บุญปน การแปรรูปผลผลิตการเกษตร(ผัก
และผลไมแชอิ่ม, การแปรรูปกลวย) 

ผูตองขังที่ใกลพนโทษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

     12 ก.ค. 44 นางบุญมา  นยิมวทิย  (ผลไมกวนและแยมกวน) ผูตองขังที่ใกลพนโทษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
     12 ก.ค. 44 นางอุษา  ภูคัสมาส การแปรรูปผักและ ผลไมอบแหง    

ผลไมหย ี
ผูตองขังที่ใกลจะพนโทษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

     13 ก.ค. 44 นางพยอม  อัตถวิบูลยกุล การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
(การแปรรูปกลวย) 

ผูตองขังที่ใกลพนโทษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

     16-17 ก.ค. 44 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร การพัฒนาและติดตามผลการวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

นักศึกษา สถาบันราชภัฏ สํานักงานโครงการ พวส. 
สํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ 

     18-20 ก.ค. 44 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร การพัฒนาจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวทิยาศาสตรและ จิตวิทยา
ประยุกต 

นักศึกษา สถาบันราชภัฏ สํานักงานโครงการ พวส. 
สํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ 

     22 ก.ค. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปผลไมและการถนอมอาหาร
ตาง ๆ ฝรั่งหย ีมะมวงหย ีมะละกอหย ี
และของดองแชอิ่มตาง ๆ 

ประชาชนทัว่ไป ศูนยเทคโนโลยีอาชีพ มติชน 
โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน
และนิตยสารเสนทางเศรษฐ ี

     29 ก.ค. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ การแปรรูปผลไม  
(ทําน้ําผลไมและ ผลไมหย)ี 

ประชาชนเพื่อสรางรายได สํานักบริการวทิยาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต  ศรีราชา 

     7-9 ส.ค. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา อุตสาหกรรมการผลิตไวนผลไมใน
ประเทศไทย 

เกษตรกรและเอกชนทั่วไป กองเกษตรเคมี  

 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2544  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ66 



 

 
วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

     20 ส.ค. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา วิทยาศาสตรกบัภูมิปญญาไทย : 
เมรัยผลไม 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทัง้ใน
และนอกระบบโรงเรียน 

ศูนยวทิยาศาสตรเพื่อการศกึษา 
กรมศึกษานอกโรงเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

     20 ส.ค. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา หลักสูตร Basic Course หัวขอ 
- Basic wine 
- Knowledge and 
- Service Etiquette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบนิรุนใหม 
 

บริษัท การบินไทย จาํกัด
(มหาชน) 

    
22 ส.ค. 44 น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง การวิเคราะหหาสารหอมระเหยใน

ตัวอยางผลไมโดยใชเครื่อง GMS  
อบรมเชิงปฏิบัติการในการใชเครื่อง 
AA, GC, GCMS, UV-Visilble และ 
HPLCในการวเิคราะหสาร 

อาจารยในสาขาที่เกีย่วของและสนใจ โปรแกรมวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
สถาบันราชภฏัพระนคร 

     22 ส.ค. 44 นางลัดดา  วฒันศิริธรรม การใช HPLC ในการวิเคราะหอาหาร 
อบรมเชิงปฏิบัติการในการใชเครื่อง 
AA, GC, GCMS; UV-Visible และ 
HPLCในการวเิคราะหสารเพือ่
งานวิจยัและการจัดการเรียนการสอน 

อาจารยในสาขาที่เกีย่วของและสนใจ โปรแกรมวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
สถาบันราชภฏัพระนคร 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 

     31 ส.ค. 44 นางวารุณี  วารัญญานนท 
น.ส.อภิญญา  จุฑางกูร 

การเก็บรักษาทุเรียนทอดกรอบ เจาหนาที่เคหกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

     5 ก.ย. 44 นายประดิษฐ  ครุวัณณา หลักสูตร Basic Course หัวขอ 
- Basic wine 
- Knowledge and 
- Service Etiquette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบนิ รุนใหม 
 

บริษัท การบินไทย จาํกัด
(มหาชน) 

     22 ก.ย. 44 นางมัณฑนา  รวมรักษ 
นางอุษา  ภูคัสมาส 
น.ส.ธนวรรณ  บุญปน 
น.ส.สมจิต  ออนเหม 

การแปรรูปผลไมและการทาํซอส
กลวย/ มะละกอ 

ผูนําชมุชนเพิม่เสริมสรางรายได สํานักงานบริการวิทยาการ 
มก. วิทยาเขตศรีราชา กับ
องคการบริหารสวนตําบลตะพง 
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¡ÒÃà»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃÑºàªÔ− ³ µèÒ§»ÃÐà·È 

วันท ี ชื่อ-นามสกุล หัวขอบรรยาย ณ 
    

15-20 ต.ค.43 น.ส.สายพิณ  มณีพันธ The  International Soybean Processing and 
Utilization  Conference 

การประชุม Continuing Committee  
ณ ประเทศญีปุ่น 

    
6-10 พ.ย.43 น.ส.สายพิณ  มณีพันธ Systems for Food  Industry การประชุม 6th Asia-Pacific S&T Management 

ณ ประเทศเวยีดนาม 
    3--12 เม.ย.44 น.ส.สายพิณ  มณีพันธ เปน Resource Speaker ในการสัมมนามาตรฐาน

อาหาร และฉลากอาหาร 
การสัมมนามาตรฐานอาหารและฉลากอาหาร 
ตามคําเชิญของ APO ณ ประเทศญี่ปุน 
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§Ò¹¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·È 

 ในปงบประมาณ 2544 สถาบันฯ ไดใหความรวมมือกับตางประเทศในลักษณะโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการจัดฝกอบรม
ทางวิชาการ โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากแหลงทุนตางประเทศ ดังนี้ 
 1. ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
 Mr. Yu Kong Lin จาก Dandong Agricultural School  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ  
Food Stuff Processing ตั้งแตวันที่  1 พ.ย. 43 ถึง 31 ต.ค. 44 

2. ความรวมมือในการวิจัยกับตางประเทศ 
- Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan  โดยความรวมมือแบบ Collaborative 

Research Project ภายใตหัวขอโครงการวิจัย Development of Low Input Technology for Reducing Postharvest Losses 
of Staples in Southeast Asia ระยะเวลาตั้งแต ก.พ. 2543 ถึง มี.ค. 2548 

- Dole Japan Ltd., Japan โดยความรวมมือแบบ Scientific Service Agreement ภายใตหัวขอโครงการวิจัย Functional Foods 
(soup stock) from Thai Vegetables ระยะเวลาตั้งแต ธ.ค. 43 ถึง ก.ค. 44 

- CESO International Services, Canada โดยความรวมมือแบบ Collaborative Research Project ในหัวขอโครงการวิจัย Hot 
Box Research Project ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 19 ก.พ. - 23 มี.ค. 44 

3. ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ 
Faculty of Agriculture and Graduate School of Agriculture Kagawa University, Japan  โดยความรวมมือแบบ Academic 

Exchange Agreement ระยะเวลาตั้งแต ม.ค. 42 ถึง ม.ค. 46 
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4. การจัดฝกอบรมที่ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ 

สถาบันฯ ไดจัดหลักสูตร "Application of Soy in Food Products"  เมื่อวันที่ 28-29 พ.ค. 2544  โดยมี Mr. Mian Riaz, Head 
Extrusion Technology Program and Graduate  Faculty จาก Texas A&M University เปนวิทยากร โดยไดรับการสนับสนุนการฝกอบรมจาก 
American Soybean Association ซึ่งผูเขาอบรมประกอบดวยผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จํานวน 37 คน   
 
นักวิจัยรับเชิญไปปฏิบัติงานเปนผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
 สถาบันฯ ไดใหความรวมมอืกับองคกรตางประเทศ โดยการสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานเปนผูเชี่ยวชาญ ณ ตางประเทศ ดังนี ้

11 ส.ค. - 2 ก.ย. 43 นางสาวสายพณิ  มณีพันธ เปนผูเชี่ยวชาญสาขา Banana Industry ใหกับ JICA  องคกรตางประเทศ  
 ณ ประเทศ ศรีลังกา 

   11 พ.ย. - 1 ธ.ค. 44 นางสาวสายพณิ  มณีพันธ เปนผูเชี่ยวชาญสาขา Banana Industry ใหกับ JICA  องคกรตางประเทศ   
ณ ประเทศ ศรีลังกา 

   7-22 ธ.ค. 44 นางสาวสายพณิ  มณีพันธ เปนผูเชี่ยวชาญสาขา Posthavest    ใหกบั FAO องคกรตางประเทศ   
ณ ประเทศ Fiji   
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ÈÙ¹ÂìÊÒÃ¹Ôà·È·Ò§ÍÒËÒÃ 
(FIC: Food Information Center) 

 
 ศูนยสารนิเทศทางอาหาร  เปนโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอยูในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 เปนตนมา โดยมี
วัตถุประสงคใหเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการขอมูล สารนิเทศทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และการจัดการอาหาร เพื่อใหผูใชนําไปศึกษา     
คนควา วิจัย ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตอไป 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 หองสมุดสาขา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนผูดําเนินโครงการ 
การจัดเก็บ 
 จัดทําเปนฐานขอมูล บันทึกรายการขอมูลไวในหนวยความจําคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม  CDS/ISIS  โดยเนื้อหารายละเอียดของขอมูล  
(Full text)  ไดมีการจัดเก็บไวบริการดวยเชนกัน 

ฐานขอมูล  มี 5 ฐาน  คือ 
  OPEX & ASFIN บรรณานุกรมรายการ ขอมูล  มีสาระสังเขป 
  TRADE รายชื่อผูผลิตผูจําหนายผลติภัณฑอาหาร 
 EQUIP รายชื่อผูประกอบการเกี่ยวกบัเครื่องมือ  เครื่องจักรสําหรับผลิตอาหาร 
 INST รายชื่อสถาบนั องคกรตาง ๆ 
 CONSULT รายชื่อนกัวิจยั นักวิชาการ 
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ฐานขอมูลแบบบรรณานกุรม  (OPEX & ASFIN)  ประกอบดวย 

 -  เนื้อหาขอมูลตามวัตถุดิบ (Commodity)  เชน  ธัญพชื   ถั่ว   พืชหัว   เครื่องเทศ   เนือ้สัตว  พืชสวน   พืชเศรษฐกิจ ฯลฯ 
 -  ขอมูลของเนื้อเรื่อง (Subject) เชน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน พืชไร ผัก ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยี การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร กฎหมายขอบังคับ ฯลฯ 
การใหบริการขอมูล 
 - การสืบคนขอมูล (Searching) จากคอมพวิเตอรตามฐานขอมูลตางๆ 5 ฐาน 
 - คําสืบคนขอมูล (Keyword) กํากับดวยเลขรหัสขอมูล ซึ่งผูใชสามารถพบเนื้อหา  รายละเอียดขอมูลตามเลขรหัสดังกลาวได 
 - จัดสงขอมูลใหทางไปรษณีย โทรสาร โทรศพัท  ตามที่ผูใชขอมา 
 - บริการขอมูลเฉพาะกิจ SDI (Selective Dissemination  Information   Service) โดยการเปนสมาชกิประจําป 
กิจกรรมและการใหบริการของศูนยสารนิเทศทางอาหาร ประจาํปงบประมาณ 2544 

   

1.  รวบรวมเอกสารสิ่งพมิพ 2,056  เลม 
2 กฤตภาค 544  เลม 
3.  เอกสารที่คัดเลือกเขาศูนยสารสนเทศ    
    - ภาษาไทย 385  เรื่อง 
    - ภาษาองักฤษ 47  เรื่อง 
      รวม 432  เรื่อง 
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4.  บริการเอกสารขอมูล 13,512  เรื่อง 
    
5.  บริการตอบคําถามและชวยคนควา    
    - คําถาม 566  คําถาม 
    -  จํานวนเอกสารที่ไดใหบริการ 2,250  เรื่อง 
6.  บริการขอมูลทางการสื่อสารโทรคมนาคม    
    - โทรศัพท 280  ครั้ง 
    - คําถาม 577  คําถาม 
    - จํานวนเอกสารที่ไดใหบริการ 1,469  เรื่อง 
    - จดหมาย 13  ฉบับ 
    - คําถาม 52  คําถาม 
    - จํานวนเอกสารที่ไดใหบริการ 210  เรื่อง 

รวมปริมาณคาํถาม 629  คําถาม 
รวมจํานวนเอกสารที่ได 1,617  เรื่อง 

7.  บริการสืบคนขอมูล    
    - คําถาม 1,195  คําถาม 
    - จํานวนเอกสารที่ไดใหบริการ 3,867  เรื่อง 
8.  ผูใชบริการ 4,067  คน 
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§Ò¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 

 สถาบันฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ และฝกอบรม ตลอดจนศึกษาตอ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ประสบการณอยางตอเนื่องตลอดมา สําหรับในปงบประมาณ 2544  มีดังนี้ 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
        6 ก.ย. ถงึ 

1 ธ.ค.43 
 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 
นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
น.ส.รัศมี ศุภศรี 
นางฉกามาศ วงศขาหลวง 

 อบรมหลักสูตร 
นักบริหารของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
Mini Kasetsart University Management Training  
Program  (MiniKUM) 
 ณ คณะสังคมศาสตร มก. 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

       25 ก.ย.43 
ถึง 27 ต.ค.43 

 นางสิริพรรณ  คลายมณ ี
นางอารีลักษณ เต็มตระกูล 
น.ส.จงจิตต เค็งสม 
น.ส.สงกรานต ลาเวียง 

 อบรม เรื่อง  
การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในการสนทนา 
ณ ศูนยภาษาคณะมนุษยศาสตร มก. 

 กองการเจาหนาที่ มก.  

       13-15 ต.ค.43  นางไพลิน  ผูพัฒน 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 

 อบรม เรื่อง  
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชวีิต 
ณ วัดปาสนุันทวราราม บานทาเตียน ตําบลไทรโยค 
อําเภอ ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ   
ศูนยพทุธศาสนศึกษา มก. 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       14-15 ต.ค.43  น.ส.วีรนชุ กิระวงศสกุล 
 

 อบรมหลักสูตร  
การประชาสมัพันธองคกรยคุใหมดวยไอท ี 
 ณ อาคารดาราคาม 

 โครงการ SEAMEO Darakham 

       24 ต.ค. 43  นางฉกามาศ วงศขาหลวง 
น.ส.พรทพิย เจริญธรรมวัฒน 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
นางกุลวด ีตรองพาณชิย 

 สัมมนา เรื่อง  
การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารใน
สหัสวรรษใหม 
ณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (กลุมวิชา
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร) 

       27 ต.ค.43  นางชิดชม ฮิรางะ 
นางกุลวด ีตรองพาณชิย 
นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร 
นางผองศรี จตุตนูนท 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 
น.ส ชมดาว สิกขะมณฑล 
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร 

 สัมมนาวิชาการเรื่อง 
ลิขสิทธิ์เขียนอยางไรไมละเมดิลิขสิทธิ์ 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สํานักพิมพมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2544  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ76 



 

 
วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

        22 ก.ย.43 
 

 นางเพ็ญศิริ อนันตรักสกุล 
น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
นางจุฬาลักษณ จารุนุช 
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
นายณัฐภาส ผูพัฒน 
นางไปรมา ยงมานิตชยั 
นางกุลวด ีตรองพาณชิย 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
นางชิดชม ฮิรางะ 
นางกาญจนารัตน ทวีสุข 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม 
น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 
น.ส.กรุณา วงษกระจาง 
นางพัชรี ตั้งตระกูล 

 ฟงการอภิปรายทางวชิาการ เรื่อง 
JOURNAL LINK บริการวารสารเพื่อการวจิัย 
ณ สํานกัหอสมุด มก. 

 สํานักหอสมุด  มก. 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       19 ต.ค.43  น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
น.ส.รัศมี ศุภศรี 
น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 
น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 
น.ส.จันทรสุดา จงสวัสดิ์ 
นางเพ็ญศิริ อนันตรักสกุล 
น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
น.ส.ไปรมา ยงมานิตชัย 
นางฉกามาศ วงศขาหลวง 
นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
นายธีระ ทองเผือก 
นายศิริพงษ เทศนา 
น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล 

 สัมมนาพิเศษ เรื่อง  
การคุมครองสทิธิ์และทรัพยสินทางปญญา 
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยงาน
คุมครองทรัพยสินทางปญญาฝาย
ประยุกตและถายทอด 

       6-8 พ.ย.43  นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
 

 เปนผูประเมนิดานวชิาการในการประเมินความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง   
ณ  บริษทัเอสจีเอส JW  Marriot  Hotel 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ-    
อุตสาหกรรม 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       8 พ.ย. 43  นายประชา บุญสิริกูล 
 

 สัมมนาเรื่อง  
ASEAN Pulse Marking and Technology 
Conference 

 USA Dry Pea & lentil Council 
ASEAN Pulse Marking and 
Technology Conference 

       29 พ.ย.-1 ธ.ค. 43  นายปราโมทย ธรรมรัตน 
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การปรับปรุงรางนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2545-2549)  
ณ โรงแรมมณเฑียรพทัยา จงัหวัดชลบุรี 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
 

       8 ธ.ค..43  น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
 

 อบรมหลักสูตร  
การประเมนิคาความไมแนนอนของการสอบเทียบ 
Thermocouple  Resistance Thermometer และ 
liquid-in glass Thermometer 
ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กทม. 

 บริษัทควอลิตี้ แอคไวซ  จํากดั 

       14-15 ธ.ค.43  นายธีระ ทองเผือก 
 

 ฟงสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง   
การเกษตรเพือ่คุณภาพชีวิตและสิ่ง แวดลอม 
ณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 มหาวิทยาลยัสุโขทัย ฯ รวมกับชมรม 
ผูรับทุนเซยีรกาแหงประเทศไทยและ
ชมรมศิษยเกายูพีแอลบีแหงประเทศ
ไทย 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       15 ธ.ค 43  นางผองศรี  จติตนูนท 
 

 ประชุมระดมสมอง เรื่อง  
จรรยาบรรณและการยกระดับมาตรฐานการใช
สัตวทดลอง 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค กทม. 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 
รวมกับศูนยพนัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ และ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

       26-28 ธ.ค.43  นางเพ็ญศิริ อนันตรักสกุล 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
Discriminative  Sensory Tests and Their 
Applications 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 

       17-20 ธ.ค.43  น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 
น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
 

 ประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง 
The 8th World Congress on Clinical Nutrition 
(8th WCCN) ในหวัขอเรื่อง  Functional Food 
Nutrition and Health in the New  Millenium 
ณ มหาวทิยาลัยนเรศวร  จงัหวัดพิษณุโลก 

 มหาวิทยาลยันเรศวร  

       19 ธ.ค. 43  น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
นายธีระ ทองเผือก 
 

 สัมมนา เรื่อง 
อนาคตเกษตรไทยใครหยัง่รู 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       20 ธ.ค. 43 
 

 น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
 

 สัมมนา เรื่อง  
จรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม 
 ณ โรงแรมมารวยการเดนท 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

       9-12 ม.ค.44  นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด  ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง 
Flavor Analysis Workshop and Hand on 
Training 
ณ มหาวทิยาลัยมหิดล 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะ
วิทยาศาสตร ม.มหิดล 

       11-12  ม.ค.44  น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล 
น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
 

 อบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ป 2544 
ณ สํานกับริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 กองการเจาหนาที่ มก.  

       18 ม.ค. 44  นางกุลวด ีตรองพาณชิย 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร 
นางกาญจนารัตน ทวีสุข 
นางชิดชม ฮิรางะ 

 สัมมนา เรื่อง  
อุตสาหกรรมอาหารไทยกาวไกลดวย E-commerce 
ณ สํานกัพพิิธภัณฑและ วัฒนธรรมทางการเกษตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 คณะบริหารธรุกิจโดยสโมสรนิสิตคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตร ฯ 
และศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยศนูยพฒันา
พาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       18 ม.ค. 44  นางสรอยทอง สายหยุดทอง 
นางสายใจ บุญสุข 
น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 
 
 

 สัมมนาเรื่อง  
อุตสาหกรรมอาหารไทยกาวไกลดวย E-commerce 
ณ สํานกัพพิิธภัณฑและ วัฒนธรรมทางการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 คณะบริหารธรุกิจโดยสโมสรนิสิตคณะ
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และศูนย
เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ โดยศนูยพฒันา
พาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 

       5 และ 7ก.พ. 44 
 
 

 น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
 
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอผลการทํากิจกรรม 
การประหยัดพลังงาน 
ณ โรงแรมเรดิสัน กทม. 

 สํานักงานโครงการประหยัดพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมดวยเทคนิคการ
จัดการ VE  สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

       5-7 ก.พ.44  น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 
น.ส.เยาวดี คุปตะพันธ 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
นายประดิษฐ ครุวัณณา 
นายประชา บุญญสิริกูล 

 ประชุมวิชาการครั้งที่ 39  
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       5-7 ก.พ.44  นางจุฬาลักษณ จารุนุช 
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
นางกัญญา สุจริตวงศานนท 
นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 
น.ส.รัศมี ศุภศรี 
น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 
นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
นางไปรมา ยงมานิตชยั 
นางกุลวด ีตรองพาณชิย 
นางกาญจนารัตน ทวีสุข 
นางชิดชม ฮิรางะ 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม 
น.ส.งามจิตร โลวิทูร 

 ประชุมวิชาการครั้งที่ 39  
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

       12-13 ก.พ.44 
 

 น.ส.กนกวรรณ ดิสโร 
 

 อบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ป 2544 
ณ สํานกับริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 กองการเจาหนาที่ มก.  
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       15-16, 19, 
 21-22 ก.พ. 44 

 น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
 

 อบรมและฝกปฏิบัติในโรงงานเปนระยะ ๆ เพื่อ
พัฒนาใหมี Local expertทางดาน CT Assessment 
สําหรับ Food Processing sector 
ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา 

 โครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อ
ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ ภายใตความรวมมือของ
โครงการ สวทช. 

       19-23 ก.พ.44  น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 
น.ส.เยาวดี คุปตะพันธ 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การบริหารจัดการหนวยงานที่ใชสัตวในงานวิจยังาน
ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุและงานสอน 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท  กทม. 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

       22 ก.พ. 44  น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 
น.ส.จันทรสุดา จงสวัสดิ์ 

 ฝกอบรม  การฝกวิธวีิเคราะหกรดไขมันและ 
Cholesterol ดวยเครื่อง GC 
ณ กรมวทิยาศาสตรบริการ 

 กรมวิทยาศาสตรบริการ  

       23 ก.พ.  44  น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 
นางชิดชม ฮิรางะ 

 สัมมนา เรื่อง  น้ํามนัมะกอก 
ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล กทม. 

 Format & Partners LTd   

       26 ก.พ. 44  น.ส.รัศมี ศุภศรี 
 

 ฝกอบรมหลักสูตร Introduction to ISO/IEC 17025  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค กทม. 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ-         
อุตสาหกรรม 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       28 ก.พ. 87  นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร 
 

 สัมมนา เรื่อง  
หัวเชื้อ (Starter culture) กับอุตสาหกรรมการหมัก 
ณ อาคาร สวทช 

 ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลย ี    
ชีวภาพแหงชาติ 

       9 มี.ค. 44  นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 
 

 รวมเปนผูประเมินดานวชิาการในการประเมิน
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ
อาหารแชแข็ง 
ณ บริษัท เอส.จี.เอส  จํากัด 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ-         
อุตสาหกรรม 

       13-14 มี.ค.44 
  

 น.ส.ภัสสรารัตน ยอดสุรางค 
น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง 
น.ส.ชมดาว  สิกขะมณฑล 
 

 ฝกอบรม เรื่อง  
การพัฒนาคณุภาพตนเองเพื่อความสําเรจ็ 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 กองการเจาหนาที่ มก.  

       16 มี.ค. 44  นายประชา บุญญสิริกูล 
น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 
น.ส.รัศมี ศุภศรี 
นางชิดชม ฮิรางะ 
นายอุดม กาญจนปกรณชยั 

 ประชุม Instant Noodle World Conference 
ณ โรงแรมเซ็นทรัลแกรนดพลาซา ลาดพราว กทม. 

 สมาคม International Ramen 
Manufacturer Association (RMA) 
รวมกับกลุมสหพัฒนพิบูลย 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       21-23 มี.ค.44 
 

 น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร 
น.ส.จันทรสุดา จงสวัสดิ์ 
 

 อบรมเรื่อง  
Food Analysis by Gas Chromatograph Injection 
The Most  Demanding Part of Quantitation GC 
Analysis 
ณ คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       29 มี.ค. 44  น.ส.พรทพิย  เจริญธรรมวัฒน 
 

 สัมมนา เรื่อง ซอสปรุงรส 
ณ โรงแรมโนโวเทลโลตัส กทม. 

 สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหาร แหงประเทศไทย 

       2-3 เม.ย.44  นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 
นางชิดชม ฮิรางะ 
น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล 
น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การนาํวิธกีารทดสอบทางประสาทสัมผัสไปใชในงาน 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค กทม. 

 สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแหงประเทศไทย รวมกับ
บริษัทจารพารเท็คเซ็นเตอร และศูนย
พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ 

       3-5 เม.ย.44  น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา  ประชุม UNCTAD/ESCAP Regional Workshop on 
Commodity Export Diversification and  Poverty 
Reduction in South and South East Asia 
ณ สํานกังานสหประชาชาต ิกทม. 

 สํานักงานสหประชาชาต ิ
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       3 เม.ย.  44  น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 
 

 สัมมนา เรื่อง  
อนุสัญญาหามอาวุธชีวภาพกับประเทศไทย 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค กทม 

 ศูนยความหลากหลายทางชวีภาพ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

       5 เม.ย. 44  นางผองศรี จติตนูนท  ประชุมระดมสมองผูบริหารสถาบัน และหนวยงาน 
ที่เลี้ยงและใชสัตวเพื่องานวจิัย งานทดสอบ งานผลิต
ชีววัตถ ุและงานสอน 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท กทม. 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

       19-20 เม.ย.44 
 

 นายธีระ ทองเผือก 
น.ส.สุภารัตน   เรืองมณีไพฑูรย 

 สัมมนา เรื่อง  
อาหารฉายรังสีโอกาสสูตลาดโลก 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท กทม. 

 สํานักงานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ
รวมกับกรมวิชาการเกษตร 

       21 เม.ย. 44  นายวรชัย ทองคง 
นายเสาร พรหมพินจิ 
นายสมบุญ ชโูทนทอง 
นายณรงค สุดใจ 
นายโหลน  ปลั่งกลาง 

 อบรม เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถยนต 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 คณะกรรมการสวัสดิการ มก. 
และกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       23,30 เม.ย.44 
 

 นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
 

 สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
การสอบเทยีบเทอรโมมิเตอรและเครื่องแกว 
ณ สํานกังานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

 สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการรับรองระบบงาน 

       26-27  เม.ย.44 
 

 นางกุลวด ีตรองพาณชิย 
 

 ฝกอบรม เรื่อง  มาตรการดานภาษีและสทิธิ
ประโยชนดานการสงเสริมการลงทนุเพื่อการสงออก 
ณ สถาบนัฝกอบรมการคาระหวางประเทศ 

 กรมสงเสริมการสงออก  

       27-28  เม.ย.44 
 

 น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล 
น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การประเมนิอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร 
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ม. เกษตรศาสตร 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร  และศนูยพนัธวุิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวีภาพแหงประเทศไทย 

       30 เม.ย. 44  น.ส.รัศมี ศุภศรี 
น.ส.เยาวดี คุปตะพันธ 
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง 
น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง 
น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 
น.ส.จันทรสุดา จงสวัสดิ์ 
น.ส.ขม ดาว สิกขะมณฑล 

 สัมมนาทางวชิาการ เรื่อง   
เทคนิคการเขียนแผนงานวจิัยหรือชุดโครงการวิจัย
เพื่อของบประมาณแผนดินในปงบประมาณ  2546 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท กทม. 

 สมาคมนกัวิจยัทางสงัคมศาสตรใน
ความอุปถมัภของสภาวิจัยแหงชาต ิ
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       1 พ.ค. 44  น.ส.วรรณสุข  ไชยวงษ 
นายอนุศร  ใกลแกว 
น.ส.ภัสสรารัตน  ยอดสุรางค 
นายวรชัย ทองคง 

 อบรม เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการนาํเขาวัตถุดิบในการผลิต
อาหาร 
ณ โรงแรมท.ีเค.พาเลส กทม. 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

       1-2 พ.ค.44  นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสตูร  
การตรวจประเมินวธิีการสอบเทียบเครื่องชั่ง 
เทอรโมมิเตอรและเครื่องแกว 
ณ สํานกังานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม  

 สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการรับรองระบบงาน 

       10 พ.ค. 44  นายวนิัศ  ภูมนิาถ 
 

 เสวนาโตะกลมการวิจยัชีวสารสนเทศเรื่อง  
ชีวสารสนเทศศาสตรวิสัยทศันและยุทธศาสตรการ
วิจัยของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
ณ ศูนยเครื่องวิทยาศาสตรกลาง บางเขน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง-
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

       14 พ.ค. ถึง  
15 มิ.ย.44 

 น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล 
 

 อบรมหลักสูตร  
นักวจิัยระดับปฏิบัติการ 
ณ สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       15-16 พ.ค.44 
  

 น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 
 

 ประชุมวิชาการหัวขอ  
พันธมิตรรวมใจกระบวนทรรศใหม เพื่อการวิจัย   
และพัฒนา 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

        18 พ.ค. 44  น.ส.รัศมี ศุภศรี 
นางพัชรี ตั้งตระกูล 
 

 ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง   
Particle Size and Zeta Potential Analysis 
ณ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 ศูนยบริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาห-
กรรม คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       21-23 พ.ค.44 
  

 น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 
 

 อบรมหลักสูตร เทคนิคการนําประชมุ 
ณ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นดิา) 

 สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร 

       23 พ.ค. 44  นางผองศรี จติตนูนท 
น.ส.จงจิตต  เค็งสม 
 

 ประชุมสามัญประจําป 2544และการบรรยายพิเศษ 
หัวขอ  กลยทุธเชิงรุกในตลาดโลก 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ 

 สถาบันสัญลักษณรหัสแทงไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

       23-25  พ.ค.44 
 

 นายวนิัศ ภูมนิาถ 
 

 ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง   
โปรตีนและเอนไซม ความรูพื้นฐานสูการปฏิบัติ 
ณ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ภาควิชาเคม ีคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

       

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2544  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ90 



 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
       22-26 พ.ค.44 

 
 นางชิดชม ฮิรางะ 
นางกาญจนารัตน ทวีสุข 
นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 
 

 อบรมโครงการ   
 Better ProcessControl School สําหรับผูควบคุม
การผลิตผลิตภัณฑอาหารทีม่ีความเปนกรดต่ํา 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา  กทม. 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
รวมกับ Product University และ 
USFDA 

       5 มิ.ย. 44  น.ส.สายพิณ มณีพันธ 
น.สงรัศมี ศุภศรี 
 

 สัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับหลกัการและแนว
ทางการปฏิบัติของ Codex สําหรับกระบวนการ
ตรวจสอบและการรับรองสินคาอาหารนาํเขาและ
สงออก 
ณ โรงแรมอโนมา 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ-        
อุตสาหกรรม 

       5-8 มิ.ย.44  น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 
 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหาแนวทาง 
พัฒนากฏระเบียบและการจัดการเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตัดตอ
สารพันธุกรรม (GMOs) 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชัน่ กทม. 

 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ 
โดยความสนบัสนุนของ Natural 
Resources Management Advisor 
Project 

       11 มิ.ย.  44  นายณรงคศักดิ์ สงเคราะหราษฏร 
 

 สัมมนาเรื่อง   
Basic Vacuum Technology 
ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

 บริษัทแสงวิทย รวมกับภาควิชาฟสิกส 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       11-15 มิ.ย.44  นางฉกามาศ  วงศขาหลวง 
นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง 

 ประชุมเชิงปฏบิัติการเรื่อง Recent Advance in 
Food Safety : From Farm to Fork 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จ. นครปฐม  และ  
จ.สระบุรี 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรรวมกับ 
University of  Tennessee, Institute 
of Agriculture ประเทศสหรฐัอเมริกา 

       11-13 มิ.ย.44  น.ส.อภิญญา จุฑางกูร  อบรมหลักสูตร การวิเคราะหวิตามิน 
เอ อี และซีในอาหารโดย HPLC 
ณ กรมวทิยาศาสตรบริการ 

 กองวทิยาศาสตรชีวภาพ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

       12  มิ.ย. 44  น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง 

 สัมมนาเรื่อง   
Recent  Development in Plastic Packaging 
ณ โรงแรมเดอะแกรนด 

 ศูนยการบรรจุหีบหอไทย 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

       22 มิ.ย. 44  น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 
 

 สัมมนา เรื่อง 
เทคนิคการเจรจาตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งสทิธิใน 
ทรัพยสินทางปญญา 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ 

 กิจกรรมบริการทรัพยสินทางปญญา 
ฝายพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยา ฯ
และเทคโนดลยีแหงชาต ิ
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       22  มิ.ย. 44  นางพรหญิง สุวรรณเนตร 
น.ส.มณีรัตน  คงคา 
น.ส.ภัสสรารัตน  ยอดสุรางค 

 สัมมนาทางวชิาการเรื่อง  
ความโปรงใสในการจัดซื้อจดัจางภาครัฐ 
ณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 สมาคมนิติศาสตร รวมกับ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

       22-23 มิ.ย.44  น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 
นางมัณฑนา  รวมรักษ 
น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง 

 ประชุมวิชาการประจําป 2544 เรื่อง 
โภชนาการกับการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. 

 สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย 

       26 มิ.ย. 44  นายธีระ ทองเผือก 
นางชิดชม ฮิรางะ 
นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 
นางกาญจนารัตน ทวีสุข 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
น.ส.งามจิตร โลวิทูร 
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม 
น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล 
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง 
นางสรอยทอง สายหยุดทอง 
นางจารุวรรณ  ศิริพรรณพร 

 ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อพฒันาชุดโครงการวิจยั 
ดานการเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ณ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 คณะกรรมการวิจัย คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       26 มิ.ย. 44  นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
นางไปรมา ยงมานิตชยั 

 ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อพฒันาชุดโครงการวิจยัดาน
การเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ณ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 คณะกรรมการวิจัย คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

       2-20 ก.ค.44  นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 
นางชิดชม  ฮิรางะ 
 

 อบรมหลักสูตร  
Training the Trainers in Thermal Process for 
Canned Food Industry 
ณ โรงแรมโซทวิน ทาวเวอร 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

       13 ก.ค. 44  นางพัชรี ตั้งตระกูล 
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 

 สัมมนาเรื่อง 
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีเชิงฟสิกส  
(ความหนืด) ของขาวดวยเครื่อง  Rapid Visco 
Analysis 
ณ บริษัทจารพาเท็คเซ็นเตอร จํากัด 

 บริษัทจารพา เท็คเซ็นเตอร  

       16-18 ก.ค 44  น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
พื้นฐานและเทคนิคปฏิบัติการในสัตวทดลอง 
ณ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดนนทบรุี 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ
รวมกับ สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร      
สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       16-18 ก.ค.44  นางสุนยี  โลกนิยม 
นายศิริพงษ  เทศนา 
น.ส.ไปรมา สุขศรีวงษ 

 อบรมโปรแกรม  WEBSIS 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 สถาบันวทิยบริการ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       17 ก.ค. 44  นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 
น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
นางไพลิน  ผูพัฒน 
นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม 
น.ส.งามจิตร โลวิทูร 

 ประชุมสัมมนา เรื่อง  
การปรับเปลี่ยนระบบควบคมุกระบวนการผลิต 
และการแสดงฉลากอาหาร 
ณ สํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
กระทรวงสาธารณสุข 

 สํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

       17-20 ก.ค.44  น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง  สัมมนาทางวชิาการ เรื่อง  
เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตวัดวยโปรแกรม 
SPSS for WINDOWS 
ณ สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

 สถาบันพัฒนาการสาธารณ 
สุขอาเซียนมหาวทิยาลยัมหดิล  
ศาลายา 

       25-26 ก.ค.44  น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 
นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม 
นางอุษา ภูคัสมาส 

 อบรมเรื่อง  
กลวิธีการบริหารงาน เพื่อความเปนเลิศขององคกร  
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 กองการเจาหนาที่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       27 ก.ค. 44  นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 
นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
น.ส.พรทพิย เจริญธรรมวัฒน 
นางจันทิมา จาปะเกษตร 
นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร 

 สัมมนาทางวชิาการ เรื่อง   
Food  Microbiology ; Indicators and 
Management Trouble shooting 
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

       1 ส.ค. 44  นายศิริพงษ เทศนา  สัมมนา Thai IT Security 2001 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ กทม 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

       1 ส.ค. 87  น.ส.จันทรสุดา  จงสวัสดิ์  ประชุมรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธี      
ประชาพิจารณ 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 คณะกรรมการพิจารณาการ 
ประชาพิจารณมหาวิทยาลยั-
เกษตรศาสตรในกํากับของรฐับาล 

       2-3 ส.ค.44  นางกนกวรรณ ดิสโร  อบรม เรื่อง  
การพัฒนาคณุภาพตนเองเพื่อความสําเรจ็ 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 กองการเจาหนาที่ มก. 

       1-3 ส.ค.44  นายธีระ  ทองเผือก 
นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร 

 อบรมหลักสูตร  
การฉายรงัสีอาหารและผลิตผลการเกษตร 
ณ สํานกังานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

 สํานักงานพลงังานปรมาณูเพื่อสันต ิ
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วันที ่  ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
       10 ส.ค. 87  น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 

น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
 ประชุมวิชาการเพื่อพนกังานสัตวทดลอง 
ณ สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

       17-18 ส.ค.44  นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การหาคา F๐ ในอาหารกระปองและผลิตภัณฑ
อาหารในบรรจุภัณฑออนตวั 
ณ สถาบนัราชภัฎจันทรเกษม กทม. 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมกับ  
ศูนยวทิยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

       23-24 ส.ค.44  น.ส.วรภัทร  ศรีหน ู
 

 อบรมหลักสูตร ระบบคอมพวิเตอรสําหรับงานพิมพ  
ณ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยกีารพิมพแหงชาติ มสธ. 

 ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ
แหงชาติ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

       23-24 ส.ค.44  นางวารุณี  วารัญญานนท 
นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสาธารณสุขเพื่อสนับสนนุการทองเที่ยว 
จังหวัดภูเก็ต 
ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ จังหวัดภูเก็ต 

 กรมควบคุมโรคติดตอ  

       27-28 ส.ค.44  นางวารุณี  วารัญญานนท  ประชุมสัมมนาโตะกลม 
การผลิตถั่วเหลืองไมตัดตอยีนภายใตการลดสารเคมี
เพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
ณ โรงแรมนครพิงค จงัหวัดเชียงใหม 

 ชุดโครงการพชืตระกูลถั่วโปรตีนสูง
และพืชน้าํมนัอื่น ๆ  ภาควิชาพืชไรนา 
คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       28-29 ส.ค.44  นางกาญจนารัตน ทวีสุข 
นางสรอยทอง สายหยุดทอง 

 สัมมนา Food Meat and fresh Product Supply 
Chain Traceability and Labelling for Food 
Exporters & processors 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ กทม. 

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

       30 ส.ค. 44  น.ส.เสาวลักษณ  รุงแจง  สัมมนา เรื่อง 
การรับรองระบบงานของหนวยตรวจ 
ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ- 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

       31  ส.ค.44  นางวารุณี วารัญญานนท 
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร 

 สัมมนา 
สรุปผลการวิเคราะหความหนีของทเุรียนทอดกรอบ 
ณ สํานกังานเกษตรจังหวัด จังหวัดจันทบรุี 

 กรมสงเสริมการเกษตร  

       15  ส.ค. 44  นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 
นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 
น.ส.งามจิตร โลวิทูร 

 สัมมนา 
เผยแพรผลสําเร็จโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาดในอุตสาหกรรมไทย (โครงการตอเนื่อง) 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กทม. 

 ฝายธุรกิจและสิ่งแวดลอมสถาบัน
สิ่งแวดลอม 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       17  ส.ค. 44  นางผองศรี จติตนูท 
น.ส.เยาวดี คุปตะพันธ 
น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 
น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 

 ประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลใหผูใชสัตวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณการใชสัตวระดับองคกร 
ณ สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิกทม. 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

       24  ส.ค. 44  น.ส.งามจิตร โลวิทูร  สัมมนาพิเศษหัวขอ   
Kinetics and Mechanisms of Vanillin  
Interaction in Milk Protein Model Systems 
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 

       24 ส.ค. 44  นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
น.ส.ตวิษา  โลหะนะ 

 ชมงานมหัศจรรยขาวไทย ภูมิปญญาไทยพื้นบาน 
ณ กรมสงเสรมิการเกษตร 

 กรมสงเสริมการเกษตร  

       1 ก.ย. 44  น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง 
น.ส.จันทรเพญ็ ศักดิ์สิทธพิทิักษ 
น.ส.จันทรสุดา จงสวัสดิ์ 
นางไปรมา ยงมานิตชยั 

 สัมมนาพิเศษ เรื่อง 
การจัดทาํชุดโครงการวิจยัและโครงการวิจยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       1 ก.ย. 44  นางจุฬาลักษณ จารุนุช 
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
นายประดิษฐ ครุวัณณา 
นางเพ็ญศิริ อนันตรักสกุล 
นายประชา บุญญสิริกูล 

 สัมมนาพิเศษ เรื่อง 
การจัดทาํชุดโครงการวิจยัและโครงการวิจยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

       3 ก.ย. 44  นางวารุณี  วารัญญานนท  ประชุม APEC-JIRCAS Joint Symposium on 
Agricultural Biotechnology the Future of 
Biotechnology in the world Agriculture 
ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกท 

 ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลย ี    
ชีวภาพแหงชาติ 

       4  ก.ย. 44 
ถึง 29 พ.ย.44 

 นางไปรมา ยงมานิตชยั 
นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางชิดชม  ฮิรางะ 
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย 

 อบรมหลักสูตร  
นักบริหารของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ณ คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 กองการเจาหนาที่ มก.  
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       4 ก.ย.44  นางสิริพร สธนเสาวภาคย  สัมมนาระดมความเห็น 
เพื่อรวมกาํหนดมาตรฐานสาขาสุขลักษณะอาหาร 
ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม. 

 สมอ.  

       5 ก.ย.44  น.ส.ตวิษา  โลหะนะ 
น.ส.กรุณา  วงษกระจาง 

 ประชุมเรื่อง 
การแสดงฉลากอาหารที่ไดจากเทคนิคการ 
ตัดแตงพันธุกรรม 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กทม 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

       4-6 ก.ย44   น.ส.งามจิตร โลวิทูร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
Aseptic Processing Systems 
ณ สถาบนัวิจยัอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 
คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 ภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       4-6 ก.ย.44  น.ส.รัศมี  ศุภศรี 
นางพัชรี ตั้งตระกูล 
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
น.ส.ตวิษาโลหะนะ 

 ฟงบรรยายพิเศษเรื่อง  
Starch Technology Workshop 
ณ อุตสาหกรรมเกษตร มก. 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       11-14 ก.ย.44  น.ส.งามจิตร โลวิทูร 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
 หลักการ และวิธีการควบคุมการฆาเชื้ออาหาร
กระปองที่มีความเปนกรดต่าํ 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท  และสถาบนัวจิัย
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร รวมกบัศูนยพนัธวุิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  
สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทยและสมาคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีางอาหาร
แหงประเทศไทย 

       13 ก.ย. 44  นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 
นางสรอยทอง สายหยุดทอง 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
The Essence of Wine from Art  to Science 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ กทม. 

 สมาคมวทิยาศาสตรและ เทคโนโลยี
ทางอาหารแหงประ เทศไทย รวมกับ
ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลย ี    
ชีวภาพแหงชาติ 

       11-14 ก.ย.44  น.ส.อภิญญา จุฑางกูร 
 

 ประชุมวิชาการนานาชาติ  20 th ASEAN/2 nd  APEC 
Seminar on Posthavest Technology   เรื่อง 
Quality  Management and Market Access 
ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแกว จงัหวัดเชียงใหม 

 สมาคมกีฏและสัตววทิยาแหงประเทศ
ไทย สมาคมนกัโรคพืชแหงประเทศ
ไทย สมาคมวศิวกรรมเกษตรแหง
ประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       14 ก.ย. 44  น.ส.เสาวลักษณ  รุงแจง  สัมมนาเรื่อง   
สถานการณ ISO 14000 ป 2544 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค กทม. 

 สมอ.  

       17 ก.ย. 44  นางวารุณี วารัญญานนท 
นางผองศรี  จติตนูนท 
น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
น.ส.รัศมี ศุภศรี 
น.ส.กรุณา วงษกระจาง 
นางพัชรี ตั้งตระกูล 
นายปราโมทย  ธรรมรัตน 
น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 
นางมัณฑนา รวมรักษ 
น.ส.ดวงจันทร  เฮงสวัสดิ์ 
น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 
นายวนิัศ ภูมนิาถ 
นางกัญญา  สุจริตวงศานนท 
น.ส.วนัเพ็ญ  มีสมญา 

 สัมมนาพิเศษ เรื่อง  
การจัดทาํชุดโครงการและโครงการวิจยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       17 ก.ย. 44  น.ส.กาญจนิจ วาจนะวนิิจ 
น.ส.เสาวลักษณ  รุงแจง 
น.ส.พรทพิย เจริญธรรมวัฒน 
นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร 
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม 
น.ส.เพลนิใจ ตังคณะกุล 
นายณัฐภาส  ผูพัฒน 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 

 สัมมนาพิเศษ เรื่อง  
การจัดทาํชุดโครงการและโครงการวิจยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

       17-19 ก.ย.44  นางสิริพร สธนเสาวภาคย  สัมมนา เรื่อง 
การแกไขปญหาอะฟลาทอกซินในอาหารและ 
อาหารสัตวแบบครบวงจร 
ณ โรงแรมรีเจนท ชะอาํ จงัหวัดเพชรบุรี 

 สมอ.  

       18 ก.ย. 44  น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
นางผองศรี จติตนูนท 

 สัมมนา    Optimising  Early Child Nutrition 
Integration Strategies on Development  and  
Utilization  of  Fortifled  Complementary  Food.  
ณ โรงแรมแชงกรีลา กทม. 

 สถาบันวิจัยโภชนาการ  ม.มหิดล      
รวมกับ สมาคม American Soy Bean 
Association (ASA) ประเทศไทย 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       20-21 ก.ย44.  น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล 

 สัมมนาเผยแพรผลงานวจิัย เรื่อง 
การพัฒนาผลติภัณฑกระดาษจากใบสับปะรด 
ณ อุทยานแหงชาติเขื่อนแกกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี 

 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

       24-26 ก.ย.44  น.ส.ลัดดา วฒันศิริธรรม 
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง 

 ประชุมสัมมนา เรื่อง  
การวิเคราะหสารตกคางจากการเกษตรในอาหาร 
ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 คณะวิทยาศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

       26 ก.ย. 44  นางสรอยทอง สายหยุดทอง 
นางจันทิมา จาปะเกษตร 
นายวนิัศ ภูมนิาถ 

 สัมมนาเรื่อง  
ทานรูจัก GMP ดีแคใหน และ HACCP กบั 
อุตสาหกรรมอาหารนับวนัยิง่จําเปน 
ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติอิมแพคเมอืงทองธาน ี

 กระทรวงอุตสาหกรรม  

       21 ก.ย. 44  นางไปรมา ยงมานิตชยั 
น.ส.พรทพิย เจริญธรรมวัฒน 
นายณัฐภาส ผูพัฒน 
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล 
น.ส.ตวิษา โลหะนะ 
นางสุนยี โลกนิยม 

 สัมมนาวิชาการ เรื่อง  
ความปลอดภยัของอาหารสาํหรับผูบริโภค 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท กทม. 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ-
อาหาร มก. 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       21 ก.ย. 44  นางจันทิมา จาปะเกษตร 
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม 
นางบุญมา นยิมวทิย 
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม 

 สัมมนาวิชาการ เรื่อง  
ความปลอดภยัของอาหารสาํหรับผูบริโภค 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท กทม. 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ-
อาหาร มก. 

       26-27 ก.ย.44  น.ส.วีรนชุ กิระวงศสกุล 
นางกาญจนา สิทธิชัย 
นางอารีลักษณ เต็มตระกูล 

 อบรมหลักสูตร  
การเตรียมเอกสารสําหรับการทํา e-Office 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 งานพัฒนาและฝกอบรม  
กองการเจาหนาที่ มก. 

       27 ก.ย. 44  น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล 
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม 
น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย 
นางกุลวด ีตรองพาณชิย 
นางชิดชม ฮิรางะ 
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพกุ 
น.ส.วนัเพ็ญ มีสมญา 
น.ส.วิภาภรณ ณ ถลาง 

 สัมมนา เรื่อง  
ทิศทางของ Codex กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อาหารของไทย 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชัน่ 

 สมอ.  
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 

       27 ก.ย. 44  น.ส.สายพิณ  มณีพันธ  สัมมนา เรื่อง  
ทิศทางของ Codex กับการพัฒนาอุตสาหกรรม   
อาหารของไทย 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอนเวนชัน่ 

 สมอ. 

       28-29 ก.ย.44  น.ส.พูลศรี อยูสินธุ  อบรมหลักสูตร  
กลยุทธการเขยีนขาวและหนังสือพิมพสัมพันธยุค
ใหมและอบรมหลักสูตรเทคนิคการนาํเสนอและการ
พูดเพื่อการประชาสัมพันธ 
ณ โรงแรมกานตมณีพาเลซ กทม. 

 สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและ 
การประชาสมัพันธ 

 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2544  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 107 



 

 
การศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ศึกษาตอ ระดับ สาขา  ณ ประเทศ ระยะเวลา 
     
1 นางวารุณี วารัญญานนท 

นักวจิัย (ชาํนาญการ) ระดบั8 
ปริญญาเอก 
ดาน Food Processing and 
Preservation Techniques 

ญี่ปุน 27 มิ.ย.-24 24 ก.ย. 42 
27 ส.ค.-24 พ.ย. 43 
7 ม.ค.-5 ก.พ.44 

     
2 น.ส.นกุูล  มวงพทิักษ ปริญญาโท 

สาขารัฐประศาสนศาสตรบริหารธุรกิจ 
บริหารทัว่ไป 
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร 

ไทย  

     
3 นางวรางคณา พนัธุมโพธ ิ ปริญญาโท 

สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไทย มี.ค. 42 - มิ.ย. 44 

     
4 นายวนัชัย  พนัธทว ี

เจาหนาทีว่ิจัย 4  
ปริญญาโท   
สาขาจุลชีววทิยา ม. เกษตรศาสตร 

ไทย 7 มิ.ย. 42 - 31 ธ.ค. 44 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ศึกษาตอ ระดับ สาขา  ณ ประเทศ ระยะเวลา 

     
5 นายณรงคศํกดิ์ สงเคราะหราษฎร ปริญญาตรี 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันราชภฎัพระนคร 

ไทย 12 มิ.ย. 42-12 พ.ย. 44 

     
6 นายกฤษณะ  เต็มตระกูล 

นายชางเทคนคิ (ชํานาญการ) ระดับ 6 
ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม-เครื่องมือกล   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ศูนยกลาง คลอง 6 

ไทย 5 มิ.ย. 43 - 4 มิ.ย. 45 

     
7 นางเนตรนภิส  วฒันสุชาต ิ

นักวจิัย (ชาํนาญการ) ระดบั  8 
ปริญญาเอก 
สาขาวทิยาศาสตรการอาหาร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ไทย 1 มิ.ย. 43 - 31 พ.ค. 46 
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คณะบุคคลจากหนวยงานตางๆ เขาเยี่ยมชมและดูงานของสถาบนัฯ  เกี่ยวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 



 

¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ ´Ù§Ò¹ 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดใหการตอนรับคณะบุคคลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขาเยี่ยมชมและดูงานของ
สถาบันฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร การวิจัยเฉพาะทาง กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  โรงงานนํารองในกระบวนการแปรรูป
และผลิตผลิตภัณฑอาหาร ในปงบประมาณ 2544 ดังนี้ 

วัน เดือน ป ผูมาเยี่ยมชม / ดูงาน 

9 ต.ค  43 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย จาํนวน 63 คน 
10  พ.ย  43 ผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 25 คน 
16 พ.ย  43  ผูเชี่ยวชาญจากประเทศเวียดนาม จํานวน 2 คน 
23  พ.ย  43 อาจารยและนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตพระนครศรีอยุธยา หนัตรา จํานวน 44  คน 
28 พ.ย  43 PROTEIN TECHNOLOGIES  INTERNATIONAL จากประเทศฮองกง จาํนวน 2 คน 
1 ธ.ค 43 นักศึกษาโรงเรียนอรรถวทิยพณิชยการ รุนที่  1  จํานวน 50  คน 
6 ธ.ค 43 นักศึกษาโรงเรียนอรรถวทิยพณิชยการ รุนที่  2  จํานวน 50  คน 
19 ม.ค 43 นักศึกษาภาควิชาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ม.ก จาํนวน 32  คน 
22 ม.ค 44 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชวีภาพ มหาวทิยาลยัอัสสัมชญั  
10 มิ.ย 44 เจาหนาที ่บริษัท Fermenich Aromatics จํานวน 2  คน 
1 ก.พ. 44 เจาหนาที ่บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเอเปล จาํนวน 7  คน 
22 มี.ค. 44 นิสิตชมรมนิสิตเกาคณะเกษตร  ม.ก. จํานวน 20  คน 
21 มิ.ย 44 เกษตรกรสมาชิกศูนยถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร จังหวัดกาญจนบรุี  จํานวน 125  คน 
27 มิ.ย 44 กองวิเทศสัมพนัธ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2544 

 
1. ดร.วารุณ ี วารัญญานนท ที่ปรึกษา 
2.. นางผองศรี จิตตนูนท ประธาน 
3. นางอารีย สมานมิตร ผูทํางาน 
4. นางสายใจ บุญสุข ผูทํางาน 
5. นางวรางคณา พันธุมโพธิ ผูทํางาน 
6. นางวรภัทร กอบสันเทียะ ผูทํางาน 
7. น.ส.ดวงจนัทร เฮงสวัสดิ ์ ผูทํางาน 
8. น.ส.เพลินใจ ตังคณะกลุ ผูทํางาน 
9.  น.ส.พูลศรี อยูสินธุ ผูทํางาน 
10. น.ส.วีรนุช กิระวงศสกุล ผูทํางานและเลขานุการ 
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มิถุนายน  2545 




