


                                   

¤Ó¹Ó 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนสถาบันเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีภาระหนาที่ในการศึกษาวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเปนแหลงขอมูลและใหบริการวิชาการแกสังคมมาตลอดระยะเวลา 34 ป ปจจุบันสถาบันฯ  ยังคงมุงมั่นวิจัยและ
พัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถใหแกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสงเสริมการสงออก 

รายงานประจําป 2545 ของสถาบันฯ ฉบับนี้ ไดประมวลผลงานและกิจกรรมในรอบปที่ผานมา ในสวนของภารกิจหลักคือการวิจัยดานอาหาร
การวิจัยดานตางๆ  และภาระกิจรองคือการใหบริการวิชาการ ใหคําแนะนําปรึกษาดานกระบวนการผลิต  การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชนทั่วไป การวิเคราะหตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัย การใหบริการเครื่องมือเครื่องจักรแกผูประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใหความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศในการ
ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร  กิจกรรมการบริการวิชาการแกอุตสาหกรรมและชุมชน  ไดสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดตรัง ของมหาวิทยาลัยและผูประกอบการ ในการ
ยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมตั้งแตระดับครัวเรือน จนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหบริการวิเคราะหปญหาและคําปรึกษาใน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการความรวมมือทางดานงานวิจัย
และฝกอบรมกับตางประเทศ 

สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานกิจกรรมฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และผูสนใจทั่วไปตามสมควร 
  
 
  (ดร.วารุณี วารัญญานนท) 
   ผูอํานวยการ 
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Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ
 

¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹¹ 
เดิมคือฝายศึกษาทดลองและวิจัยขององคการอาหารสําเร็จรูป (อสร.) ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมหีนาที่จัดหาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตและ

ทดลองผลิตอาหารใหแกกองทพั กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ริมถนนชูชาติกาํภู โดยมี นายอมร       
ภูมิรัตน เปนหวัหนาฝายศึกษาทดลองและวิจัย ตอมา  อสร. ไดจัดตั้งโรงงานขึ้นทีอ่ําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหโอนฝายศึกษา
ทดลองและวิจัย มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อวันที ่30 กันยายน 2511  และมีสถานะเปนสวนราชการระดับคณะลําดับที่สิบเอ็ดของมหาวทิยาลยั 
ทําหนาที่ดําเนนิการคนควาวจิัยเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารทีม่ีคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการสูงจากวัตถุดิบเกษตรตางๆ ทั้งในระดับครัวเรือน
และระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการเกบ็รักษา  การแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑอาหารเพื่อใหคงคุณภาพทีพ่ึงประสงคไวไดนานๆ   

เมื่อเริ่มกอตั้งแบงการบริหารงานออกเปน 7 ฝาย ไดแก ฝายบรหิารและธุรการทัว่ไป  ฝายคนควาและวจิัย  ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายผลิต
ทดลอง ฝายพฒันาผลิตภัณฑอาหาร ฝายศึกษาสาธิต  และฝายวิศวกรรม   

ในปพ.ศ. 2544 สถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร ไดยายที่ทาํการ มาตัง้อยูใกลอาคารสารนิเทศ 50 ป ประกอบดวยอาคาร 9 ชั้น 1 
อาคาร และโรงงานผลิตทดลอง 2 โรงงาน  

ในปพ.ศ. 2545 ไดปรับโครงสรางองคกรและแบงสวนการบริหารงานออกเปน 4 กลุมดังนี ้  กลุมบริหารและธุรการทั่วไป  กลุมวิจัยและพัฒนา 
กลุมบริการวชิาการ และกลุมพัฒนาธุรกิจ และไดกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค ดังนี ้
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì  
 

เปนผูนาํเทคโนโลยีอาหาร   สรางสรรคนวตักรรม  
มุงมัน่พฒันาอุตสาหกรรมไทย   กาวไกลสูสากล 

 
¾Ñ¹¸¡Ô¨  
 

พัฒนางานวิจยัอยางตอเนื่อง ถายทอดเทคโนโลยีสูธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน  บริการและรวมแกไขปญหาทางเทคโนโลยีอาหารแก
ภาครัฐและเอกชน 

 
¹âÂºÒÂ 

1. พัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศในงานวิจัยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
2. เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีดานอาหาร 
3. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการดานอาหารทั้งภายในและตางประเทศ 

 
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì   

1.  วิจัยและพัฒนาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สรางนวตักรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
2.  เปนแหลงวชิาการที่สามารถชีน้ําและรวมแกไขปญหาทางดานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอมและ

สนับสนนุการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
3.  ถายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสม สรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการแขงขันในระดับสากล 
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â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃáºè§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 
 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดดําเนินการบริหารงานตามภารกิจหลักของสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยสอดคลอง
กับปรัชญาของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรทั้ง 4 ดาน รวมทัง้ไดพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการบริหาร เพื่อใหตรงกับความรับผิดชอบและนโยบายของ
มหาวิทยาลยั การบริหารงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารอยูภายใตการวางแผน กําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนนิงานโดย
คณะกรรมการดําเนินงานซึง่ประกอบดวย ผูอํานวยการ เปนประธานกรรมการ  รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย และรองหัวหนาฝาย เปน
กรรมการ โดยมีคณะกรรมการประจําทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาในการดําเนินงาน ประกอบดวยผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยัเปนกรรมการ 

โครงสรางสวนแบงราชการของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 

* เปนหนวยงานที่อยูในระหวางดําเนนิการจัดตั้ง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

กลุมบริหารและธุรการ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมบริการวิชาการ กลุมพัฒนาธุรกิจ 

- ฝายบริหารและธุรการ
ทั่วไป 

- ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 
- ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป 
- ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
- ฝายวิจัยโภชนาการและสุขภาพ 
- ฝายวิศวกรรม

- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา 
อุตสาหกรรม* 
- ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร 
- ศูนยสารนิเทศทางอาหาร 

- ฝายธุรการและ
การตลาด 
- ฝายผลิต 
- ฝายอาหารและจัด
เลี้ยง 
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โครงสรางการบริหารงาน 
ของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

   
ผูอํานวยการสถาบัน        

คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

   คณะกรรมการดําเนินงาน 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

  

 กลุมบริหารและธุรการ  กลุมวิจัยและพัฒนา   กลุมบริการวิชาการ  กลุมพัฒนาธุรกิจ  

 -หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป -หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต  -หัวหนาศูนยถายทอดเทคโนโลยี  -หัวหนาฝายธุรการและการตลาด 
   -หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป  และพัฒนาอุตสาหกรรม*  -ผูจัดการโรงงานผลิตทดลอง 1 และ2 

   -หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  -หัวหนาศูนยบริการประกัน  -หัวหนาหองอาหารสหโภชน 

   -หัวหนาฝายวิจัยโภชนาการและ   คุณภาพอาหาร    

   -หัวหนาฝายวิศวกรรม  -หัวหนาศูนยสารสนเทศทางอาหาร    

   หมายเหตุ  * เปนหนวยงานที่อยูในระหวางดําเนินการจดัตั้ง 

คณะกรรมการประจํา 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

รองผอ.ฝายบริหาร 
รองผอ.ฝายวิชาการ 
รองผอ.ฝายวางแผนและพัฒนา 
ผูชวยผอ.ฝายกิจการพิเศษ
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1. กลุมบริหารและธุรการทั่วไป (ฝายบริหารและธุรการทั่วไป) 
ทําหนาที่อํานวยความสะดวก  ใหบริการเกี่ยวกับงานธุรการ  งานการเจาหนาที ่  งานการเงนิ และบัญชี  งานพัสดุ  งานการ

ตางประเทศ  งานนโยบาย  งานประชาสมัพันธ  งานโสตทัศน และงานจําหนายผลิตภัณฑดวยความถูกตองตามระเบียบเปนระบบ คลองตัวและตรวจสอบ
ไดเพื่อสนับสนุน  รองรับ และเอื้อประโยชนตอภาระงานหลักของสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร  อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล
สูงสดุ   

2. กลุมวิจัยและพัฒนา 
ทําหนาที่คนควาวจิัยทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อสรางองคความรู และนวตักรรม  เปนแหลงขอมูลทางวิชาการ

ดานอาหารของประเทศ   วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทีน่ําไปสูการเพิม่ผลผลิต และสรางมูลคาเพิ่มใหแกวัสดุการเกษตร   สนับสนุนและรวมมือกับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมในการวิจยัและแกปญหาแกผูประกอบการ เพื่อพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร สงเสริมการสงออกและการแขงขันในระดับสากล    
กลุมวจิยัและพัฒนา แบงออกเปน 5 ฝายไดแก 

2.1 ฝายจลุชวีวิทยาประยกุต 
วิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของอาหาร  ศึกษากระบวนการหมัก และการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย  การพัฒนา

สารชีวภาพ  สารสกัดจากจลุินทรีย  และอาหารหมัก  ศึกษาความปลอดภัยของอาหารทางจุลชีววทิยา รวบรวม เก็บรักษา พัฒนา และใชประโยชน จาก
สายพนัธุจุลินทรียและสาหราย  วิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2.2 ฝายกระบวนการผลติและแปรรปู 
ศึกษาวจิัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรม

อาหารใหเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มคีุณภาพและเพิ่มมูลคาดวยกระบวนการแปรรูปดวยความรอน กระบวนการเอ็กซทรูชั่น  กระบวนการอบ 
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กระบวนการทาํแหงและทําใหเขมขน และกระบวนการหมักดอง โดยศึกษากระบวนการผลิตชนิดของบรรจุภัณฑที่เหมาะสม อายุการเกบ็ของผลิตภัณฑ
และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและระบบการควบคุมการผลิตเพื่อความปลอดภัยของอาหาร 

2.3 ฝายวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
วิจัยและพัฒนาผลิตผลเกษตรที่เกี่ยวของกับองคประกอบพื้นฐานทางเคมีและกายภาพ ศึกษาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว การ

ใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการพฒันา ผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมลูคา  รวมถงึศึกษาการเปลีย่นแปลงทางเคมี
กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสมัผัสของผลิตภัณฑระหวางการผลิต  การเก็บรักษา  ตลอดจนศึกษาชนิดรูปแบบ และการเลือกใชบรรจุภัณฑที่
เหมาะสม 

2.4 ฝายวจิัยโภชนาการและสขุภาพ 
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการ วิเคราะหและศึกษาบทบาทของสารสําคัญในอาหารจากพืชและสัตวทีม่ีผล

ตอสุขภาพ วิจัยและประเมินผลทางดานโภชนาการและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ในสิ่งมชีีวิต 
2.5 ฝายวศิวกรรม 

พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการใหบริการและซอมบํารุงอุปกรณการวิจัย  เครื่องมือ  เครื่องจักร 
ระบบสาธารณูปโภค  ระบบสุขาภิบาล และระบบเตือนภัย ของสถาบันฯ  

3. กลุมบริการวิชาการ 
ทําหนาที่ดําเนนิการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมอาหารดวยการฝกอบรม พัฒนาวิชาการ บริการตรวจวิเคราะห 

ตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร และการใหบริการขอมูลสารสนเทศ กลุมบริการวิชาการประกอบดวย 3 ศูนย ไดแก 
3.1 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม 

รับผิดชอบในการดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร    ใน
รูปแบบการจัดฝกอบรม  สัมมนา  ประชุม  นิทรรศการ  การเผยแพรเอกสารสู ภาคอุตสาหกรรมอาหาร  นิสิต  นักศึกษา  หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป ใหคําปรึกษาและจัดวางระบบคุณภาพของโรงงานผลิตอาหาร ตามระบบ GMP และ HACCP รวมทั้งการวางระบบ การ
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ผลิต การปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทําการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา ให
คําปรึกษาแนะนําในการใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 

3.2 ศูนยบริการประกนัคุณภาพอาหาร  

ทําหนาที่ใหบริการวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพและจุลชีววิทยาของผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑอาหาร 
ใหบริการทดสอบดานประสาทสัมผัส และการยอมรับผลิตภัณฑ การประเมินคุณคาทางโภชนาการและศึกษาความปลอดภัยโดยใชสัตวทดลอง ให
คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหาร บริการทดสอบการกระจายความรอนในหมอฆาเชื้อและการหาคาเวลาในการฆาเชื้อ
อาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท  

3.3 ศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
ดําเนนิการจัดหา รวบรวม และจัดระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกบัวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมอาหาร เชน

ผลงานวิจยัทดลอง กระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตอาหารและอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ จัดทําฐานขอมูลนามานุกรม
ตางๆ เชนทําเนียบผูเชีย่วชาญดานอาหาร บริษัทผูผลิตเครื่องจักร เพื่อใชเปนแหลงอางอิง การใหบริการขอมูลแกผูใชบริการโดยตรง สื่อโทรคมนาคม และ
สื่อ     อิเล็กทรอนิคส จัดทําเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรในประเทศและตางประเทศ เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล เชน จัดทําวารสาร
อาหาร    สิ่งพมิพ และจดหมายขาว 

4. กลุมพัฒนาธุรกิจ 
รับผิดชอบกิจการทางดานการผลิตและบริการดานอาหารที่มีศักยภาพกอใหเกิดผลเชิงธุรกิจ โดยเนนการบริหารจัดการหรือมีการรวมมือ

กับภาคเอกชน  กลุมพัฒนาธรุกิจประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก 
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4.1 ฝายธรุการและการตลาด 
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในเชิงธุรกิจและเสริมสรางรายไดใหแก

สถาบันฯ รวมทั้งการใหบริการและอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดานรวมถึงการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ การจัดหา รักษาและขยายตลาดของผู
จําหนายผลิตภัณฑของสถาบันฯ ทุกชนิดอยางมีประสิทธิภาพและกวางขวางมากที่สุด 

 
4.2 ฝายผลิต  

แบงออกเปน โรงงานผลิตทดลอง 1 และโรงงานผลิตทดลอง 2 ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งในแงของการผลิตผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย  ใหบริการในการใชเครื่องจักรและอุปกรณ  รวมทั้งการบํารุงรักษา  เครื่องจักร ดําเนินการทดลองเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑ ทดลองผลิตภัณฑตนแบบแกบริษัทเอกชน ตลอดจนถายทอดความรูระบบการผลิตแกนิสิต นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป หนวยงาน
ราชการและเอกชน 

4.3 ฝายอาหารและจัดเลีย้ง 
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการหองอาหารสหโภชน  ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารและ อาหารวางทัง้ในและนอกสถานที ่
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»ÃÐ¨Ó»Õ 2544 - 2546 
 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          เลขานกุาร 
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¼ÙéºÃÔËÒÃÊ¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 
 

»ÃÐ¨Ó»Õ 2544 - »Ñ¨ Ø̈ºÑ¹ 
 1.  นางวารุณี   วารัญญานนท    ผูอํานวยการ 
 2.  น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 3.  นางผองศร ี จิตตนูนท    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
 4.  นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ         รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพฒันา 
 5.  นางมัณฑนา รวมรักษ    ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 
 6.  นางสายใจ บุญสุข    เลขานกุารสถาบัน และหัวหนาฝายบริหารและธรุการทั่วไป 
 7.  นางสิริพร สธนเสาวภาคย    หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ 
 8.  นางพัชรี ตั้งตระกูล    หัวหนาฝายคนควาและวิจยั 
 9.  นางกุลวด ี ตรองพาณิชย    หัวหนาฝายผลิตทดลอง และ หัวหนาฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 
 10.  น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์    หัวหนาฝายศึกษาสาธิต 
 11.  นายวายุห สนเทศ    หัวหนาฝายวิศวกรรม 
 12.  นายวายุห สนเทศ    ผูจัดการโรงงานผลิตทดลอง 1 
 13.  นายอุดม           กาญจนปกรณชัย    ผูจัดการโรงงานผลติทดลอง 2 
 14.  นางสุนยี           โลกนิยม                 หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
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ฝายบริหารและธุรการทั่วไป

ฝายจุลชีววิทยาฯ
ฝายกระบวนการผลิตฯ

ฝายวิจัยและพัฒนาฯ

ฝายวิจัยโภชนาการฯ

ฝายวิศวกรรม

ขาราชการ
ลกูจางประจาํ
ลกูจางชัว่คราว

ÍÑµÃÒ¡ÓÅÑ§ 
จํานวนบุคลากรของหนวยงาน รวมทัง้สิ้น 184 คน 

1. จําแนกตามสถานภาพ               2. จําแนกตามฝาย 

ขาราชการสาย ข               52    คน   ขาราชการ   ลูกจางประจาํ  ลูกจางชัว่คราว 
ขาราชการสาย ค               39    คน                                            ฝายบริหารและธรุการทั่วไป           22                  17                   6 
ลูกจางประจํา                    74    คน                                            ฝายจุลชีววิทยาประยุกต                       14                    3                   1 
ลูกจางชั่วคราว                  19    คน                                            ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป           14                  29                   4 
                                                                                                 ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ           15                    9                   - 
                                                                                                 ฝายวิจัยโภชนาการและสุขภาพ           16                  11                 13 
                                                                                                 ฝายวิศวกรรม                                 10                    2                   - 
 

ขาราชการสาย ข
28%

ขาราชการสาย ค
21%

ลูกจางประจํา
41%

ลูกจางชั่วคราว
10%
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3.  จําแนกขาราชการตามตําแหนง 

  
 นักวจิัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9   7 คน 
 นักวจิัย (ชํานาญการ) ระดับ 8  18 คน 
 นักวจิัย ระดับ 4-7  22  คน 
 เจาหนาทีว่ิจัย ระดับ 3-6   3 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  21 คน 
 นักวชิาการชางศิลป   1 คน 
           ชาง                9      คน 

 
 
 
 
 

พนักงานวิทยาศาสตร 
ระดับ 5  (2%) นักวิจัย ระดับ 4-7

(24%)

นักวิจัย (ชํานาญการ)
 ระดับ 8  (20%)

ชาง
(10%)

นักวิจัย (เชี่ยวชาญ) 
ระดับ 9 (8%)

นักวิชาการชางศิลป
(1%)

เจาหนาที่ธุรการ
(23%)

พนักงานวิทยาศาสตร 
(ชํานาญการ) ระดับ 6  (7%)

นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ) 
ระดับ 8 (1%)

เจาหนาที่วิจัย (ชํานาญ
การ) ระดับ 8  (1%)

เจาหนาที่วิจัย ระดับ 3-6 
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4.  จําแนกขาราชการตามวุฒิ 
  

ปริญญาเอก  6 คน 
ปริญญาโท 45 คน 
ปริญญาตรี 30 คน 
ปวส.  7 คน 
ปวช.  3  คน 
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§º»ÃÐÁÒ³´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนนิงานจาก 2 แหลง คือ  

 
งบประมาณแผนดิน   งบประมาณเงินรายได  
 ปงบประมาณ 2545   ปการศึกษา 2545  

เงินเดือน          22,101,000 คาจางชั่วคราว 430,000
คาจางประจํา          10,358,200 คาตอบแทน 39,500
คาตอบแทน                160,900 คาใชสอย 1,855,233
คาใชสอย                142,700 คาวัสดุ 6,775,000
คาวัสดุ            1,114,200 คาสาธารณูปโภค 733,333
คาสาธารณูปโภค                766,296 คาครุภัณฑ 3,049,960
คาครุภัณฑ            5,000,000 ที่ดินและสิง่กอสราง 6,500,000
เงินอุดหนนุ                146,100 เงินอุดหนนุ 66,667
รวม       39,789,396 รายจายอื่น 176,333

งบกลาง 5,000,000
รวม 24,626,027
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เปรียบเทยีบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป 2545 ระหวาง งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  
 

 
 
 
 
                สัดสวนงบประมาณที่ไดรบั       จําแนกตามหมวดรายจาย 

 

งบประมาณ
เงนิรายได (38%)

งบประมาณ
แผนดนิ (62%)

-
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คาจางประจํา
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คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน
รายจายอื่น

งบกลาง

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงนิรายได
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งานวจิยัและพัฒนา 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร ในป 2545  ดังนี้ 

- โครงการวิจัยที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2545 
- ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- ผลงานวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตรและอยูระหวางขอจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
- การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 
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งานวิจัยที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2545 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 

 แหลงทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) 

1. การวิจยัวัตถุดิบและตํารับของอาหารไทยฮาลาลและอาหาร    
สุขภาพตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลามเพื่อการสงออก    
(ภายใตโครงการพัฒนาอาหารไทยฮาลาลเพื่อการสงออก) 

หัวหนาโครงการ : 
นางสาววนัเพญ็  มีสมญา 

370,000 3 ป 

2 การศึกษาพนัธุพริกทีเ่หมาะสมตอการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อาหาร : ซอสพริก 

หัวหนาโครงการ : 
นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 

160,000 3 ป 

3 การปรับปรุงคณุภาพดานกลิ่นรสของโปรตีนเกษตรโดยวิธีกอน
และหลังการ extrusion  

หัวหนาโครงการ : 
นางสาวตวิษา  โลหะนะ 

180,000 2 ป 

4 ฤทธิท์างชีวภาพของผักพื้นบานไทยตอจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคใน
อาหาร  

หัวหนาโครงการ : 
นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 

60,000 1 ป 

5 การพัฒนาการผลิตเสนหมี่และกวยเตี๋ยวจากปลายขาว 
บดแหง  

หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

250,000 2 ป 



                                                             ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 

 

  18 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 

6 ฤทธิ์ตานสารอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดจากผักกระโดนน้าํ หัวหนาโครงการ : 
นางสาวเกศศณิี  ตระกูลทิวากร 

60,000 1 ป 

7 ฤทธิ์ตานสารกอกลายพันธุของผักพืน้บานไทย หัวหนาโครงการ : 
นางสาวจันทรเพ็ญ ศักดิ์สิทธิพิทกัษ 

250,000 1 ป 10 เดือน 

8 การศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการพฒันา
กรรมวิธีการทาํผลิตภัณฑจากมะนาวใหแกกลุมแมบานเกษตรกร
เกษตรกรเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพและ
ตางจงัหวัด 

หัวหนาโครงการ : 
นางมัณฑนา  รวมรักษ 

  500,000 3 ป 

9 การเปรียบเทยีบปริมาณสารตางๆ ทีเ่ปนปจจัยเสี่ยงตอการดูดซึม
เหล็กในผักพืน้บาน 

หัวหนาโครงการ : 
นายวนิัศ ภูมนิาถ 

  40,000 1 ป 

10 ผลของสารสกดัจากผักพื้นบานบางชนิดตอจุลชีพทีพ่บในการ
หมักไวน  

หัวหนาโครงการ : 
นายประดิษฐ  ครุวัณณา 

  52,500 1 ป 

11 คุณสมบัติทางกายภาพของอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซทรูชั่นชนิด
สุกพองในการใชประโยชนจากขาวกลองไทย 

หัวหนาโครงการ : 
นางจุฬาลักษณ  จารุนุช 

  90,000 1 ป 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 
12 ฤทธิ์ปองกนัหนืของสารสกัดผักพื้นบานไทย  หัวหนาโครงการ : 

นางสาวเพลนิใจ  ตังคณะกลุ 
70,000 1 ป 

13 การพัฒนาแยมมะละกอเพือ่การคา หัวหนาโครงการ : 
นางสาวชอลัดดา  เที่ยงพกุ 

60,000 1 ป 

 แหลงทุน : สาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.)    

14 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการทําลายคุณคาทาง
อาหารของขาวโพดทั้งเมล็ดในภาชนะบรรจุ (ภายใตโครงการการ
พัฒนาผลิตขาวโพดรับประทานฝกสด และขาวโพดคัว่แบบครบ
วงจรเพื่อการอุตสาหกรรม) 

หัวหนาโครงการ : 
นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 

300,000 2 ป 

15 การวิจยัและพฒันากรรมวิธกีารแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ
การถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 

หัวหนาโครงการ : 
นางมัณฑนา  รวมรักษ 

1,300,000 1 ป 

16 ผลิตภัณฑอาหารเสริมจากขาวพรอมบริโภคในภาชนะบรรจุปด
สนิท 

หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

  500,000 1 ป 

17 การวิจยัและพฒันาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการ  
สงออก 

หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

1,803,700 1 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 
18 การปรับปรุงคณุคาทางโภชนาการของขนมไทยดวยขาวกลอง 

(ภายใตโครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑอาหารวางและอาหารหวานจาก
ขาวมูลคาเพิ่ม) 

หัวหนาโครงการ : 
นางสาวเพลนิใจ  ตังคณะกลุ 

460,000 1 ป 

 แหลงทุน : สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

   

19 การพัฒนากระบวนการผลติแปงขาวจาวเพื่อใชผลิตกวยเตี๋ยว  หัวหนาโครงการ : 
นางพัชรี  ตั้งตระกูล 

500,000 1 ป 6 เดือน 

20 การพัฒนาอาหารปนผสมเปนอาหารสําเร็จรูป  
(ศูนยพนัธวุิศวกรรม) 

ผูรวมโครงการ : 
นางชิดชม  ฮิรางะ 
นางสาวงามจติร  โลวทิูร 
นางกาญจนารัตน ทวีสุข 

300,000 2 ป 

21 สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสตารชมันสําปะหลงัดัดแปร
ดวยกรดแล็กทิกรวมกับคลืน่อัลตราไวโอเล็ตที่มีการขยาย
ปริมาตรระหวางการอบ  (ศูนยพนัธวุิศวกรรม) 

หัวหนาโครงการ : 
นางเนตรนภิส วัฒนสุชาต ิ

600,000 1 ป 8 เดือน 

22 โครงการพฒันาผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตเสนกวยเตี๋ยว
พรอมเครื่องปรุงรสในรูปผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน 

หัวหนาโครงการ : 
นางชิดชม  ฮิรางะ 

289,800 9 เดือน 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 
23 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวจากขาวหักโดยใชการแปรรูปโดยวิธี

เอ็กซทรูชัน่  
ผูรวมโครงการ :  
นายประชา  บุญญสิริกุล 

284,000 2 ป 

24 การลดการสญูเสียในการผลิตเสนหมี ่ หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

119,300 4 เดือน 

25 การพัฒนาคณุภาพกวยเตีย๋วเสนเล็กอบแหงและเสนเล็กกึ่งสาํเร็จรูป หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

210,000 4 เดือน 

 แหลงทุน : สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    

26 การวิจยัในไรนาเกษตรเพื่อการผลิตถั่วเหลืองอยางยัง่ยนืในภาค
กลางและภาคเหนือตอนลาง (โครงการยอยรวมกับภาควิชาพืชไร 
คณะเกษตร) 

หัวหนาโครงการ : 
นางมัณฑนา  รวมรักษ 

170,000  1 ป 

27 การพัฒนาผลติภัณฑคุกกี้จากน้าํนมขาวยาคูผง หัวหนาโครงการ : 
นางสาววนัเพญ็  มีสมญา 

282,863 6 เดือน 

28 การผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม หัวหนาโครงการ : 
นายปราโมทย  ธรรมรัตน 

8,488,200 3 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 
29 การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ตนแบบเพื่อตรวจหาสารพษิ 

Microcystin ในน้าํ 
ผูรวมโครงการ : 
นางไปรมา  ยงมานิตชัย 

2,600,000 2 ป 

 แหลงทุน : ทบวงมหาวิทยาลัย    

30 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะมวงในทองถิน่เพือ่ใหได
มาตรฐาน 

หัวหนาโครงการ : 
นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 

1,557,800 1 ป 

31 การพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีระบบตนแบบการผลิต
พริกไทยดาํปลอดเชื้อเพื่อการสงออก 

หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

900,000 15 เดือน 

32 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําสมสายชูหมกัจากสบัปะรด หัวหนาโครงการ : 
นางสิริพร สธนเสาวภาคย 

500,000 1 ป 

 แหลงทุน : สาํนักงานมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (สมอป.)    

33 โครงการวิเคราะหปญหาสภาพความเสีย่งในหวงโซอาหารที่มีตอ
ผูบริโภค กลุมพืช (ธัญพืช ถั่ว เมล็ดพืชและผลิตภัณฑ) 

หัวหนาโครงการยอย : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

1,000,000 8 เดือน 

34 การพัฒนาผลติภัณฑเครื่องดื่มวุนสวรรครสรังนก น้ําผลไมเสริมไฟเบอร
และเยลลี่วุนสูชุมชนในพืน้ทีจ่ังหวัดลพบุรี 

หัวหนาโครงการ : 

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
200,000 1 ป 
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ลําดับที่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 
35 โครงการวิเคราะหปญหาสภาพความเสีย่งในหวงโซอาหารที่มีตอ

ผูบริโภค กลุมปศุสัตวและผลิตภัณฑ (นม และผลิตภัณฑนม) 
 ผูรวมโครงการ : 
 นางฉกามาศ  วงศขาหลวง 

 นางมาลัย  บุญรัตนกรกิจ 

300,000       8 เดือน 

 แหลงทุน : สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร    
36 การศึกษาองคประกอบทางเคมี/ฟสิกสของสมโอพนัธุ/และอายุตางๆ 

กันที่ปลูกในประเทศไทย และศึกษาการกาํจัดรสขมเพื่อนาํไปแปรรูป
เปนน้าํสมโอ 

ผูรวมโครงการ : 
นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 

400,000 2 ป 6 เดือน 

 แหลงทุน : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร    
37 การคัดแยกและเลี้ยง Diatom sp. จากแหลงเลี้ยงหอยมกุน้ําจืด 

จ.กาญจนบุรี ใหหองปฏิบัติการ 
หัวหนาโครงการ : 
นางกัญญา  สุจริตวงศานนท 

       34,800 2 ป 

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

38 Development of low input technology for reducing postharvest 
losses of staples in southeast asia 

หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

600,000 
(ปที่ 3) 

5 ป 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

/ผูรวมโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เวลา 

ดําเนินการ 
39 A preliminary study on the utilization of natural products for 

controlling stores insect pests in Thailand 
หัวหนาโครงการ : 
นางสาวเกศศณิี  ตระกูลทิวากร 

727,122 
(ปที่ 3) 

5 ป 

 แหลงทุน : American Soybean Association    

40 การพัฒนาผลติภัณฑจากแปงถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มเพื่อใชใน
การทาํผลิตภัณฑโปรตีนและอาหารวางสขุภาพเพื่ออุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

หัวหนาโครงการ : 
นางวารุณี  วารัญญานนท 

300,000 2 ป 

 แหลงทุน : ศนูยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยรีัฐรวมเอกชน 
41 การพัฒนาผลติภัณฑหมูยางและกาแฟในทองถิน่เพื่อเพิม่ผล-

ผลิตและมูลคา 
หัวหนาโครงการ : 
นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 

500,000 1 ป 
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¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèä´éÃÑº¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾ìã¹ÇÒÃÊÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµèÒ§»ÃÐà·È 

 ผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวชิาการรวม  3  เรื่อง ไดแก 

 1.Nakahara, K. Trakoontivakorn, G., Alzoreky , N.S., Ono, H., Onishi-Kameyama, M. and Yoshida, M. 2002. Antimutagenicity of  

     Some Edible Thai Plants, and a Bioactive Carbazole Alkaloid, Mahanine, Isolated from Micromelum minutum. Journal of  

    Agricultural and Food Chemistry.( J.Agric. Food Chem. ) 50 (17) : p. 4796-7802. 

 2.Stonsaovapak , S. , Wattanasiritham, L. , and  Shuvisitkul, A. 2001. Biogenic Amines and Endotoxin Content Associated with  

         the Bacterial Numbers of Ground Meat Sold in Bangkok and Nearby Areas. Kasetsart Journal. 35 (4) : 441-447. 

 3.Surojanametakul, V., Tungtrakul, P., Varanyanond, W., and  Supasri, R. 2001. Effects of Partial relacement of rice flour with  

     various starches on the physicachemical and sensory properties of noodle : Sen Lek . Internatinal Rice Congress. Beijing,  

     China. 
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¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèä´éÃÑºÊÔ·¸ÔºÑµÃáÅÐ·ÕèÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¢Í¨´ÊÔ·¸ÔºÑµÃáÅÐÍ¹ØÊÔ·¸ÔºÑµÃ 

ลําดับที ่ ผลงานทีจ่ดสิทธิบัตร ชื่อผูขอจดสทิธิบัตร วันที่ยืน่ขอ หมายเหต ุ

1 เครื่องแลวุนสวรรค นายปราโมทย  ธรรมรัตน 16 ก.ค.45 เลขที่ประกาศโฆษณา 520/5 

2 การทาํใหวุนสวรรคที่ประดิษฐมีรูปรางที่เฉพาะ นายปราโมทย  ธรรมรัตน 7 มิ.ย.45 แกไขปรับปรุงคําขอรับสิทธบิัตร 
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¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµèÒ§»ÃÐà·È 

 
วันที ่ ชื่อ-นามสกลุ / ตําแหนง ผลงานวิจัย ณ 

26-30 ก.ค.45 นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร เสนอผลงาน ภาคบรรยายเรื่อง  
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บถนอม  
เพื่อรักษาคุณภาพน้าํมะนาวสด 

การประชุมวิชาการ “เกษตร
นเรศวร” ครั้งที ่1  

26-30 ก.ค. 45 น.ส.วันเพ็ญ มีสมญา เสนอผลงาน ภาคบรรยายเรื่อง 
ผลของน้ํามันปลาจากปลาปนนอรเวยตอระดับ
ไขมันในเลือดหนทูดลอง 

การประชุมวิชาการ “เกษตร
นเรศวร” ครั้งที ่1 

25-26 ก.ย.45 นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร และภาพบรรยาย 
เรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูป
มะมวงในทองถิ่นใหไดมาตรฐาน 
 

การสัมมนาทางวชิาการ
โครงการวิจยัและถายทอด
เทคโนโลย ีครั้งที ่4 ที่ พัทยา  จ.
ชลบุรี  

16-20 ก.ย.45 นางวิภา  สุโรจนเมธากุล 
น.ส.เพลินใจ  ตังคณะกุล 
นางวารุณี  วารัญญานนท 
น.ส.รัศมี  ศุภศรี 

เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง 
Effects of partial replacement of rice flour 
with various starches on the 
physicochemical and sensory properties 
of noodle : Sen Lek 

งาน International Rice 
Congress 2002 , Beijing , 
China. 
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วันที ่ ชื่อ-นามสกลุ / ตําแหนง ผลงานวิจัย ณ 
16-20 ก.ย.45 น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 

นางวารุณี  วารัญญานนท 
นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม 
น.ส.ชมดาว  สิกขะมณฑล 

เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง 
Product development from wheat – rice 
composite flour for dried noodles : Bamee 

งาน International Rice 
Congress 2002 , Beijing , 
China. 

16-20 ก.ย.45 นางวารุณี  วารัญญานนท 
นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล 
น.ส.รัศมี  ศุภศรี 
น.ส.เพลินใจ  ตังคณะกุล 
 

เสนอผลงาน ภาคโปสเตอร เรื่อง 
Product development from wheat – rice 
composite flour for dried noodles : Mee - 
sua 

งาน International Rice 
Congress 2002 , Beijing , 
China. 
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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 และผลิตภัณฑอาหารทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

- การทดสอบ เพื่อหาการกระจายความรอน และหาคาเวลาที่เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะ
ที่ปดสนิททั้งในและนอกสถานที่ 

- การตรวจวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของโปรตีนในผลิตภัณฑอาหาร  
- การใหบริการอุปกรณเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแกผูประกอบการอุตสาหกรรม  
- การจัดการสอนและฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารระดับครัวเรือนจนถึงอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประเทศ 

รวมถึงการจัดฝกอบรมวิชาชีพ 
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- การถายทอดเทคโนโลยีและเผยแพรผลงานโดยการสาธิตและจัดบอรดนิทรรศการ 
- การสนับสนุนการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ ไดแก การจัดการฝกงานใหนสิิต นกัศกึษาจาก

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวของใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ และ
การเปนอาจารยสอนพิเศษ / วิทยากรรับเชิญ 

- งานความรวมมือกับตางประเทศ 
- การใหบริการขอมูลทางวิชาการ โดยหองสมุดและศูนยสารนิเทศทางอาหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองสมุดและศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบคนขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยีจากเอกสาร

สิทธิบัตรในการแกปญหาการผลิตพัฒนาสนิคาและกระบวนการผลิต 
นายปราโมทย ธรรมรัตน 

2 การพัฒนาผลติภัณฑจากงาดํา นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 

3 การผลิตหนอไมในถงุพลาสติกบรรจุแบบสูญญากาศ นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 
4 การพัฒนามะขามผงโดยใช Drum Dryer นายธีระ  ทองเผือก 

5 การผลิตไวนจากองุนซึง่ทดลองปลูกที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพจิิตร นายประดิษฐ  ครุวัณณา 

6 การพัฒนาผลติภัณฑจากผลแกวมังกร  ลูกตาล และขนมตาล รวมทัง้การอบรม 
ถายทอดเทคโนโลย ีและการติดตามผลของการถายทอดเทคโนโลยีของสํานักงาน 
สาธารณสุขจงัหวัดปทุมธาน ี

นางสาวอภิญญา  จฑุางกูร 

7 การพัฒนาผลติภัณฑมะพราว นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกุล 

8 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธกีารผลิตเครื่องปรุง นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกลุ 

9 การพัฒนาผลติภัณฑธัญพืชอบกรอบ นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 

10 การจัดสรางเครื่องหั่นวุนมะพราวทรงลูกเตา นายกฤษณะ  เต็มตระกูล 

11 การพัฒนาสูตรและปรับปรุงคุณภาพของ  ขาวเกรียบ น.ส.เพลินใจ  ตังคณะกูล 
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ลําดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 

12 การพัฒนาผลติภัณฑขาวกึง่สําเร็จรูป นางวิภา   สุโรจนะเมธากุล 
13 อาหารสาํเร็จรูปชนิดแทงจากขาวหอมมะลิ น.ส.เพลินใจ   ตังคณะกุล 
14 การพัฒนาผลติภัณฑน้ําชาใบหมอนบรรจุกระปอง นายอุดม   กาญจนปกรณชยั 
15 บะหมีก่ึ่งสาํเร็จรูปผสมขาวพันธุดอกมะล ิ105 น.ส.สุภารัตน   เรืองมณีไพฑูรย 
16 การพัฒนาสูตรแยมผลไมจากแกวมงักร น.ส.ชอลัดดา   เที่ยงพุก 
17 การพัฒนาผลติภัณฑชาและกาแฟใสนม นายอุดม   กาญจนปกรณชยั 
18 การผลิตไวนจากเห็ดหลนิจือ นายประดิษฐ   ครุวัณนา 
19 การพัฒนาผลติภัณฑหมี่กรอบสําเร็จรูป นายอุดม   กาญจนปกรณชยั 
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¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐËì/·´ÊÍº¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ áÅÐÇÑµ¶Ø´Ôº·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ 
 

การตรวจวเิคราะห  จํานวนตัวอยาง 
  วิเคราะหเพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินคา : Health Certificate 2 
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึน้ทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) ฉบับที ่144 ขอ 3 (1 )  43 
วิเคราะหรายการตาม อย. ฉบับที่ 144 ขอ 3 ( 2 ) 9 
วิเคราะหตาม มอก. 51-2570 - 
ตรวจคา Fo ในสถานที ่ 82 
ตรวจหาคา Fo นอกสถานที ่ 6 
ตรวจวิเคราะหทางเคม ี กายภาพ 296 
ตรวจวิเคราะหทางจุลชีววทิยา 238 
ตรวจวิเคราะหทางเคม ี/ จุลชีววทิยา 44 
การตรวจหาคา PER 5 

รวม 725 
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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. เครื่องบด Fitz Mill 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  F0  ในและนอกสถานที ่
11. เครื่องสับนวด  (Silent Cutter) 22. เครื่องไลอากาศ  (Exhauster) 33. เครื่อง Water Spray Retort 
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¡ÒÃ¨Ñ´½Ö¡ÍºÃÁ ÊÑÁÁ¹Ò ºÃÃÂÒÂ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 

วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 
26 ต.ค.44 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตมะมวงดองอยางถกูวิธ ี

และ GMP ในโรงงาน 
ผูประกอบการ โรงงานผลิตผลไม
ดอง และผูสนใจทั่วไป 45 คน 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

20 – 23 พ.ย.44 การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียที่ทาํใหเกิดโรคในอาหาร ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป  
30 คน 

ผูเขารับการอบรม 

22 พ.ย.44 อบรมถายทอดเทคโนโลยีตามโครงการพฒันาผลิตภัณฑจาก
แกวมังกร ลูกตาล และขนมตาล ใหแกผูเขารับการอบรมจาก 
สาธารณสุข จ.ปทุมธาน ี

เจาหนาที่สาธารณสุข จ.ปทมุธาน ี
15 คน 

สาธารณสุข จ.ปทุมธาน ี

28-30 พ.ย.44 ฝกอบรมการตรวจสอบจุลินทรียในอาหารกระปองใหกบั 
เจาหนาที ่บ.สวอนอนิดัสทรีย จํากัด 

เจาหนาที ่บ.สวอนฯ 6 คน บ.สวอนฯ 

22 ก.พ.45 การทาํไสกรอกเปรี้ยวและแหนม บุคคลทั่วไป  16 คน ผูเขารับการอบรม 

25-27ก.พ.45  การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลิตผลทางการเกษตร บุคคลทั่วไป  48 คน ผูเขารับการอบรม 

11-12 มี.ค.45 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดบัอุตสาหกรรมการ
แปรรูปมะมวง 

กลุมแมบานเกษตรกร 35 คน ทบวงมหาวิทยาลัย 

15 มี.ค45  เทคนิคการทาํเยลลี่แข็ง เยลลี่ออนและแยม บุคคลทั่วไป  13 คน ผูเขารับการอบรม 
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วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 
26-29 มี.ค.45 ฝกอบรมโครงการวิจยั การพัฒนากรรมวธิีการแปรรูปผลผลิต

การเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 
ผูเขารับการอบรมจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
กลุมประชาชนทัว่ไป 4 ครั้ง 45 , 
35 ,30 และ 30 คน รวม 140 คน 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ รวมกับผูเขารับ 
การอบรม 

17-19 เม.ย.45 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับอุตสหกรรมแปรรูป
มะมวงในทองถิ่น 

เจาหนาที่เคหกิจการเกษตร 36 
คน 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

22-24 เม.ย.45 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะมวงในทองถิน่เพือ่ให
ไดมาตรฐาน 

เจาหนาที่เคหกิจการเกษตร 36 
คน 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

24 เม.ย. 45 ฝกอบรมการทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผูสูงอาย ุ17 คน มูลนิธิสงเสริมผูสูงอายุแหง
ประเทศไทย 

7-23 พ.ค.45 ฝกอบรมหลักสูตร ลูกพระดาบสเกษตร เรื่องการใชประโยชน
จากของเสยีและอุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องตน 

ยุวเกษตรมูลนธิิลูกพระดาบส 6 
คน 

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 

28-29 พ.ค.45 เทคโนโลยีการแปรรูปผัก การทําน้าํผักและผลไมพรอมดื่ม  
ผลไมอบแหง สามรสและผลไมแชอิ่มแหง 

บุคคลทั่วไป  51 คน ผูเขารับการอบรม 
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วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 
3-5 มิ.ย.45 การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลิตผลทางการเกษตร บุคคลทั่วไป  40 คน ผูเขารับการอบรม 

11-14 มิ.ย.45 ฝกอบรมโครงการวิจยั การพัฒนากรรมวธิีการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 

ผูเขารับการอบรมจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
กลุมประชาชนทัว่ไป 4 ครั้งๆ ละ 
35 คน รวม 140 คน 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ รวมกับผูเขารับ 
การอบรม 

2,3 ก.ค.45 การบรรยาย เรื่อง GMP ใหกับบุคลากรสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

นักวจิัยสถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 63,30  คน 

เงินรายไดสถาบันคนควา
และพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 

9-10 ก.ค.45 เทคโนโลยีการแปรรูปผัก การทําน้าํผักและผลไมพรอมดื่ม 
ผลไมอบแหงสามรสและผลไมแชอิ่มแหง 

บุคคลทั่วไป  34 คน ผูเขารับการอบรม 

11–12 ก.ค.45 เทคโนโลยีการใชบรรจุภัณฑออนตัว สําหรบัอาหารที่มีความ
เปนกรดต่ํา 

ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป  
30 คน 

ผูเขารับการอบรม 

11-12 ก.ค.45 ฝกอบรมโครงการวิจยั การพัฒนากรรมวธิีการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 

ผูเขารับการอบรมจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
 กลุมประชาชนทัว่ไป 4 ครั้ง  35 
คน รวม 140 คน 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ รวมกับผูเขารับ 
การอบรม 
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วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 
17-19 ก.ค.45 การควบคุมคุณภาพอาหารแชเย็นและแชเยือกแข็ง ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป  

35 คน 
ผูเขารับการอบรม 

17-19 ก.ค.45 ฝกอบรม การควบคุมคุณภาพอาหารแชเย็นและแชเยือกแข็ง ผูประกอบการ เจาหนาที่ควบคุม
คุณภาพ ผูสงออกจากภาคอุต-สา
หกรรมแชเยือกแข็ง ขาราชการ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ผูสนใจทัว่ไป 40 คน 

สวทช. รวมกบัสถาบนัคน-
ควาและพฒันาผลิตภัณฑ
อาหาร 

23 ก.ค.45 เทคนิคการทาํซาละเปาไสตางๆ บุคคลทั่วไป  20 คน ผูเขารับการอบรม 

29ก.ค-2 ส.ค45   Food Safety and Food Security ชาวอนิโดนีเซยี 20 คน อินโดนีเซยี 

31 ก.ค.45 นมถัว่เหลือง เตาหูหลอดและเตาฮวยฟรุตสลัด บุคคลทั่วไป  26 คน ผูเขารับการอบรม 

2 ส.ค.45 การทาํลูกชุบชาววัง บุคคลทั่วไป  13 คน ผูเขารับการอบรม 

6-9 ส.ค.45 ฝกอบรมโครงการวิจยั การพัฒนากรรมวธิีการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 

ผูเขารับการอบรมจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
 กลุมประชาชนทัว่ไป 4 ครั้งๆ ละ 
35 คน รวม 140 คน 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ รวมกับผูเขารับ 
การอบรม 
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วันที ่ ชื่อเรื่อง ผูเขารับการอบรม แหลงทุน 
8 ส.ค.45 Special lectures on “Irradiation of Agricultural Products 

with Electrons” and “Quality Evaluation of Khao Dawk 
Mali 105”  

บุคลากรจากมก.และผูสนใจทั่วไป 
25 คน 

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร รวมกับ 
JIRCAS/Japan 

9, 14, 22  
ส.ค.45 

การทาํลูกชิน้  บุคคลทั่วไป  64 คน ผูเขารับการอบรม 

9 ส.ค 45 Utilization of Biologically Active Components: Evaluation 
and Its Future  

ผูประกอบการ และบุคคลทั่วไป   
(82 คน) 

Nutra Tech รวมกับสถาบนั
ฯ และผูเขารับการอบรม 
(100 บาท) 

19-20 ส.ค.45 เทคโนโลยกีารผลิตเครื่องดื่ม  บุคคลทั่วไป  34 คน ผูเขารับการอบรม 

20-22 ส.ค.45 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียทีท่ําให
เกิดโรคในอาหาร 

ผูควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร
ระดับ Supervisor ผูควบคมุคุณภาพ 
และตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย 
และผูสนใจทั่วไป 40 คน 

ผูเขารับการอบรม 

27 ส.ค.45 บรรยาย เรื่อง การวางแผนหรือการพัฒนาผลิตภัณฑและการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

นักวจิัยสถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 35 คน 

เงินรายไดสถาบันคนควา
และพัฒนาผลติภัณฑอาหาร 

10 ก.ย.45.   การทาํขนมโมจิและขนมเปยะ บุคคลทั่วไป  19 คน ผูเขารับการอบรม 
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¡ÒÃ¨Ñ´½Ö¡ÍºÃÁÇÔªÒªÕ¾ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รวมกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแกประชาชนทั่วไป โดยมุงใหผูเขารับการฝกอบรม สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปปฏิบัติไดจริง 

วัน / เวลา  หัวขอฝกอบรม จํานวน (คน) 

20 พ.ย.44 กลวยฉาบ มนัฉาบ เผือกฉาบ และมันรังนก 16-30 คน 
29-30 พ.ย.44 การดองผัก ผลไมและแปรรูปผลิตภัณฑ 12-25 คน 
17 ต.ค.44 การทาํกะหรี่พฟัและปอเปยะทอด 16-25 คน 
13 ธ.ค.44 การทาํกะหรี่พฟัและปอเปยะทอด 16-25 คน 
9 ต.ค.44 การทาํขนมเทยีน ขนมเขง ขนมไข 16-30 คน 
19 ต.ค.44 การทาํขนมปลากริมไขเตา บัวลอยสามสี ขาวตนขาว 16-25 คน 
14 ธ.ค.44 การทาํขนมปลากริมไขเตา บัวลอยสามสี ขาวตนขาว 16-25 คน 
15 ต.ค.44 การทาํขนมเลบ็มือนาง ขนมเหนยีว และขนมถัว่แปบ 16-25 คน 
11 ธ.ค.44 การทาํขนมเลบ็มือนาง ขนมเหนยีว และขนมถัว่แปบ 16-25 คน 
18 ต.ค.44 การทาํขาวเกรยีบตางๆ 16-30 คน 
2 ต.ค.44 การทาํทองหยบิและเม็ดขนนุ 16-30 คน 
3 ธ.ค.44 การทาํทองหยบิและเม็ดขนนุ 16-30 คน 
31 ธ.ค.44 การทาํนมถั่วเหลือง เตาหู เตาฮวย 16-30 คน 
18 ธ.ค.44 การทาํน้าํผลไมพรอมดื่ม และการทาํน้ําผกัผลไมหย ี 20-40 คน 
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วัน / เวลา  หัวขอฝกอบรม จํานวน (คน) 

12 ธ.ค.44 การทาํปลาฟู ปลาดุกฟ ูปลาสลิดฟ ู 16-30 คน 
10 ต.ค.44 การทาํแพนเคก แฮมเบอรเกอร และขนมปงหนากุง 16-25 คน 
17 ธ.ค.44 การทาํแพนเคก แฮมเบอรเกอร และขนมปงหนากุง 16-25 คน 
1 ต.ค.44 การทาํลูกชุบ 16-25 คน 
30 พ.ย.44 การทาํลูกชุบ 16-25 คน 
5 ต.ค.44 การทาํวุนตางๆ (4 ชนิด) 16-25 คน 
4 ธ.ค.44 การทาํวุนตางๆ (4 ชนิด) 16-25 คน 
6-8 ธ.ค.44 การผลิตวุนมะพราวและการแปรรูปเปนอาชีพ 12-25 คน 
12 พ.ย.44 มารมาเลตและแยมสมนุไพรเชิงการคา 10-20 คน 
20 ธ.ค.44 เยลลี่ - แยมผลไมและสมุนไพร 20-40 คน 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡èÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐªØÁª¹ 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดรวมโครงการกับหนวยงานตาง ๆ ในการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม ตั้งแตระดับครัวเรือน
จนถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ดวยการใหคําแนะนํา ปรับปรุงกระบวนการผลิต  ถายทอดความรูใหผูผลิตสามารถนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  สามารถแขงขันในตลาดได  กิจกรรมที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2545 มีดังนี้  

 
ผลงานการใหบริการวิเคราะหปญหาและการใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

จากวิกฤตทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่ตอเนื่องมาตั้งแตกลางป 2540 สงผลใหธุรกิจไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง  สถาน
ประกอบการหลายแหงตองปดกิจการ  อยางไรก็ตาม  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลายประเภทที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปรับตัวและขยายตลาดสู
ตางประเทศได  หากไดรับความชวยเหลือจากที่ปรึกษาผูมีประสบการณชวยชี้แนะ  ปรับปรุงแกไข ตนแบบการผลิต การตลาด การบริหารจัดการทรัพยากร
และการเงิน  ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนแกนกลางดําเนินการรวมกับหนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญดานตาง  ๆโดยใชงบประมาณสํารองเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจป 2545 จํานวน 2,000 ลานบาท  โดยโครงการที่สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ไดใหความรวมมือสนับสนุนไดแก  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบอุตสาหกรรมไทยขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13 ระยะที่ 2) และ
โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  เพื่อชวยใหธุรกิจไทยสามารถรักษาการจางงาน พัฒนา และขยายการสงออก  นํารายไดสูประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยโดยรวม 

1.โครงการเรงรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13 ระยะที่ 
2) 

นางกุลวดี  ตรองพาณิชย (หัวหนาทีม) นางมาลัย  บุญรัตนกรกิจ  และนายอุดม  กาญจนปกรณชัย (ผูรวมทีม) นักวิจัยของสถาบันฯได
ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการเปนทีมที่ปรึกษาโครงการเรงรัดปรุบปรุงประสิทธิภาพ
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ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13 ระยะที่ 2) ซึ่งเปนโครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมโดยมีระยะดําเนินการ พฤษภาคม 2544 – 30 พฤศจิกายน 2545 โรงงานที่ทีมที่ปรึกษาไดเขาไปใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาทางดานการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ  ตลอดจน GMP/HACCP  ไดแก บริษัทมาลินี  ฟูดโปรดักส จํากัด ผูผลิตแปงโกกิ และโรงงาน หจก.โงวเจียบงวน  ผูผลิตผักและ
ผลไมกระปอง 

2.การวิเคราะหวินิจฉัยปญหาโรงงานกอนการรับโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 
นางกุลวดี  ตรองพาณิชย  ไดใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการวิเคราะหวินิจฉัย

ปญหาโรงงานกอนการรับเขาโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (Invigorating Thai Business : ITB) โดยโรงงานที่ไดไปวินิจฉัยไดแก โรงงาน บริษัท ยูเนียน 
ราชบุรี (1992) จํากัด  ผูผลิตกวยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปเพื่อการสงออก  และโรงงานบริษัทไอศกรีมแฟนซี  ระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน 2545 

3.การใหคําปรึกษาผูประกอบการในโครงงานชุบชีวิตธุรกิจไทย 
นางกุลวดี  ตรองพาณิชย (หัวหนาทีม)  นางมาลัย  บุญรัตนกรกิจ  และนายอุดม  กาญจนปกรณชัย (ผูรวมทีม) ไดใหความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอม  และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการเปนทีมที่ปรึกษาให
คําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงแกไขปญหาของกิจการ  ของโรงงานที่เขาโครงการ ITB ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้  
คือ บริษัทยูเนียนราชบุรี (1992) จํากัด  บริษัทโรงฟอกหนังคุรุ จํากัด  บริษัท PN Marine  จํากัด บริษัท ศิริเบญจ จํากัด (ไอศกรีมอาปาเช) และโรงงานไช
โปว แมตังกวย ในระหวางเมษายน – ธันวาคม 2545 

นางชิดชม  ฮิรางะ (ผูรวมทีม) โครงการ ITB ใหคําปรึกษาแกบริษัท ฟูดเพลสซิ่ง (1988) จํากัด ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ในระหวาง
เมษายน  - ธันวาคม 2545 
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การไดรับเกียรติบัตรรางวัลทีมที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 ทีมที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งมี  

นางกุลวดี  ตรองพาณิชย (หัวหนาทีม) นางมาลัย  บุญรัตนกรกิจ  และนายอุดม  กาญจนปกรณชัย (ผูรวมทีม)  ไดรับเกียรติบัตรรางวัลทีมที่ปรึกษา     
ปรับปรุงประสิทธิภาพยอดเยี่ยม จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในการที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําแก บริษัท มาลินี ฟูดโปรดกัส จาํกดั  
จนบริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการไดยอดเยี่ยม  จากการตัดสินของคณะกรรมการที่พิจารณาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม  จํานวนทั้งสิ้น 338 โรงงาน ที่เขาโครงการ 13 ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการรับมอบเกียรติบัตร รางวัลทีมที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 
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การวินิจฉัยปญหาดานเทคนิคของภาคอุตสาหกรรม 
นางชิดชม  ฮิรางะ ไดใหความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) ในการเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อวินิจฉัย

ปญหาทางดานเทคนิค ใหแกบริษัท เอเชี่ยนสุพีเรียฟูดส จํากัด ภายใตโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 
2544 

 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑหมูยางจังหวัดตรัง 

โครงการนี้เปนโครงการที่สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ  เพื่อเพิ่มมูลคาในโครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดตรัง  เปนความรวมมือระหวางศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับเทศบาลจังหวัดตรัง  และสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดตรัง 

การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑพื้นเมือง  โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่นาสนใจของจังหวัดตรังคือหมูยาง  ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วประเทศ  แตดวยวัฒนธรรมการบริโภคของทองถิ่น ทําใหนักทองเที่ยวหาซื้อผลิตภัณฑไดในเวลาจํากัดเฉพาะชวงเชา โครงการนีจ้งึ
มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษากรรมวิธีการผลิตหมูยาง  วิเคราะหปรับปรุงคุณภาพทางสุขาภิบาลในการผลิต  ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑตลอดจนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัส  การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑหมูยางใหมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลคา  และจัดฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยกีารผลติใหแก
ผูประกอบการในทองถิ่น  ซึ่งนอกจากจะชวยสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑหมูยางใหแพรหลายมากขึ้นทั่วประเทศแลว  ยังชวยใหการสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว
จังหวัดตรังสามารถเพิ่มรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่งดวย 

 
โครงการสรางโรงงานตนแบบพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงดอง 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการโครงการสรางโรงงานตนแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑมะมวงดอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  จัดตั้งโรงงาน ระบบตนแบบ ระบบน้ําใช การบรรจุภัณฑ  ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑมะมวงดอง  เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคา  โดยการถายโอนเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงเพื่อเพิ่ม
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มูลคาและการสงออก   ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปสูผูประกอบการในกลุมแมบานเกษตรกร   เพื่อ
สงเสริมแนวคิดและขั้นตอนในการปรับปรุงศักยภาพการแขงขันเชิงพาณิชยและเพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner technology) 
โรงงานตนแบบที่สรางขึ้นนี้ นอกจากจะชวยไขปญหาการแปรรูปผลิตภัณฑมะมวงที่ดอยคุณภาพและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
แลว ยังทําใหไดขอมูลวิธีการนําน้ําดองมะมวงที่ใชแลวนํากลับมาใชใหมไดดวย ซึ่งนับวานอกจากจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการมีสวนชวยแกไขปญหา
น้ําเสียจากโรงงานดองผัก ผลไม ที่ทําใหเกิดมลภาวะแกสิ่งแวดลอมแลว ยังทําใหวัตถุดิบมีมูลคาเพิ่มขึ้น  เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแกชุมชนทั้งเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก ที่สําคัญคือ ประชาชนผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑมะมวงดองแปรรูปที่มีคุณภาพและปลอดภยั  ซึง่นอกจาก
จะชวยลดอัตราเสี่ยงตอการบริโภคสารเจือปนในระดับที่ไมเหมาะสมแลว ยังชวยลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่งดวย 

 
โครงการถายทอดเทคโนโลยี วุนจากผลิตผลเกษตรและการแปรรูปเพิ่มมูลคาผลิตผลเกษตร 

โครงการนี้อยูภายใตโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแกไขปญหาเศรษฐกจิ ของทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยกีารทาํวุนจากผลิตผลเกษตรแกเกษตรกรกลุมที่มีผลิตผลเกษตรเฉพาะชนิดตามพืน้ที ่ ไดแก ฝกอบรมอาชีพการทาํวุนน้าํออยแกเกษตรกร
ชาวไรออย  ฝกอบรมอาชพีการทาํวุนจากสับปะรดแกเกษตรกรผูปลูกสับปะรด   ฝกอบรมการทาํวุนจากผลไมแกเกษตรกรชาวสวนผลไม มกีิจกรรมฝกอบรม
อาชีพการแปรรูปวุนจากผลติผลเกษตรแกกลุมเกษตรกรเปาหมาย ไดแก การแปรรูปวุนน้ําออย  การแปรรูปวุนสับปะรด  การแปรรูปวุนสม  วุนมะละกอ
และวุนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและวุนจากวัสดุเหลือใชโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการนี้มีเปาหมายคือเพื่อสรางงานและกระจายรายไดแกเกษตรกรกลุมใหมๆ ที่มีผลิตผลเกษตรมากราคาถูกและหรือมีวัสดุเหลือใชมาก  
และเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนใหผูประกอบการเอกชนผลิตสินคาวุนจากผลิตผลเกษตรเพื่อสุขภาพ เชน วุนไฟเบอรสด  วุนปลาหมึก  วุนชนิด
เสน ออกวางตลาด  เมื่อผูบริโภคยอมรับก็จะสามารถขยายตลาดและสามารถขยายการผลิต  เพิ่มการสรางงาน  สรางรายไดแกเกษตรกรไดกวางมาก
ยิ่งขึ้นและดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานผานสื่อตางๆ ไดแก สิ่งพิมพ  วิทยุ และโทรทัศนในการนี้ไดดําเนินการตางๆดังนี้ 

-ติดตามผลและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวุนสับปะรดใหเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม แกกลุมแมบานและเกษตรกรผูปลูกสับปะรด    
ต. นางแล อ.เมือง  จ.เชียงราย   
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-ทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปวุนสวรรคจากผลิตผลเกษตร แกเกษตรกร ณ บานเขาทอง  อ.เมือง  จ.กระบี่   
-ทําการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวุนสวรรคจากน้ําออย  และการแปรรูปวุนสวรรคเปนผลิตภัณฑอาหารคาว  ณ ไรไมจน  อ.

บานโปง  จ.ราชบุรี 
- ทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปวุนสวรรคจากผลิตผลเกษตร  ณ หองเรียนเกษตรธรรมชาต ิ ชมรมกลุม

เกษตรกรรมธรรมชาติแหงประเทศไทย  บานวังสาํล ี ต.วังใหม  อ.วังสมบูรณ  จ.สระแกว 
- ทําการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปวุนสวรรคจากผลิตผลเกษตร   ณ บานโนนคอกวัวรวมพลัง ณ ต.โคกภู  อ.ภู

พาน  จ.สกลนคร  เนื้อหาทางวิชาการทีไ่ดฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี ไดแก 
-การผลิตวุนสวรรคจากน้ํามะพราวและผลิตผลเกษตรอื่นๆ ไดแก น้ําออย สับปะรด   
-การผลิตเครื่องดื่มวุนรังนกจากวุนสับปะรด  น้ําเลี้ยงวุน  และน้ําสับปะรด 
-การผลิตเยลลี่ออนผสมวุน คาราจีแนน  ผงบุก  เจลาติน กับสับปะรด  
-การนําวุนสับปะรดมาประกอบอาหารคาวชนิดตางๆ เชน ไขเจียววุนสับปะรด ทอดมันวุนสับปะรด น้ํายาขนมจีนผสมวุนสับปะรด 

เปนตน 
การใหบริการแก SMEs  นักวิชาการและประชาชนทั่วไป   

ไดแนะนําการนําวุนมะพราวไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ แกผูประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืช  น้ําผักผลไม  น้ําสมุนไพร
และวุนมะพราว  เชน การนําวุนมะพราวปนไปผสมในเครื่องดื่มชนิดตางๆ  การทําเยลลี่ออนและเครื่องดื่มผสมผงบุกและวุนมะพราว  เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะเนื้อสัมผัสและรูปแบบที่แปลกใหมและมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งปจจุบันการผลิตน้ําผลไมผสมวุนมะพราวไดเริ่มแพรหลายในตลาด  
มีการวางจําหนายทั่วประเทศ  เชนเดียวกับที่บริษัท สมสด 1994 จํากัด ไดทําการผลิตมาอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป  และกําลังจะขยายตลาดตอไปใน
ลักษณะการผลิตวุนปนสดบรรจุถุงสงโครงการสวนจิตรลดาดวย 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ                                    49 

กิจกรรมอื่นๆคือไดจัดประชุมรวมกันระหวางกลุมผูประกอบการ SMEs กับกลุมผูผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร  บรรจุภัณฑและนักวิชาการ
ที่เกี่ยวของ 6 ครั้ง  เปนการประชุมระหวางผูประกอบการ SMEs  ผูผลิตเครื่องมือ  เครื่องจักรและบรรจุภัณฑ  และนักวิจัย  นักวิชาการในสายงานที่เกี่ยวของ เพื่อการ
หารือแลกเปลี่ยนประสบการณและเสริมสรางความรวมมือสําหรับผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  โดยทําหนาที่เปนผูประสานงานการ
ดําเนินงานของชมรม  โดยเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน  กระจายขาวสารขอมูล  เพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน  และประชาสัมพันธ
ความรูใหมแกสมาชิกชมรม  นอกจากนี้ ไดมีการเผยแพร  ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของชมรมฯ ผานสิ่งตีพิมพตางๆ เชน วาร-สารอาหาร  สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนตน 

การเผยแพรเทคโนโลยี 
-รวมจัดนิทรรศการในงาน "ความกาวหนาของอุดมศึกษาไทย"  เพื่อเสนอผลงานที่เปนบริการทางวิชาการแกชุมชน  ระหวางวันที่ 27-30 

กันยายน 2544  ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติอิมแพค  เมืองทองธานี 

-รวมจัดนิทรรศการในงาน "เกษตรแฟร"  เพื่อเผยแพรโครงการเดน  และสาธิตการประกอบอาหารคาวจากวุนมะพราว   ระหวางวันที่ 
1-9 กุมภาพันธ 2545  ณ อุทยานวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-รวมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกษตร (Green Agro Tech Expo)" เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของโครงการฯ 
แกผูประกอบการวงการอุตสาหกรรมเกษตรและผูสนใจทั่วไป ระหวางวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ภายใตการ
ดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสมาคมนิสิตเกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-รวมจัดนิทรรศการในงาน "สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2545 ในหัวขอ เรื่อง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมไทย" เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยที่เปนผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม ที่ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรในประเทศและผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อใหเหมาะสมกับ
วิธีการดํารงชีวิตในปจจุบัน แกนักวิจัยและผูสนใจทั่วไป ระหวางวันที่ 15-25 สิงหาคม 2545 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติอิมแพค เมือง
ทองธานี 
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-รวมจัดนิทรรศการในงาน " สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ " เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. รวมกับ
โครงการอื่น ที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ระหวางวันที่ 15-25 สิงหาคม 2545 ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ คลอง 6 จ.ปทุมธานี 

-รวมจัดนิทรรศการในงาน " มหกรรมภูมิปญญาของแผนดิน " เพื่อสนับสนุน เผยแพรผลงานผลิตภัณฑภูมิปญญาไทยทางการเกษตร 
กระตุนใหมีการพัฒนาเพื่อตอยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย รวมกับโครงการอื่นที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.  ระหวางวันที่ 23-25 สิงหาคม 
2545 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต  ภายใตการดําเนินงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมและมูลนิธินิยมไทย กระทรวงการคลัง
และคณะกรรมการรวมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

การเผยแพรงานวิจัยและการประยุกตใชความรูที่ได  โดยจัดทําสื่อวีดีโอและวีดีโอซีดี 
ไดจัดทําสื่อการเผยแพรความรูในรูปแบบของวีดีโอ  วีดีโอซีดี  และเอกสารทางวิชาการไวเผยแพรแกผูสนใจ ดังรายการตอไปนี้ 

วีดีโอและวีดีโอซีดี 
-วุนมะพราวออกรายการโทรทัศน  8  รายการ  ประกอบดวย รายการพรุงนี้ยังมีน้ํา  รากแกวแหงปญญา  คนไทยวันนี้  

Spice 2000  9 วันใหม  สัมผัสทั่วฟา  เกษตรลูกทุงและเคาะกะทะ (จํานวน 2 ชุด)  
-วุนสวรรคและวุนสรรคพรอมดื่ม  ออกอากาศรายการเกษตรศาสตรนําไทย  ชวงรูเพื่อรวย (จํานวน 1 ชุด) 
-การบรรยายเรื่องการผลิตและแปรรูปวุนสวรรค (จํานวน 1 ชุด) 
-การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปวุนสวรรคจากผลิตผลเกษตร  แกกลุมแมบาน  จ.กระบี่ (จํานวน 2 ชุด) 
-การติดตามการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปวุนสับปะรด  และการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวุนสับปะรด

ใหเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม  แกกลุมแมบานและเกษตรกร  ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย (จํานวน 2 ชุด) 
-การอบรม เรื่อง การผลิตวุนน้ําออย  ณ โรงงานผลิตน้ําออยไรไมจน  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี (จํานวน 1 ชุด) 
-นิทรรศการ เรื่อง ตลาดนัดการเงินและการลงทุนเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต (จํานวน 1 ชุด) 
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-การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรในการแกปญหาการ
ผลิต  พัฒนาสินคาและกระบวนการผลิต  แกบุคลากรภายในสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (จํานวน 2 ชุด) 

เอกสารทางวิชาการ 
-คูมือ เรื่อง   การผลิตและแปรรูปวุนมะพราว  เพื่อสุขภาพและเปนอาชีพ  (จํานวน 42หนา) 
-เอกสารประกอบการฝกอบรม  เรื่อง  การสืบคนขอมูล และประยุกตใชเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร  ในการแกปญหา

การผลิต  พัฒนาสินคาและกระบวนการผลิต (จํานวน 165 หนา) 
 

ความกาวหนาของโครงการผลิตวุนสวรรคในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
โครงการนี้เปนการดําเนินงานวิจัยตอเนื่องจากโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑจากมะพราว เกษตร-สกว. (2538-2541) และโครงการพัฒนา

เครื่องมือและกระบวนการผลิตวุนมะพราว เกษตร-สกว. (2543) โดยไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งประสบ
ความสําเร็จในการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีชวยสรางงานสรางอาชีพและกระจายรายไดแกเกษตรกรและผูประกอบการ SMEs ใหสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีและทําประโยชนแกสังคมไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ทางโครงการไดทําการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิต ที่เปนปญหาสําคัญของ SMEs ที่ทําธุรกิจผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารจากพืชและสมุนไพรไทย  พัฒนาผลิตภัณฑอาหารวุนมะพราวพรอมปรุง พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในการแปรรูปเพิ่มมูลคาผลิตผลเกษตรที่มีราคาถูก 
พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆในการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช  วิจัยและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่ไดจนพรอมถายทอดแกเกษตรกรและหรือผูประกอบการ คนควา
เทคนิคการผลิตวุนจากผลิตผลเกษตรตางๆ โดยรายละเอียดการดําเนินงานตางๆของโครงการ ในรูปแบบของกิจกรรมตางๆดังตอไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรางอาชีพใหมแกเกษตรกรกลุมตางๆและ SMEs  
กิจกรรมนี้สามารถนําไปถายทอดเทคโนโลยี  สงเสริม  และสรางอาชีพใหมใหเกษตรกรทําการผลิตวุนจากผลิตผลเกษตรที่มีมากใน

ทองถิ่น  ใหสามารถผลิตวุนออกจําหนายเปนสินคา  นอกเหนือจากเกษตรกรผูปลูกมะพราว  สับปะรดและออยที่ไดเคยทําการสงเสริมไปแลว  ซึ่งจะชวย
สรางงาน  สรางรายไดใหแกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 
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ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ผลของเนื้อกลวย  เปลือกกลวย  และการเจือจางกลวยดวยน้ํามะพราวและน้ําธรรมดาตอปริมาณวุนสวรรค 
 2.  ทําการพัฒนาเยื่อแผนเซลลูโลสจากวุนมะพราว   (Development  of  Cellulose  Membrane  from  Nata  De  Coco) 

  เพื่อพัฒนาสําหรับใชในกระบวนการแยกสาร 
 3.  ทําการศึกษาเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลน  เพื่อสรางเครื่องตนแบบแยกอนุภาคสําหรับอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆจากวุนมะพราวและวุนจากผลิตผลเกษตรตาง  ๆเพื่อผลิตสินคานํารองจากคําขอรับ
สิทธิ 

ผลของการดําเนินกิจกรรมนี้ทําใหผูประกอบการที่สนใจขยายกิจการสามารถขยายสายการผลิตสินคา  โดยการเพิ่มชนิดและรูปแบบ
สินคามากขึ้นจากที่ผลิตอยูเดิม   นอกจากนี้ผูประกอบการหรือผูสนใจลงทุนประกอบธุรกิจสามารถทําการทดลองรวมกับโรงงานสาธิต  โดยไมตองผานขัน้ตอน
ที่ยุงยากของระบบราชการ  ซึ่งสามารถเขามาขอรับคําปรึกษาแนะนํา  ทดลองผลิตผลิตภัณฑสินคาที่สนใจลงทุนและบริการทางวิชาการดานตางๆ  เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  เปนที่ยอมรับและตองการของตลาด 

ในสวนผูประกอบการที่มีปญหาการผลิต  สามารถขอรับบริการวิชาการดานตางๆ  เพื่อนําไปแกไขและปรับใชใหเหมาะสมกบัสายการผลติ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตตอไป กิจกรรมนี้สามารถสนับสนุนใหธุรกิจ SMEs เกิดขึ้นและเติบโตอยางมั่นคง 

ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
1. ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากวุนมะพราว  
2. กระดาษจากวุนสวรรค 
3. การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑวุนสวรรคชิ้นสําเร็จรูป   เพื่อผลิตสินคานํารองจากคําขอรับสิทธิบัตรไทย   เลขที่  060812  

เรื่อง วุนสวรรคชิ้นสําเร็จรูป 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผลไมโดยใชวุนสวรรคเปนสวนประกอบ 
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5. การนําบุกผงมาใชประโยชนเปนอาหารเพื่อสุขภาพ  ในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

และแผนการดําเนินงานระยะตอไป  ทางโครงยังคงดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชวุนสวรรคเปนวัตถุดิบหลัก  หรือใชเปน
สวนประกอบใหไดสูตรเหมาะสม  และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑมากขึ้น  เพื่อเผยแพรแกกลุมเกษตรกรและผูประกอบการที่สนใจตอไป 

กิจกรรมที่ 3       การพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่มจากพืชและสมุนไพรไทยและพัฒนาธุรกิจอาหารพรอมบริโภค 
กิจกรรมนี้สามารถใหความรูตางๆแกผูประกอบการคือ 

-ผูประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มจากพืชและสมุนไพรไทย  ไดศึกษาการใชงานของเครื่องมือพาสเจอรไรสที่ทางโครงการฯ เปนผู
แนะนํา  ซึ่งชุดเครื่องมือนี้เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก  ทั้งกําลังการผลิต  ความสะดวกในการซอมบํารุงและคาใชจายในการดําเนินงาน
ที่คอนขางต่ํา  เมื่อเทียบกับชุดเครื่องมือที่มีจําหนายตามทองตลาดทั่วไป  ทําใหผูประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑสินคาที่มีคุณภาพ  มีอายุการเก็บ
รักษาที่ยาวนานขึ้นและไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการได 

-ผูประกอบการไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการพาสเจอรไรสและการสเตอริไรสเครื่องดื่มจากพืชและสมุนไพรไทย  ทําให
สามารถแกปญหาดานกําลังการผลิตที่ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด  อายุการวางขายในทองตลาดสั้นและตนทุนการผลิตสูงได   

-ผูประกอบการมีศักยภาพขยายธุรกิจ  สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและขยายตลาดไดอยางมีทิศทางและเปนระบบ 
-มีการพัฒนาผลิตภัณฑและรูปแบบของบรรจุภัณฑ  สามารถขยายตลาดและเจาะหาตลาดใหมๆ ไดเพิ่มขึ้น 

ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
1. ผลิตภัณฑจากสมุนไพร : แคปซูลใบบัวบก 
2. นมขาวโพดสเตอริไรส 
3. การใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการวางผังโรงงานผลิตและแปรรูปวุนมะพราวแกผูประกอบการ 
4. กิจกรรมรวมกลุมพัฒนา SMEs และการจัดตั้งชมรมพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม GREEN  WAY 
5. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผลไมโดยใชวุนสวรรคเปนสวนประกอบ 
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6. การพัฒนาธุรกิจเครื่องดื่มการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ํามะพราวน้ําหอม 
7. พัฒนาเครื่องมือ pasteurization ที่มีราคาถูก มีตนทุนการผลิตต่ํา  
8. แกปญหาอายุการเก็บรักษาของเครื่องดื่มจากพืชสมุนไพร  
9. พัฒนาบรรจุภัณฑพลาสติกที่สามารถฆาเชื้อดวยหมอนึ่งความดันได  
10. พัฒนาธุรกิจอาหารพรอมบริโภคบรรจุถาดกระดาษและหรือถาดพลาสติก 

กิจกรรมที่ 4   การพัฒนาบรรจุภัณฑที่เปนปญหาคอขวดสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอม 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ใหประโยชนคือ 

- สามารถแกปญหาดานกําลังการผลิต  อายุการวางขายในทองตลาดและตนทุนการผลิตได   
- สรางความเขมแข็งทางดานเทคโนโลยีการผลิตแกผูประกอบการธุรกิจ 

ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
1. ทดสอบความสามารถของเครื่องปดผนึกฟอยลดวยการใหความรอนแบบ Induction และทดสอบผลของการปดผนึกฟอยด

ดวยการใหความรอนแบบ Induction ตอความสามารถในการทนความดันของบรรจุภัณฑ 
2. การประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณและเสริมสรางความรวมมือสําหรับผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ผลิตอาหารและ

เครื่องดื่ม 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาผลิตภัณฑอาหารวุนมะพราวพรอมปรุงบรรจุถาดกระดาษและ/หรือถาดพลาสติก ผลิตภัณฑ

ไฟเบอรสดจากวุนมะพราวและทําการผลิตทดลองออกวางจําหนายทดลองตลาดเปนผลิตภัณฑนํารองออกสูตลาด เพื่อสราง
งานและกระจายรายไดแกเกษตรกร และประชาชนผูสนใจ 

กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ใหประโยชนหลายดานไดแก 
- การพัฒนาผลิตวุนอาหารคาวใหเปนผลิตภัณฑนํารอง  จะชวยขยายตลาดวุนมะพราว  สามารถสรางงาน  สรางอาชีพแก

เกษตรกร  ผูประกอบการและประชาชนผูสนใจเปนจํานวนมาก 
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- การผลิตวุนมะพราวเปนการชวยลดมลภาวะน้ําเนาเสียจากการทิ้งน้ํามะพราวลงสูแมน้ําลําคลอง 
- สามารถสรางงาน  สรางอาชีพใหเกษตรกรทําการผลิตวุนจากผลิตผลเกษตรที่มีมากในทองถิ่น  ใหสามารถผลิตวุน

ออกจําหนายเปนสินคาในรูปวุนอาหารคาวได   
- ผูบริโภคไดรับประโยชนจากวุนมะพราว  ทั้งในดานเสนใยสูง  แคลอรี่ต่ํา  อีกทั้งยังสามารถใชทดแทนเนื้อสัตวและเปนอาหาร

มังสะวิรัติไดอีกดวย 
ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 

1. การสงเสริมการผลิตสินคาวุนอาหารคาวพรอมปรุงออกนํารองในตลาด 
2. การใหคําปรึกษาแนะนํา เรื่อง การจัดทําขอเสนอโครงการการผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรม  เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะ

กรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ 
3.บรรจุภัณฑกลางพลาสติก Sterile ได สําหรับ SMEs : การออกแบบขวดพลาสติกรับแรงดันสูง  เพื่อใหปากขวดสามารถใชกับ

ฝาจีบหรือฝาแบบแมกซี่แคปได 

กิจกรรมที่ 6   พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และผลิตทดลองในโรงงานสาธิต และเปนผลิตภัณฑสินคานํารองเพื่อนํา
ตลาด 

คาดวาจะกอใหเกิดผลิตภัณฑอาหารที่เปนสินคาใหมออกจําหนายสูทองตลาดในระยะ 3 ป ตลอดโครงการประมาณ 5-10 รายการ 
ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 

1. การออกแบบฉลากสําหรับผลิตภัณฑใหมจากวุนสวรรค 
2. การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑใยอาหารสดสําหรับประกอบอาหาร 

กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผลิตผลเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหารแกผูประกอบการ SMEs 



                                                          ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 

 

56 

-  มีการพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ตามความตองการของผูประกอบการประมาณ 5-10 
รายการ 

-  ชวยแกไขปญหาการผลิตและเสริมสรางความเขมแข็งทางเทคโนโลยีของกิจการ SMEs 
กิจกรรมที่ 8  การพัฒนากระบวนการแปรรูปพืชผลเกษตรและพัฒนาใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปพืชผลเกษตร 

- เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ  รวมปรึกษาเพื่อหาแนวทางการทํางานวิจัยรวมกันระหวางนักวิชาการและผูประกอบการ 
- สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตและใชใหเกิดประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมได 
- ชวยแกไขปญหาการผลิตและเสริมสรางความเขมแข็งทางเทคโนโลยีของกิจการ SMEs 

กิจกรรมที่ 9 การฝกอบรม และประชาสัมพันธถายทอดเทคโนโลยี สาธิตกระบวนการผลิตกรรมวิธีการผลิต สงเสริม      
ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยี และการใหบริการทางวิชาการ 

- การถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งและชวยแกไขปญหาการผลิตและเสริมสรางความเขมแข็งทางเทคโนโลยีของกิจการ 
SMEs 

ผลงานและความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
1.โครงการอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน  ประจําป 2545  เรื่อง เทคนิคการผลิตและสารพัดประโยชนจากวุนมะพราว 
2.การติดตามผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปวุนสับปะรดและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวุนสับปะรดใหเปน

ผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม  แกกลุมแมบานและเกษตรกร  ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
3.การใหบริการแก SMEs นักวิชาการและประชาชนทั่วไป  ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2544-กุมภาพันธ 2545  จํานวน 40 ราย 
4.รวมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของโครงการฯ ในงานนิทรรศการที่หนวยงานตางๆ  จัดขึ้น 5 ครั้ง  รวม 30 วัน 
5.การฝกอบรมเทคโนโลยีการผลิตวุนสวรรคจากผลิตผลเกษตรแกนักเรียนและนักศึกษา 
6.การจัดทําหนังสือ เรื่อง “สืบคนเทคโนโลยีชั้นนําจากเอกสารสิทธิบัตรทางอินเตอรเน็ต” (จัดพิมพและจัดจําหนายโดยสํานักพิมพ

มาตรฐาน) 
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7.การจัดทํา Homepage เกี่ยวกับวุนสวรรคและการพัฒนา SME ภายใตชื่อ http://www.SMEjelly.com 
8.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปวุนสวรรคจากผลิตผลเกษตร 
9.ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปวุนมะพราว 
10.การออกอากาศทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย 
11.การออกรายการเกษตรศาสตรนําไทย  ชวงรูเพื่อรวย 
12.การรวมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของโครงการฯ ในงานนิทรรศการที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น 4 ครั้ง  รวม 19 วัน 
13.การใหบริการแก SMEs นักวิชาการและประชาชนทั่วไป  ระหวางเดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม 2545  จํานวน 47 ราย 
14. การฝกงานและการรับเปนที่ปรึกษาปญหาพิเศษใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัย 8 แหง  รวมจํานวน  

20 คน 



                                                         ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 

 

58 

¡ÒÃ¶èÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐà¼Âá¾Ãè¼Å§Ò¹ 

วันที ่  ชื่อเรื่อง  สถานที ่
13 มี.ค.45 ผักพื้นบานของไทย  
20 มี.ค.45 เทคโนโลยีการทําน้ําผกัและผลไมพรอมดื่มและผลไม   อบแหง

สามรส 
 

10 เม.ย.45 เทคนิคการผลิตและการใชประโยชนจากซอสกลวย  
1 พ.ค.45 การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลิตผลทางการเกษตร  
8 พ.ค.45 ขาวเกรียบผกั และน้ําพริกเผาฟกทอง รายการวทิย ุFM 100.5 สัมภาษณวทิยากร 

15 พ.ค.45 การผลิตขนมผิงเกษตร (คุกกี้) ระดับอุตสาหกรรม ของสถาบันฯ เพื่อออกรายการสดในราย- 
22 พ.ค.45 การทําลูกชิ้น การอาหารการครัว ชวงบานและสวน 
29 พ.ค.45 การทํามะมวงดอง และซอสมะมวง ระหวางเวลา 14.30-15.00 น. 
19 มิ.ย.45 เทคนิคการผลิตและสารพัดประโยชนจากวุนมะพราว  
26 มิ.ย.45 การผลิตแยมและมารมาเลตเชิงการคา  
3 ก.ค.45 การทําลูกชุบชาววัง  
8 ก.ค.45 การทําขนมจีนน้ําพริก น้ําพริกลงเรือ อาหารที่สรางอาชีพ  

15 ก.ค.45 การทําซาละเปาไสตางๆ  
22 ก.ค.45 การทํานมถั่วเหลือง เตาหูหลอดและเตาฮวยฟรุตสลัด  
19 ส.ค.45 เทคนิคการทําโมจิ ขนมเปยะ  
23 ก.ย.45 คุณคาทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัตเพื่อแนวทางการบริโภค  
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วันที ่ ชื่อเรื่อง สถานที ่
8 พ.ย.44 มะมวงดอง ออกรายการวิทยุ ในรายการเกษตร 

การแพทย สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 1143 Hz 
เวลา 15.15-17.00 น. 

1-9 ก.พ.45 นิทรรศการและสาธิต  งานวันเกษตรแฟร ประจําป 2545 สถาบันวิจัยและพัฒนา แหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

8-12 พ.ค.45 นิทรรศการงานมหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร
แหงชาติ ครั้งที1่ (GATE 2002) 

อาคารจกัรพันธ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

1 พ.ค. -30 ก.ค.45 นิทรรศการ“สาหราย..พืชเศรษฐกิจที่มีคุณคาเอนกอนันต” โถงนิทรรศการ  ชั้น 1 อาคารสถาบันฯ 

พ.ค.45 นิทรรศการ “Frontier Technology for the 21st Century and 
Potential Collaboration with Kasetsart University” 

ตึกสารนิเทศ 50 ป 

16 ก.ค.45 มะมวงดองปรงุรส จัดทําวิดีทัศน ออกรายการเกษตรนําไทย 
23 ก.ค.45 ซอสมะมวง จัดทําวิดีทัศน ออกรายการเกษตรนําไทย 

31 ก.ค. – 4 ส.ค.45 นิทรรศการเผยแพรประสิทธิภาพ SMEs อุตสาหกรรมเกษตรและ
สมุนไพรไทยครบวงจร (THAI AGRO SMEs) 

ศูนยนทิรรศการและการประชุม ไบเทค  
บางนา 

1 ส.ค. –31 ต.ค.45 นิทรรศการ “เทคโนโลยีอาหาร  เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ” โถงนิทรรศการ  ชั้น 1 อาคารสถาบันฯ 
15-25 ส.ค.45 นิทรรศการงานสัปดาหวทิยาศาสตรแหงชาติ  ในหวัขอ “นํา

อุตสาหกรรมไทยสูความหลากหลาย” 
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติ 
อิมแพค เมืองทองธาน ี
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วันที ่ ชื่อเรื่อง สถานที ่
20-25 ส.ค.45 นิทรรศการ เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทย Build Thailand ศูนยนทิรรศการไบเทค 

23-26 ก.ย.45 นิทรรศการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพร 
สาธิตการทําซอสกลวย วุนมะพราว ขาวกรอบแมคะนิ้ง 
เตาฮวยสปดี  

ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ 

ต.ค.44 - ก.ย.45 งานฝมือไทย วิดีโอ และวิดีโอซีดี 
1. ผลไมแปรรูป 
2. น้ําผลไมและน้ําสมุนไพร   

เอกสารเผยแพร 
1. คูมือการทํา ผลไมแปรรูป 
2. คูมือการทํา น้ําผลไมและน้ําสมุนไพร 
พิมพอยางละ 10,000 ฉบับ 

วิดีโอและวิดีโอซีดี เปนโครงการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพและวดิีทัศน แผนงานเงนิกูเพื่อ
การทองเทีย่วและสงเสริมการสรางงาน 
ภายใตโครงการลงทนุเพื่อสังคม (SIP) 
โครงการรวมระหวาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรและ การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ต.ค.44- ก.ย.45 จัดทําเอกสารเผยแพร เรื่อง การดองมะมวงและการแปรรูปเพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษา 

ม.เกษตรศาสตร 
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ภาพนทิรรศการที่สถาบันฯ ไปรวมจัดแสดง
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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 2545
สถาบันฯ ไดจัดฝกงานใหแกนิสิต     นักศึกษา จํานวน  2  รุน รวม  59  คน ดังนี้ 
 

ระยะเวลา สถาบันการศกึษา จํานวน (คน) 
1-31 พ.ค.45 -ภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2 
 -ภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 2 
 -ภาควิชาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 2 
 -คณะเทคโนโลยีการอาหาร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตกาฬสนิธุ 2 
 -ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ 
2 

 -สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตลําปาง 2 
 -ภาควิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2 
 -ภาควิชาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 1 
 -ภาควิชาเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร หาดใหญ 1 
 -สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล หนัตรา 4 
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ระยะเวลา สถาบันการศกึษา จํานวน (คน) 
 -สาขาวิชาวทิยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ปตตาน ี
2 

 -คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 2 
 -สาขาวิชาอาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพระนครใต 2 
 -สาขาวิชาวทิยาศาสตรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 2 
 -ภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 2 
 -ภาควิชาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 
 -คณะเทคโนโลยีการอาหาร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 4 
 -ภาควิชาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2 
1-31 ต.ค.45 -คณะเกษตรศาสตร นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล จ.นครศรีธรรมราช 2 
 -โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 2 
 -คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภฎั จันทรเกษม 2 
 -ภาควิชาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มก. 6 
 -คณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร มก. 1 
 -คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีม.สงขลานครินทร วทิยาเขตปตตาน ี 2 
 -สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร มก. 3 
 -สาขาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร มก. 3 
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¡ÒÃà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¾ÔàÈÉ 

วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
22,25 ม.ค.,15 ก.พ.45 นายประดิษฐ ครุวัณณา  สุรา  แชไวน นิสิตภาควิชาจุลชีววทิยาคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
15-17 พ.ค.45  ปฏิบัติการไวนผลไม นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
13 มิ.ย.,4,11,18 ก.ค.45  Industrial Fermentation นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชวีภาพ 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
17 ก.ค.45  การเลือกและเตรียมไวนในการบริการ

เครื่องดื่ม 
นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตรคณะเกษตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

  การจัดการดานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

นิสิตปริญญาตรี  สาขาเอกวิชาทางการโรงแรม
การเดินทางและทองเที่ยวภาควิชาศิลปาชีพ
คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

31 ก.ค.45  การผลิตไวนจากพืชสมุนไพร สัมภาษณโทรศัพทสายตรง  อสมท. ในรายการ
เกษตรกรพบแพทย 

6,9,13,16 ส.ค.45  การผลิตไวนจากขาวและผลติภัณฑ
ยีสตอุตสาหกรรมอื่น 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
27 ส.ค.45 นายประดิษฐ ครุวัณณา Ethanol production for beverage นิสิตภาควิชาจุลชีววทิยา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
29 ส.ค.45  การจัดการดานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
นิสิตปริญญาตรีวิชาเอกและโททางการโรงแรม
และการเดนิทางและทองเทีย่วภาควิชาศิลปาชพี
คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

8-9,15-17 ม.ค.45 นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ จุลินทรียและการวัดคาในผลิตภัณฑ 
Ready to eat and Ready to cook 

นิสิตภาควชิาพฒันาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

12,15,19 ก.พ.45 
 

วิชาพิษวทิยาสิ่งแวดลอมและหลักสูตร
สุขอนามัย หัวขอ Food Hygiene 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี-ราชา
จังหวัดชลบรี 

11,18 ก.พ.45  Microbiology of Food นิสิตภาควิชาจุลชีววทิยาคณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24 มิ.ย.45  จุลชีววทิยาเกีย่วกับอาหารหมัก : การ
ผลิตน้ําสมสายชูหมกั 

นิสิตหลักสูตร วท.บ(วทิยาศาสตรทั่วไป) คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
28 ม.ค.,4 ก.พ.45 นายอุดม กาญจนปกรณชยั Microbiology of Food ภาควิชาจุลชวีวิทยาคณะวทิยาศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 พ.ย.44-2มี.ค.45 นายณัฐภาส ผูพัฒน เทคโนโลยีการผลิตอาหาร นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมบริการคณะ
บริหารธุรกิจ ม.รามคําแหง 

4 ม.ค.45 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด Food Concentration นักศึกษาภาควิขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  รังสิต 

22-24 ม.ค.45 น.ส.เยาวด ีคุปตะพันธ การประเมนิคุณภาพทางโภชนาการ
ของอาหาร 

นิสิตภาควชิาพฒันาผลิตภัณฑ  คณะอุตสาหกรรม 
เกษตรศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

14,21 ก.พ.45 น.ส.เยาวด ีคุปตะพันธ โปรตีนในอาหาร Protein 
requirements and evaluation 

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

29-31 ม.ค.45 น.ส.วิภาภรณ ณ  ถลาง การประเมนิความปลอดภัยของอาหาร นิสิตภาควชิาพฒันาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

12,19 พ.ย.44 นางพัชรี  ตั้งตระกูล เคมีอาหาร นักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวชิาอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม KMITL 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
18-19 ก.พ.45 นางสิริพร สธนเสาวภาคย จุลินทรียในเนือ้สัตว นิสิตวทิยาลยัเทคนิคการสัตวแพทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

12,19 ก.พ.45 นางกุลวด ี ตรองพาณชิย หลักกาํหนดอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

17 ต.ค.,24,26 มิ.ย. 
1,3,8,10,15 ก.ค.45 

 Thermal Process Canning 
Precessing 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

27 พ.ย.44 นางสิริพร สธนเสาวภาคย หลักการถนอมอาหาร นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร 
คณะเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

8 ม.ค.45  ปฏิบัติการวัดคาคุณภาพทางชีวภาพ นิสิตภาควชิาพฒันาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

12 ก.พ.45  หลักสูตรวทิยาศาสตร นักศึกษา ประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู 
วิทยาลัยเทคนคิสมุทรปราการ 

1 ก.ค.45  การผลิตวุนมะพราวและการแปรรูป นิสิตคณะวิทยาศาสตรกําแพงแสน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 พ.ย.,2 ม.ีค.,25 มิ.ย. , 
5 ต.ค.45 

น.ส.พรทิพย  เจริญธรรมวัฒน ระบบการผลิตอาหาร นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ บุคคล/หนวยงาน 
23 ส.ค.45 นายประชา บุญญสิริกุล Extrusion นักศึกษาภาควชิาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 

KMUTT 

25 ก.ย.45 นางชิดชม  ฮิรางะ Combined Method of Preservation 
Effluent Precessing 

นักศกึษาหลกัสูตร วท.บ. คณะเทคโนโลยีชวีภาพ   
ปที ่3 มหาวทิยาลัยอญัสัมชญั 

1 ธ.ค.45 นางมัณฑนา  รวมรักษ การจัดการอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร 

นักศึกษาการบัณฑติพัฒนา สาขาบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

21-22 ม.ค.45 
 

นางกาญจนารัตน  ทวีสุข การแปรรูปเนือ้สัตว นิสิตวทิยาลยัเทคนิคการสัตวแพทย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

11-12 ก.พ.45  วัตถุเจือปนในเนื้อสัตว นิสิตวทิยาลยัเทคนิคการสัตวแพทย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ตั้งแต พ.ค.45 นางชิดชม ฮิรางะ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เรื่อง 
Development of Enteral Formulas 
for NIDDM Patients 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาโภชน-
ศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ                                    69 

¡ÒÃà»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃÑºàªÔ−ÀÒÂã¹»ÃÐà·È 
 

วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
11 มิ.ย.45 นายประดิษฐ ครุวัณณา การผลิตไวนผลไมปญหาอุปสรรคที่

พบในการผลติและแนวทางการแกไข 
กองเกษตรเคมีกรมวิชาการ
เกษตร 

 

12,26 มิ.ย.45 
10,24 ก.ค.45 
8,18 ส.ค.45 
6 ก.ย.45 

 Basic Urine Knaroledg and 
Serirce Etiznette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบนิ
รุนใหม 

บริษัทการบินไทย จํากัด 

13-14 ส.ค.45 นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ  
นางสิริพร สธนเสาวภาคย 

การทาํผลิตภัณฑน้าํสมสายชูหมกั แกสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร
หนองน้ําด ีจ.อุทัยธาน ี

กรมสงเสริมการเกษตร 

5-6 ก.ย.45   แกสมาชิกกลุมแมบาน 
เกษตรกรศรีชุมแสง จ.เพชรบุรี 

 

 
13 ก.ย.45 

  แกสมาชิกกลุมแมบาน เกษตรกร
หนองน้ําด ีจ.อุทัยธาน ี
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
27 ก.ย.45 นางมาลยั บุญรัตนกรกิจ  

นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
 แกสมาชิกกลุมแมบาน 

เกษตรกรศรีชุมแสง จ.เพชรบุรี 
กรมสงเสริมการเกษตร 

2 พ.ย.45 นางมัณฑนา รวมรักษ  
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 

การผลิตมะขามหวาน เกษตรกรผูปลูกมะขามหวาน
ใน จ.เพชรบูรณ 

ภาควิชาสงเสริมเกษตรและ
นิเทศศาสตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

12 มี.ค.- 
13 ส.ค.45 

นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 
 

การฝกอบรมวชิาชีพ ประชาชนทัว่ไป สํานักบริการวทิยาการ 

7-8 พ.ค.45 นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 
น.ส.ธนวรรณ บุญปน 

การแปรรูป ผัก ผลไม โครงการพระดาบส  

25-28 มิ.ย.45 นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล 

การแปรรูปผลิตภัณฑสูมาตรฐาน  ศูนยฝกอบรมสหกรณที ่5 
จ.เชียงใหม 

วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
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11-12 ก.ค.45 นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 
น.ส.สมจิต ออนเหม 
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล 

การแปรรูปผักและผลไม สมาชิกเทศบาลตําบลสระยาย
โสม 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน จ.นครปฐม 

18 ก.ค.45 นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 
น.ส.สมจิต ออนเหม 
นางอุษา  ภูคัสมาส 

การถายเทคโนโลยงีานวิจยัการแปร
รูปผลผลิตการเกษตรสูประชาชน 

ผูประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม
ขนาดยอม 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ

7 ส.ค.45 นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 
นางอุษา ภูคัสมาส 

การหมกัและแปรรูปผลไม (กระทอน 
ขนุน กลวย) 

กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ สํานกังานสหกรณ จ.นนทบุรี 

24 ส.ค.45 นางมัณฑนา รวมรักษ 
นางเยน็ใจ ฐิตะฐาน 
นางอุษา ภูคัสมาส 

Gift for kids การทาํขนมลกูชุบ เด็ก ๆ ที่มารวมงาน บริษัทศรีราชเทพประทาน 
จํากัด 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
17 ม.ค.45 นายอุดม กาญจนปกรณชยั การแปรรูปมะมวง เกษตรกร และกลุมเกษตรที่

ปลูกมะมวง 
สํานกังานการเกษตรและ 
สหกรณ จ.พระนครศรีอยุธยา 

24 ม.ค.45 น.ส.วันเพ็ญ มีสมญา สอนปฏิบัติการวัดคาคุณภาพทาง  
ชีวภาพ 

นิสิตปริญญาตรี ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ 

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  มก. 

4 ม.ิย.45  อาหารของผูสูงอายุและการปฏิบัติตน
ในวัยสงูอาย ุ

ชมรมผูสูงอายรุมเกลา 2 ชมรมผูสูงอายรุมเกลา2 

28 ส.ค.45 นายณัฐภาส ผูพัฒน สาหรายสไปรูลินา ศิษยเกา มก. สาขา จ.ขอนแกน สมาคมนิสิตเกา มก. สาขา 
จ.ขอนแกน 

14 มี.ค.45 นางสาวเกศศณิี  ตระกูล
ทิวากร 

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
การตลาด 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
อาหาร 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

22 พ.ย.44 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด การแปรรูปมะมวงและการบรรจุ เกษตรกร สํานักงานเกษตรและ 
สหกรณ จ.ฉะเชิงเทรา 

13 ธ.ค.44  การแปรรูปมะมวงและการบรรจุใหได
มาตรฐานคุณภาพ 

 สํานักงานเกษตรและ 
สหกรณ จ.สระแกว 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
23 พ.ค.45 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด การเสริมสรางนักลงทนุใหมภาคการ

ผลิต รุนที ่4 
ผูสนใจในการเริ่มทําธุรกิจใน  
อุตสาหกรรมสายการผลิตหรอื
สายเทคโนโลยี 

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
KMIT พระนครเหนือ 

19 ก.ค.45  การบรรยายดานกระบวนการผลิต    
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 

คณะผูประกอบการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

28 มี.ค.,27 ส.ค.45  น้ําสมนุไพร ประชาชนทัว่ไป สถาบันการแพทยแผนไทย 

1 ส.ค.45 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล ผลการวิจยัและพัฒนาอาหารพื้นบาน
และสมุนไพรสูธุรกิจ SMEs 

ผูชมนทิรรศการ ศูนยนทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค 

22 พ.ย.45 นางพัชรี  ตั้งตระกูล การแปรรูปผลิตภัณฑขาวของไทย สมาชิกสมาคมสุพรรณบุรี         
ผูประกอบการเกษตรและ
ผูสนใจทัว่ไป 

ศูนยพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม
บรรษัทเงนิทนุอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ณหอง
ประชุมโรงแรมสองพนับุรี 
จ.สุพรรณบุรี 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
22-23 พ.ค.45 นางกุลวด ี ตรองพาณชิย การใชประโยชนจากของเสยีอุตสาห-

กรรมเกษตร 
โครงการพระดาบส โครงการพระดาบส 

31 ส.ค.45  ใหบริการคลีนคิปรึกษาแนะนําดาน
กระบวนการผลิตและการพฒันา
ผลิตภัณฑจากผักและผลไม 

ผูประกอบการอุตสาหกรรม
สมุนไพรขนาดกลางและขนาด
ยอมนักธุรกิจและผูสนใจทัว่ไป 

สํานักพัฒนาอตุสาหกรรม
สาขากรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

19 ต.ค.44 นางชิดชม  ฮิรางะ บรรจุภัณฑออนตัวและขวดแกว 
สําหรับอาหารที่มีกรดต่ํา 

ผูเขารับการอบรม สถาบันอาหาร 

25 มิ.ย.45 
 

 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร 

กลุมอาชีพผูเลีย้งปลาสลดิจาก
โครงการตาง ๆ   จ.สมทุรปราการ 
และจงัหวดัใกลเคียง 

กลุมพัฒนาสตรี วัดบางพลี
นอย ถ.บางพลีนอย              
จ.สมุทรปราการ 

16 พ.ย.44 นางมัณฑนา  รวมรักษ ธุรกิจชุมชน เกษตรกรผูปลูกมะขาม ภาควิชาสงเสริมและนิเทศ
ศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
ม.เกษตรศาสตร 

7 ม.ค.45  การทาํแยม เยลลี่ น้าํผลไมและ
สมุนไพรและการทําผลไมแชอิ่ม 

ผูสนใจ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
ม.เกษตรศาสตร 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
3 ,5 ก.พ.45 นางมัณฑนา  รวมรักษ การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม

อาชีพ 
ผูสนใจ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

ม.เกษตรศาสตร 

7 ก.พ.45  การแปรรูปมะขามหวาน กลุมสตรีสหกรณ สนง.สหกรณ จ.เพชรบูรณ 
3-4 เม.ย.45  การแปรรูปอาหาร กลุมชาวบาน ศูนยประสานงานองคการ 

เอกชนประจาํ จ.นครปฐม 
25 พ.ค.45  การสงเสริมพฒันาผลิตภัณฑประเภท

พืชผัก ผลไมแปรรูป 
องคกรในชุมชน ศนจ. ชัยนาท 

20-21 พ.ค.45 นางกาญจนารัตน  ทวีสุข 
นางชิดชม  ฮิรางะ 

การแปรรูปเนือ้สัตว โครงการพระดาบส โครงการพระดาบส 

28-29 พ.ค.45  การแปรรูปอาหารจากปลา กลุมแปรรูปอาหารจากปลา 
บานทาเรือภูสิงหและบานทา
ชมภู อ.สหัสขันธ  
จ. กาญจนบุรี 

อ.สหัสขันธ จ.กาญจนบุรี 

9 ส.ค. 45 นางสาวเกศศณิี ตระกูล
ทิวากร 

Antioxidant capability of Thai 
Vegetable 

ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป บ.Nutra Tech รวมกับ
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 
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วัน เดือน ป ผูสอน/ วิทยากร วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
22 ก.ย.45 นางกาญจนารัตน  ทวีสุข หลักเกณฑวธิกีารของ GMP แมบานเกษตร สนง.เกษตร จ.ชัยภูม ิ

22 ก.ย.45 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด การแปรรูปมะมวง แมบานเกษตร สนง.เกษตร จ.ชัยภูม ิ

30 ก.ย.45  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
มะมวง 

แมบานเกษตร สนง.เกษตร จ.อางทอง 

25 ก.พ.45  Practical : 20th Regional Training 
Course in Vegetable Production 
and Research (Food Technology 
and Nutrition)  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร 
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¡ÒÃà»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã / ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃÑºàªÔ− ³ µèÒ§»ÃÐà·È 
 

วัน เดือน ป  วิทยากร/ ที่ปรึกษา วิชา/ หัวขอ/บรรยาย บุคคล/หนวยงาน ผูจัด 
15-19 ต.ค.44 น.ส.สายพิณ มณีพัณธ Increasing Utilization and Production 

Quality in Starch 
 ประเทศมาเลเซีย 

11 พ.ย.-1 ธ.ค. 44  Banana processing JICA ประเทศศรีลังกา 
7-22 ธ.ค.44 
1-28 ก.พ.45 
1-15 ส.ค.45 

 Post - harvest FAO ประเทศฟจ ิ

22-27 ก.ย.45  การแปรรูปมะมวง ในการประชุมนานาชาติครั้ง
ที ่4 

 ประเทศบราซลิ 

15-21 ก.ย.45 น.ส.วารุณี  วารัญญานนท Processed Products in Southeast Asia and 
Emerging Trends in Product Development 
and Process Improvement 

ACIAR ประเทศจนี 
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§Ò¹¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·È 

 ในปงบประมาณ 2545 สถาบันฯ ไดใหความรวมมือกับตางประเทศในลักษณะโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการจัดฝกอบรมทาง
วิชาการ โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากแหลงทุนตางประเทศ ดังนี้ 
 1. ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
 Institute of Native Product and Food Research ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ศึกษางานวิจัย The Use of 
Defatted Soybean Flour in the Production of High Protein Chinese-type Dried Noodles ตั้งแต ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2545 

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 

-โดยความรวมมือแบบ Collaborative Research Project ภายใตหัวขอโครงการวิจัย Functional Properties on Thai Herbs 
ระยะเวลาตั้งแต 4 มีนาคม 2545 ถึง 3 มีนาคม 2546 

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 
4. การจัดสัมมนาที่ไดรับการสนบัสนนุจากตางประเทศ 

สถาบันฯ ไดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ Utilization of Biologically Active Components : Evaluation and Its Future ในวนัที ่9 
สิงหาคม 2545 โดยความรวมมือกับศูนยพฒันาเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน และ บริษัท Nutra Tech Co.,Ltd. และมีผูเขาอบรมประกอบดวยผูประกอบการ
จากภาคอุตสาหกรรมและนกัวิชาการจากสถาบันการศกึษา จํานวน 82 คน 
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5. ทุนในการไปทําวิจัยที่ตางประเทศ 
นางสาวอภิญญา จุทางกูร ไดรับทุน UNU-Kirin Fellowship 2000–2003 เพื่อไปฝกอบรมทางดาน  Postharvest   ในหัวขอเรื่อง 

Effect of low temperature and modified atmosphere packaging on minimally processed fruits and vegetables ณ  National Food Research 
Institute ที่เมอืง Tsukuba ประเทศญี่ปุน เปนระยะเวลา 1 ป  ตั้งแต 1 เมษายน 2545  เปนตนไป 

6. นักศึกษาตางประเทศฝกงาน 
Ms.Jeanie de Jong และ Ms.Malaika Voet จาก HAS Den Bosch University of Professional Education, Development of 

Food Science and Technology ประเทศเนเธอรแลนด มาฝกงานวจิัยในหัวขอ Extending the Shelf Life of Fresh Rice Noodle ในระหวางวนัที ่1 
มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สัมมนาทางวชิาการในหวัขอ Utilization of 
Biologically Active Componentsฯ 

Mr. Zheng Gang นักวิจัย
แลกเปลี่ยนจากประเทศจนี 

Ms.Jeanie de Jong และ 
Ms.Malaika Voet นักศึกษาฝกงาน
จากประเทศเนเธอรแลนด 

ความรวมมือ กับ Nutra Tech. 
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ÈÙ¹ÂìÊÒÃ¹Ôà·È·Ò§ÍÒËÒÃ 
(FIC: Food Information Center) 

 
 ศูนยสารนิเทศทางอาหาร  เปนโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอยูในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 เปนตนมา โดยมี
วัตถุประสงคใหเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการขอมูล สารสนเทศทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และการจัดการอาหาร เพื่อใหผูใชนําไปศึกษา     
คนควา วิจัย ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตอไป 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 หองสมุดสาขา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนผูดําเนินโครงการ 
การจัดเก็บ 
 จัดทําเปนฐานขอมูล บันทึกรายการขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปไวในหนวยความจําคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม  CDS/ISIS มี
เนื้อหารายละเอียดของขอมูล  (Full text)   จัดเก็บไวใหบริการดวย 

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

 -  เนื้อหาขอมูลตามวัตถุดิบ (Commodity)  เชน  ธัญพืช   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 
              กิจกรรมและการใหบริการของศูนยสารนิเทศทางอาหาร ประจาํปงบประมาณ 2545 

   
1.  รวบรวมเอกสารสิ่งพมิพ 2,056  เลม 
2 กฤตภาค 674  เลม 
3.  เอกสารที่คัดเลือกเขาศูนย ฯ    
    - ภาษาไทย 263  เรื่อง 
    - ภาษาองักฤษ 12  เรื่อง 
      รวม 273  เรื่อง 
4.  ดรรชนีวารสาร 252  เรื่อง 
5. บริการเอกสารขอมูล 14,590  เรื่อง 
6. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 643  คําถาม 
7.  บริการขอมูลทางสื่อโทรคมนาคม    
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    - โทรศัพท 370  ครั้ง 
    - จดหมาย 35  ฉบับ 
8.  บริการใหยืม - คืน 3,248  เลม 
    - หนงัสือไทย – อังกฤษ 1,773  เลม 
    - วารสารไทย – อังกฤษ 1,366  เลม 
(หมายเหต ุ รวมกฤตภาค ,จุลสารและเอกสาร
จากศูนย) 

   

9.  บริการยืมถายเอกสาร 8,141  เลม 
10.  บริการแนะนาํการใชหองสมุด 480  ราย 
11. บริการเอกสารจําหนาย 1,538  เลม 
12. บริการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร 814  เรื่อง 
13. บริการยืมระหวางหองสมุด 65  รายการ 
14. ปริมาณหนังสือที่จัดหาในปงบประมาณ 367  เลม 
   -  ภาษาไทย 316  เลม 
   -  ภาษาองักฤษ   51  เลม 
15.  ปริมาณวารสารที่จัดหาในปงบประมาณ 581  เลม 
   -  ภาษาไทย 374  เลม 
   -  ภาษาองักฤษ 167  เลม 
16.  ผูเขาใชบริการ  4,815  คน 
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§Ò¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 

 สถาบันฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ และฝกอบรม ตลอดจนศึกษาตอ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ประสบการณอยางตอเนื่องตลอดมา สําหรับในปงบประมาณ 2545  มีดังนี้ 

การประชุม สัมมนา ฝกอบรม ของบุคลากรภายในประเทศ 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
3 ต.ค.44  นางวารุณี  วารัญญานนท สัมมนาผูบริหารมหาวทิยาลยั  เรื่อง การประหยัด กองการเจาหนาที่ 

 นางผองศรี  จิตตนูนท พลังงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ม.เกษตรศาสตร
 นางสายใจ  บุญสุข ณ หองประชมุสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1
 น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 
 นางสิริพร  สธนเสาวภาคย
 น.ส.เยาวดี  คุปตะพันธ
 น.ส.ตวิษา  โลหะนะ
 นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ

  นายอนุศร  ใกลแกว   

10 ต.ค.44  น.ส.ชอลัดดา เทีย่งพุก สัมมนา เรื่อง  บทบาทของวทิยาศาสตรและ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
 น.ส.วันเพ็ญ  มีสมญา เทคโนโลยี กับการพัฒนาคณุภาพชีวิต และเทคโนโลยีแหงชาติ
  ณ หองประชมุ ESCAP HALL 

   ชั้น 2 อาคารศนูยประชุมสหประชาชาต ิ  
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
12 ต.ค.44 น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง ประชุมสัมมนานักวิจัยกลุมยอย  เรื่องเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร

  สะอาด ณ หองประชุม วศ. 702 อาคารอํานวยการ
คณะวิศวกรรมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร - รังสิต 

ม.ธรรมศาสตร 

15 ต.ค.44 นางสรอยทอง สายหยุดทอง สัมมนาหวัขอเรื่อง คุณภาพของอาหารทะเลแชเยือก
แข็ง ณ ภาควชิาพัฒนาผลิตภัณฑประมง คณะ
ประมง ม.เกษตรศาสตร 

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ ประมง 
คณะประมง ม.เกษตรศาสตร 

15-19 ต.ค.44 นางวรภัทร  กอบสันเทยีะ อบรมหลักสูตร การตกแตงภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Photoshop)  ณ ศูนยฝกอบรม
เทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกรด็  จังหวัด
นนทบุรี 

ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ
แหงชาติ ม.สุโขทัย 

16-17 ต.ค.44 นางผองศรี  จติตนูนท อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Key Performance 

Indicators (KPIs) ณ หองประชุม 4  อาคาร 2 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ
ไทย 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
24 ต.ค.44  น.ส.ตวิษา  โลหะนะ สัมมนา เรื่อง สิทธิผูบริโภคตอความปลอดภัยและ

ความมัน่คงดานอาหารในประเทศไทย ณ หอง
ประชุม 2 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวดันนทบุรี 

หองประชมุ 2 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหาารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี 

25 ต.ค.44  น.ส.ตวิษา  โลหะนะ ฝกอบรม เรื่อง การอนุรักษพลังงานในมหาวิทยาลัย 
ณ หองประชมุสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

กองการเจาหนาที่ ม.เกษตรศาสตร 

25-26 ต.ค.44  นางสุนยี  โลกนิยม สัมมนา เรื่อง  ความรวมมือระหวางหองสมดุ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที ่ 13 ในหวัขอเรื่อง 
บรรณารักษหองสมุดเสมือน : การปรบัเปลีย่นกระบวน
ทัศน ณ โรงแรมตะวนันารามาดา ถนนสุรวงศ บางรัก  
สี่พระยา กรุงเทพ 

สํานักหอสมุด KMUTT และ 
คณะกรรมการพัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวทิยาลยั 

9 พ.ย.44  น.ส.วันเพ็ญ  มีสมญา 
น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 

สัมมนาเชิงอบรมเปนภาษาไทย เรื่อง ความรูเรื่อง 
การผลิตอาหารฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก  
ณ หอง 7-100 อาคารสํานักหอสมุด มหาวทิยาลยั 
รังสิต 

วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
9 พ.ย.44 น.ส.รัศมี  ศุภศรี 

นางพัชรี  ตั้งตระกูล 
ประชุม Bio Thailand Reseaarch  to Market 
National  Conference on Starch Technology 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ 

ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลยี
แหงชาติ 

9-10 พ.ย.44 นางวารุณี  วารัญญานนท ประชุมทางวิชาการเรื่อง  การวิจัยบทบาทของ
มหาวิทยาลยัไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา  
และโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ และที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย 

12-16 พ.ย.44 น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช
เศรษฐกิจเพื่อการสงออก ณ ศูนยเครื่องมอื
วิทยาศาสตรกลาง อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง           
ม.เกษตรศาสตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง  
ม.เกษตรศาสตร 

15-16  พ.ย.44 นางสรอยทอง  สายหยุดทอง สัมมนา เรื่อง   Fungal Diversity of Thailand: 
Toward a Checklist  of Thai Fungi และ  Fungi 
and Their Biotechnological Application  
ณ หองประชมุ 102 อาคารสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ 

ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลยี
แหงชาติ 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
19-23  พ.ย.44  น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง อบรมเรื่อง การประเมินโอกาสในการใชเทคโนโลยี

สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารครั้ง 
ที่ 3 ณ โรงแรมอิมเพลส มักกะสัน กรุงเทพ 

CPIE จ.สมุทรปราการ 

7 ธ.ค.44  น.ส.อภิญญา  จุฑางกูร 
นางวิภา   สุโรจนะเมธากุล 

สัมมนา  เรื่อง   การวัดเนื้อสัมผัสเพื่อการควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  ณ บริษัทจารพาเท็คเซน็
เตอร  จํากัด 

บริษัท จารพาเท็คเซ็นเตอร  จํากัด 

11-12  ธ.ค.44  นางลัดดา  วฒันศิริธรรม สัมมนา เรื่อง  Potentially Hazardour 
contaminants and Residues in Food coming 
from The Environment and legislation In the  
FU. ณ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 

11-14 ธ.ค.44  นางสุนยี  โลกนิยม ประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมวชิาการ 
2544 เรื่องการปฏิรูปหองสมุดเพื่อการศึกษายุคใหม 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

14 ธ.ค.44  น.ส.อภิญญา  จุฑางกูร อบรม นักวิเคราะหหองปฏบิัติการวิเคราะห
สารอาหาร ณ ม.มหิดลศาลายา จ.นครปฐม 

สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
14 ธ.ค.44 น.ส.วิภากรณ ณ  ถลาง 

น.ส.วันเพ็ญ มีสมญา 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนางานเลี้ยงและ
ใชสัตวทดลองเพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิต    
ชีววัตถ ุและงานสอนเพื่อใหไดมาตรฐานสากล 
ณ คณะวิทยาศาสตร ม.มหดิล 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

26 ธ.ค.44 นางสุนยี  โลกนิยม อบรม ผูใชฐานขอมูลอิเลคทรอนิคเพื่อการใช
ทรัพยากรรวมกับโครงการพฒันาเครือขายระบบ
หองสมุดในประเทศไทย ทบวงมหาวทิยาลัย  
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

7-11 ม.ค.45 นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ 
นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Logistics and Supply 
chain Management for Food Processors And 
Exporters ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา กทม.

สาขาวิชาวทิยาศาสตรการอาหาร และ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร ม.หอการคาไทย 

16 ม.ค.45 นายวนิิศ  ภูมนิาถ สัมมนา  คุณสมบัติและประโยชนของ Prostar 
HPLC  โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ 

 

18 ม.ค.45 นางผองศรี  จติตนูนท สัมมนาทางวชิาการ  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ                                   89 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
21-23 ม.ค.45  นางลัดดา  วฒันศิริธรรม 

น.ส.ธนวรรณ  บุญปน 
น.ส.ตวิษา  โลหะนะ 
น.ส.วันเพ็ญ  มีสมญา 
นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 

ประชุมวิชาการโภชนาการ 44 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน คอนเวนชัน่ กรุงเทพ 

สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล 

25 ม.ค.45  นางวารุณี  วารัญญานนท ประชุมเรื่อง  ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาไข
ไกและไขเปดราคาตกต่ํา ณ KU HOME 

ม.เกษตรศาสตร 

12-13 ก.พ.45  น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง 
นางจันทิมา  จาปะเกษตร 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง ความปลอดภยัทาง 
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท พหลโยธนิ กรุงเทพ 

ศูนยความหลากหลายทางชวีภาพ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

1 ก.พ.45  น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง สัมมนาวนันกัประดิษฐ 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

14 ก.พ.45  นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ 
น.ส.พรทิพย  เจริญธรรมวัฒน 
นางจันทิมา  จาปะเกษตร 

อบรมสัมมนา หลักสูตร เรื่อง การควบคุมคุณภาพ
ภายในของวิธกีารทดสอบทางดานจุลชวีวทิยา 
ณ โรงแรมปทมุวันปริ้นเซส กรุงเทพ 

สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการรับรองระบบงาน 



                                                                              ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 

 

90 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
22 ก.พ.45 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง แผนการวจิัยแหงชาต ิ

ณ โรมแรมมิราเคิล  แกรนด คอนเวชั่น กรุงเทพ 
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

5-7 มี.ค.45 น.ส.รัศมี  ศุภศรี 
นางลัดดา  วฒันศิริธรรม 

ฝกอบรมหลักสูตร LC Hardware and Chemistry 
Station Operation ณ บ.เอจิแลนด จํากัด 

บ.เอจิแลนด จาํกัด 

8 มี.ค.45 น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 
นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม 

สัมมนาระดมความคิดรอยองคกร เรื่อง ภาพรวม
สถานการณ SMEs เพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และยอม 

11 มี.ค.45 น.ส.ตวิษา  โลหะนะ 
นายณัฐภาส  ผูพัฒน 

สัมมนา เรื่อง นโยบายเทคโนโลยีชวีภาพจเีอ็มโอของ
ประเทศไทย ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพ 

คณะกรรมาธกิารการเกษตรและ 
สหกรณ วุฒิสภา 

20 มี.ค.45 น.ส.วันเพ็ญ  มีสมญา 
นายวนัชัย  พนัธทว ี

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพกับ
ทรัพยากรพนัธุกรรมและทรพัยสินทางปญญา 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิต 

กรมทรัพยสินทางปญญา 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
26-29 มี.ค.45  นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 

น.ส.เพลินใจ  ตังคณะกุล 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Food Safety 
Inspection and Control Hotels and Restaurant 
โดยนักวิชาชีพไทยจากสหรัฐ ณ หองประชมุชั้น 4 
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สํานักงานปลดั
กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีและ
สิ่งแวดลอม สมาคมนกัวิชาชีพไทยใน
สหรัฐอเมริกา 
 และแคนาดา 

27-28 มี.ค.45  น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก สัมมนาทางวชิาการ เรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติ : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  
ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27-29 มี.ค.45  นางวารุณี  วารัญญานนท 
น.ส.กรุณา  วงษกระจาง 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเทีย่ว จ.ตรัง ณ จ.ตรัง 

สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภา
อุตสหากรรมแหงประเทศไทย  

27-29 มี.ค.45  นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม อบรม เรื่อง เทคนิคการเปนนกัฝกอบรม “เทคโนโลยี
สะอาด”  ณ โรงแรมฟอรจูน 

สถาบันสิ่งแวดลอม 

1-5 เม.ย.45  นางสรอยทอง  สายหยุดทอง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตไวนผลไมในระดับ
อุตสาหกรรม ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
19-20 เม.ย.45 น.ส.วันเพ็ญ  มีสมญา สัมมนาทางวชิาการ เรื่อง พฒันาขีดความสามารถ

ทางวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเวที
การคาโลก ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 

คณะวิทย มศว. กระทรวงวทิยฯ และ
สมาคมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

22 เม.ย.45 น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 
น.ส.เสาวลักษณ  รุงแจง 

Mini – Workshop on Industrial Drying  
ณ คณะวิศวกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

23 เม.ย.45 น.ส.ตวิษา  โลหะนะ ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Regional 
Workshop on Regulation Quality Assurance 
Surveillance & Trade of Fortified Foods  
ณ หองกมลทพิย โรงแรมสยามซิตี้ 

สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล รวมกับ Keystone 
Center ประเทศสหรัฐอเมรกิา และ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

24 เม.ย.45 น.ส.วรรณสุข  ไชยวงษ 
นางพรหญิง  สุวรรณเนตร 

อบรมโปรแกรม Access เบื้องตน 
ณ หองคอมพวิเตอร ชั้น 1 อาคารศูนยกิจกรรม 

กองคลัง ม.เกษตรศาสตร 

24-26 เม.ย.45 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร ประชุมวิชาการประจําป 2545 เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ : แนวคิดสูการปฏิบัติเพื่อผูบริโภค 
ณ โรงแรมมารวยการเดนท

ภาควิชาโภชนวิทยา ม.มหิดล 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
29-30 เม.ย.45  น.ส.กรุณา  วงษกระจาง อบรมหลักสูตร เรื่อง ความเขาใจในขอกําหนด

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 รุนที ่2-45 ณ หอง
ประชุม ศบท. อาคาร ศบท. สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

กองวทิยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยา-
ศาสตรบริการ 

7 พ.ค.45  นางฉกามาศ  วงศขาหลวง สัมมนา เรื่อง Crypreservation for Various 
Application ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 

บ.แล็บควิป 

8 พ.ค.45  น.ส.กรุณา  วงษกระจาง อบรม หลักสูตร การตรวจสอบความถกูตองของวธิี
ทดสอบอาหารทางเคมี ณ สถาบันอาหาร 

สถาบันอาหารแหงชาต ิ

13 พ.ค.45   อบรม Food Comp 2002 ASIA ณ สถาบันวิจยั
โภชนาการ ศาลายา ม.มหิดล 

 

13-15 พ.ค.45  นางสรอยทอง  สายหยุดทอง ประชมุสัมมนาทางวชิาการ เรื่อง ยสีตใน 
อุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที ่1 ณ โรงแรมมารวยการเดนท 

คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล

15 พ.ค.45  นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ 
น.ส.พรทพิย  เจริญธรรมวัฒน 
นางจันทิมา  จาปะเกษตร 

อบรม หลักสูตร คาความไมแนนอนของการวัดการ
ทดสอบทางจลุชีววทิยา ณ สํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการรับรองระบบงาน 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
15 พ.ค.45 
16 พ.ค.45 

น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง 
นางจันทรสุดา  จริยวัฒนวิจติร 

สัมมนา เรื่อง การออกแบบหองปฏิบัติการและการ
บริหารระบบความปลอดภัย ณ โรงแรมแลนดมารค 

บ.เมอรค จาํกดั 

16 พ.ค.45 นางสุนยี  โลกนิยม สัมมนาระดมสมองการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาศูนย
ขอมูล SMEs แหงชาติ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และยอม 

17-18 พ.ค.45 นางผองศรี  จติตนูนท 
นางวรางคณา  พนัธมุโพธ ิ

เขารวมโครงการศึกษาดงูานการประกนัคุณภาพ 
ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 

คณะทํางานปรับปรุงคูมือประกัน 
คุณภาพ ม.เกษตรศาสตร 

21-22 พ.ค.45 น.ส.งามจิตร  โลวิทูร 
น.ส.จันทรเพญ็  ศักดิ์สิทธพิิทักษ 
น.ส.ตวิษา  โลหะนะ 
นางสรอยทอง  สายหยุดทอง 

ฝกอบรม เรื่อง การพัฒนาคณุภาพตนเองเพื่อ
ความสาํเร็จ ณ หองประขุม ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป ม.เกษตรศาสตร 

กองการเจาหนาที่ ม.เกษตรศาสตร 

21-24 พ.ค.45 นายประพนิ  คําแกว ฝกอบรมหลักสูตร การวิเคราะหสวนประกอบของ
อาหารและฉลากอาหารโภชนาการ รุนที ่1 
ณ กรมวทิยาศาสตรบริการ กรุงเทพ 

กองการเจาหนาที่ ม.เกษตรศาสตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
28 ก.พ.45  น.ส.กาญจนิจ  วาจะวินจิ 

นายพิชาญ  เลิศปนณะพงษ 
นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 
น.ส.เยาวดี  คุปตะพันธ 
น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง 
น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง 
นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกุล 
นางสุนยี  โลกนิยม 

สัมมนาทางวชิาการ เรื่อง ศัพทบัญญัติและการ
เขียนทบัศัพท ณ หอง 206 ชัน้ 2 อาคารศูนยเรียน
รวม 3 ม.เกษตรศาสตร 

สํานักพิมพ ม.เกษตรศาสตร 

29-30 พ.ค.45  นางจันทิมา  จาปะเกษตร อบรมหลักสูตร การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียอางอิงเพื่อ
ใชในการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบทาง
จุลชีววทิยา  ณ กรมวทิยาศาสตรบริการ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

31 พ.ค.45  น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง อบรมหลักสูตร Detection Limit ณ โรงแรมตะวัน
นารามาดา กรุงเทพ 

สถาบันอาหารแหงชาต ิ

3-4 มิ.ย.45  นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล 
นางเพ็ญศิริ  อนันตรักสกุล 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การทดสอบผลิตภัณฑ 
ตัวอยางโดยวธิีทดสอบประสาทสัมผัส 
ณ โรงแรมโวทวิน ทาวเวอร กรุงเทพ 

ศูนยพนัธวุิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ  สมาคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง
ประเทศไทย บริษัทจารพาท ฯ 



                                                                              ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ 

 

96 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
3-6 มิ.ย.45 น.ส.พรทิพย  เจริญธรรมวัฒน อบรมหลักสูตร การจัดทาํระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ณ โรงแรม
รอยัลปริ้นเซส กรุงเทพ 

กองวทิยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยา-
ศาสตรบริการ 

4-5,7 มิ.ย.45 นางกาญจนา  สิทธิชยั อบรมหลักสูตร การเขียนหนงัสือราชการและรายงาน
การประชุม ณ หองประชุม 10 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป ม.เกษตรศาสตร 

กองการเจาหนาที่ ม.เกษตรศาสตร 

7 มิ.ย.45 น.ส.งามจิตร  โลวิทูร สัมมนา เรื่อง แนวโนมและการพัฒนาบรรจุภัณฑใน
อุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงแรมโซฟเทลเซน็ทรัล 
พลาซา กรุงเทพ 

ศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง
ประเทศไทย 

10-11 มิ.ย.45 น.ส.กรุณา  วงษกระจาง 
นางจันทิมา  จาปะเกษตร 

อบรมหลักสูตร เรื่อง การจัดทําเอกสารคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ หองประชมุ ศบท. 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ
ไทย 

ศูนยทดสอบและมาตรวทิยา 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

12 มิ.ย.45 น.ส.วีรนุช  กิระวงศสกุล 
น.ส.ลักขณา  แสนมณ ี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานเครือขาย ณ สํานักบริการ
คอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร 

สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.
เกษตรศาสตร 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ                                   97 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
3-4 ก.ค.45  นางสุนยี  โลกนิยม สัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information 

and Education Conference 2001  Managing 
Knowledge in the Modern Library ณ หอประชุม
สถาบันราชภฎัสวนดุสิต กรุงเทพ 

สํานักวทิยบรกิาร สถาบนัราชภัฎสวน
ดุสิต สถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั รวมกับ บริษัท Book 
Promotion & Service 

6 ก.ค.45  นางวารุณี  วารัญญานนท 
นางผองศรี  จติตนูนท 
น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร 
นายปราโมทย  ธรรมรัตน 
นางมัณฑนา  รวมรักษ 
นางสายใจ  บุญสุข 
นางกุลวด ี ตรองพาณชิย 
น.ส.เพลินใจ  ตังคณะกุล 
นางวรางคณา  พนัธมุโพธ ิ
นายณรงคศักดิ์  สงเคราะหราษฎร
นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 
นางพัชรี  ตั้งตระกูล 
น.ส.ดวงจันทร  เฮงสวัสดิ์ 
นายวายุห  สนเทศ 
นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง มหาวิทยาลยัในกํากับ 
รัฐบาล ครั้งที่ 3 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ม.เกษตรศาตร 

กองวิเทศสัมพนัธ ม.เกษตรศาตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
8 ก.ค.45 น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก สัมมนา เรื่อง นโยบายความปลอดภัยอาหารสหภาพ 

ยุโรป ผูประกอบการไทยตองใหความสาํคัญ 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ 

กรมการคาตางประเทศและสภาอุต-สา
หกรรมแหงประเทศไทย รวมกับสถาบนั
อาหารแหงชาติ  

9-11 ก.ค.45 นางอารีลักษณ เต็มตระกูล อบรมหลักสูตร การเขียนหนงัสือราชการและรายงาน
การประชุม ณ หองประชุม 10 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป ม.เกษตรศาสตร 

กองการเจาหนาที่ ม.เกษตรศาสตร 

11 ก.ค.45 นางมาลยั  บุญรัตนกรกิจ 
นางสิริพร  สธนเสาวภาคย 

สัมมนา เรื่อง วิธีการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียทีท่ําให
เกิดโรคอาหารอยางรวดเร็ว การควบคุม และการ
ตรวจวินิจฉัย ณ โรงแรมอิมพีเรียลควนีปารค กรุงเทพ

บริษัทเมอรค 

22 ก.ค.45 นางจันทิมา  จาปะเกษตร สัมมนา เรื่อง แนวทางสูการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการดานคุมครองผูบริโภคและชันสูตร 
สาธารณสุข ณ กรมวทิยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
22-23 ก.ค.45  น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 

น.ส.กรุณา  วงษกระจาง 
นางลัดดา  วฒันศิริธรรม 
น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การจัดทาํ Mannual of 
Nutrient Analysis  ของประเทศไทย ณ สถาบันวิจัย
โภชนาการ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล  
ศาลายา จ.นครปฐม  

27-30 ก.ค.45  น.ส.วันเพ็ญ  มีสมญา 
นางจารุวรรณ ศิริพรรณพร 

เสนอผลงานวจิัยในการประชุมวิชาการเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 1 ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

ม.นเรศวร 

28 ก.ค.45 ถึง 
2 ส.ค.45 

 นายสมพร  มบีุญ อบรมหลักสุตร เทคนิคการถายภาพ รุนที่ 5  
ณ ศูนยสงเสรมิและฝกอบรมการเกษตร แหงชาติ 
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

29 ก.ค.45  น.ส.สุมิตรา  บุญบํารุง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Traditional and 
Emerging Methods for  the  Manufacture and 
Analysis of  food flavoring ณ หอง D 213 อาคาร
เจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ 

โครงการคณะอุตสาหกรรม KMITL 

8-9 ส.ค.45  นางจันทิมา  จาปะเกษตร อบรม ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ
ภาครัฐและเอกชน  ณ หอง 801 ชั้น 8 อาคาร 8 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

สํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
13 ส.ค.45 น.ส.ตวิษา  โลหะนะ สัมมนา เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับอาหารดดัแปรง

พันธกุรรมของ Codex  
โรงแรมสยามซิติ้ 

14-16 ส.ค.45 นายวนัชัย  พนัธทว ี อบรมหลักสูตร การผลิตไวนผลไม 
ณ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

สมาคมผูผลิตไวนผลไมและสุรา
พื้นบานแหงประเทศไทย รวมกับ
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

20-22 ส.ค.45 นางจารุวรรณ  ศิริพรรณฑร 
น.ส.วิภาภรณ  ณ ถลาง 

ประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดลําดับความสาํคัญความ
เสี่ยงจากสารเคมี ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

29-30 ส.ค.45 นางสุนยี  โลกนิยม ประชุมวิชาการประจําป หัวขอเรื่อง ความรวมมือ
ระหวางหองสมุดเฉพาะ : ฝนจะเปนจริงไดอยางไร 
ณ ศูนยนิทรรศการไบเทค 

สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนยพฒันา
และถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน 

5-23 ส.ค.45 นายวนิัศ  ภูมนิาถ 
น.ส.ชอลัดดา  เทีย่งพุก 

อบรมวิชา The Application of Physical Chemistry 
to Food Science ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.
เกษตรศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีร
อาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร ม.
เกษตรศาสตร
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
22 ส.ค.45  นางกุลวด ี ตรองพาณชิย ประชุมสัมมนา เรื่อง กฏหมายใหมของ

สหรัฐอเมริกา : ผลที่อาจกระทบตอการสงออกของ
ไทย ณ โรงแรมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพ 

กรมการคาตางประเทศ รวมกับสภา
อุตสาหกรรมและประเทศไทยและ
สถาบันอาหาร 

27 ส.ค.45  นางสิริพรรณ  คลายมณ ี ประชุม การพจิารณาจัดทาํใบบอกลักษณะงาน 
(เจาหนาที่บุคคล) ณ หองประชุมกาํพล อดุลวิทย ชั้น 
2 อาคารสารนเิทศ 50 ป ม.เกษตรศาสตร 

กองการเจาหนาที่ ม.เกษตรศาสตร 

2-3 ก.ย.45  น.ส.วีรนุช  กิระวงศสกุล 
น.ส.ลักขณา  แสนมณ ี

สัมมนา เรื่อง Linux Application Day มหกรรม
ซอฟตแวรโอเพนซอรส ครั้งที่ 5 ณ ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิต 

ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาต ิ

6 ก.ย.45  น.ส.พรทิพย  เจริญธรรมวัฒน 
น.ส.กรุณา  วงษกระจาง 

สัมมนา เรื่อง ความคืบหนาการดําเนินงานของ
กิจกรรมภายใตแผนงานพฒันาและปรับปรุงดาน
สุขลักษณะและอาหารแหงชาติระหวาง
ปงบประมาณ 2544 ถึง 2545 ณ หองกมลทิพย 
โรงแรมสยามซิติ้ ณนศรีอยธุยา กรุงเทพ 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
9-11 ก.ย.45 นางสิริพร  สธนเสาวภาคย ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อทําแผนแมบทความ

ปลอดภัยทางดานอาหารแหงชาติ ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร  
รีสอรท จ นครนายก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

10 ก.ย.45 น.ส.พรทิพย  เจริญธรรมวัฒน สัมมนา SMEs ไทยยนืหยัดอยางยั่งยืน ณ หอง
ประชุมชั้น 6 อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

สํานักพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรม กรม 
สงเสริมอุตสาหกรรม 

11-13 ก.ย.45 นางสรอยทอง  สายหยุดทอง อบรมหลักสูตร การผลิตสาโท ณ คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

สมาคมผูผลิตไวนผลไมและสุรา
พื้นบานแหงประเทศรวมกับภาควิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล 

17-20 ก.ย.45 น.ส.รัศมี  ศุภศรี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Rheological and 
Structural Analysis of food Hydrocolloid Sols 
and Geils ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.
เกษตรศาสตร 

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร 

18 ก.ย.45 น.ส.ลักขณา  แสนมณ ี สัมมนา เรื่อง การใหความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ณ ศูนยประชมุแหงชาติสิริกติ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
18-20 ก.ย.45  นางพัชรี  ตั้งตระกูล สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Freezing Process 

Modeling ณ หองประชมุชัน้ 2 สถาบนัวจิัยอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 ก.ย.45  น.ส.ลักขณา  แสนมณ ี อบรมหลักสูตร ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  
(E-meeting) ณ หอง 102 ชัน้ 1 อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร 

สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.
เกษตรศาสตร 

24 ก.ย.45  นางสายใจ  บุญสุข
นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย 
น.ส.นุกูล  มวงพทิักษ 
น.ส.เรวดี  ลิขิตวิเศษพงษ 
น.ส.จงจิตต  เค็งสม 
นางปยะนาถ  เกิดสมจิตต 
นางกาญจนา  สิทธิชยั 
นางอารีลักษณ  เต็มตระกลู 
นางวรางคณา  พนัธมุโพธ ิ
น.ส.ภัสสรารัตน  ยอดสุรางค

ประชุมการพิจารณาจัดทาํใบบอกลักษณะงาน (สาย
งานการเงินและบัญชี เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไปและ
สายงานธุรการ) ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ม.เกษตรศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
25-26 ก.ย.45 นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 

นางกาญจนรตัน  ทวีสุข 
น.ส.รัศมี  ศุภศรี 

สัมมนาทางวชิาการโครงการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี ณ โรงแรมจอมเทยีน ปาลมบีช พัทยาใต 
จ.ชลบุรี 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

26 ก.ย.45 นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม สัมมนาพิเศษ เรื่อง Evaluation & Eco 
Improvement of Industrial Products by LCA 
Method and Research at Energy System 
Design Lab  ณ หอง 8403 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

ฝายวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด 
ภายใตศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
รวมกับ Cleaner Technology and 
Eco-design Research Unit ม.
เกษตรศาสตร 

27 ก.ย.45 นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล 
น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 

สัมมนาหวัขอ ผลการศึกษาการจัดทาํขอมลู
อุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการแขงขัน (สาขาอุตสาหกรรม
อาหาร ขาวแปรรูปและกุงแปรรูป) ณ หองบอลรูมชั้น 
3 โรงแรมฟอรจูน ถ.รัชดา กรุงเทพ 

สถาบันอาหารแหงชาต ิ

    



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2545  Ê¶ÒºÑ¹¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃ                                   105 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
30 ก.ย.45  นางลัดดา  วฒันศิริธรรม อบรมหลักสูตร การตรวจประเมินวิธีการสอบเทียบ

เครื่องมือหรืออุปกรณภายในหองปฏิบัติการ เรื่อง 
การทดสอบ Performance ของ Oven และ 
Temperature Controller Enclosures ณ หอง
ประชุม 200 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการรับรองระบบงาน 

30 ก.ย.45  น.ส.สุภารัตน  เรืองมณีไพฑรูย 
นางจารุวรรณ  ศิริพรรณพร 

สัมมนาหวัขอ เตรียมพรอมสูการสงออกสาํหรับ 
SMEs และผูประกอบการรายใหมในตลาด
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.
รัชดาภิเษก กรุงเทพ 

สถาบันอาหารแหงชาต ิ
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การประชุม สัมมนา ฝกอบรม ของบุคลากร ณ ตางประเทศ 

วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
5-7 พ.ย.44 นางมัณฑนา  รวมรักษ 

นางไปรมา  ยงมานิตชัย 
นางชิดชม  ฮิรางะ 
นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย 

ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการมหาวทิยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5 พ.ย. –  
21 ธ.ค 44 

น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร ทําวิจัย เรื่อง Prevention of Stored Products 
Insect pests using Natural Products 

JIRCAS ประเทศญี่ปุน 

25 พ.ย.– 6 ธ.ค.44 นางวารุณี  วารัญญานนท ประชุมหารือความรวมมือในโครงการวิจัย ประเทศญี่ปุน 

16-24 ม.ค.45 น.ส.สายพิณ  มณีพันธ ประชุมวิชาการและประชุม ILSIประจําป 2545 ในฐานะ
ที่เปน Executive Director ของ ILSI ประเทศไทย 

ประเทศเม็กซิโก 

6-11 ก.พ.45 นางฉกามาศ  วงศขาหลวง ดูงานทางดาน Traditional Fermented Food in 
Southeast - Asia

ประเทศกัมพูชา 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
12-17 ก.พ.45  นางวารุณี  วารัญญานนท ประชุมคณะกรรมการดําเนินการความรวมมอืทาง

วิชาการระหวางม.เกษตรศาสตรกับสาธารณรัฐมัลดีฟ 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟ 

4-8 มี.ค.45  น.ส.สายพิณ  มณีพันธ ประชุม Joint FAO / WHO Codex Ac Hoc 
Intergovernmental Task Force on Food Derived 
from Biotechnology  ครั้งที ่3 

ประเทศญี่ปุน 

16-24 มี.ค.45  นายประดิษฐ  ครุวัณณา ดูงานทางดานไวน ประเทศออสเตรเลีย 

1 เม.ย.45 –  
31ม.ีค.46

 น.ส.อภิญญา  จุฑางกูร ฝกอบรมดาน Postharvest Technology ประเทศญี่ปุน 

17-22 เม.ย.45  นางมัณฑนา  รวมรักษ 
นางเนตรนภิส  วัฒนสุชาต ิ

รวมจัดนทิรรศการ การใหความรูทางดานโภชนาการ
และการปรุงอาหารไทยใหแกชาวตางชาต ิ

ประเทศออสเตรเลีย 

20-29 เม.ย.45  น.ส.สายพิณ  มณีพันธ ประชุม Ad Hoc Codex  น้ําผลไมและผัก ประเทศบราซลิ 

15-19  ม.ิย.45  น.ส.สายพิณ  มณีพันธ ประชุมวิชาการ Institute of Food Technologist 
Annual Meeting and Food Expo พรอมเสนอ
ผลงานภาคบรรยายในหัวขอ New Hydrocolloidal 
Ingredients of Improving the Health Benefits of  
Asian Foods

เมือง  Anaheimประเทศสหรัฐอเมริกา 
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วันที่   ชื่อ/นามสกลุ  ประชุม สัมมนา ฝกอบรม  จัดโดย 
24-27  มิ.ย.45 นางวารุณี  วารัญญานนท สัมมนา เรื่อง Optimizing  Early Child Nutrition ประเทศสิงคโปร 

24-26 ก.ย.45 น.ส.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร ประชุม ASEAN-China Workshop on Technology 
Cooperation on functional food Science and 
Technology

กรุงปกกิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 
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ศึกษาตอภายในประเทศ 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ศึกษาตอ ระดับ สาขา  ณ ประเทศ ระยะเวลา 
1 นางเนตรนภิส  วฒันสุชาต ิ ปริญญาเอก ไทย 1 มิ.ย.43 – 31 พ.ค.46 
  สาขาวทิยาศาสตรการอาหาร   
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   
2 นายศิริพงษ เทศนา ปริญญาโท ไทย พ.ย.44 - พ.ย.46 
  สาชามาตรวิทยา   
  คณะวิทยาศาสตร   
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   
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¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ ´Ù§Ò¹ 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดใหการตอนรับคณะบุคคลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขาเยี่ยมชมและดูงานของสถาบันฯ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร การวิจัยเฉพาะทาง กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  โรงงานนํารองในกระบวนการแปรรูปและผลิต
ผลิตภัณฑอาหาร ในปงบประมาณ 2545 ดังนี้ 
วัน เดือน ป ผูมาเยี่ยมชม / ดูงาน จํานวน (คน) 

2 พ.ย.44 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบนัราชภัฎสวนดุสิต โปรแกรมชีววทิยาประยกุต และอาจารยมา
ศึกษาดูงาน  

45 

9 พ.ย.44 Dr.Jun Abe จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน จากภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  2 
27 ก.พ.44 อาจารยและนกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา  
22 

11 ธ.ค.44 อาจารยและนกัศึกษา สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขต พระนครศรีอยุธยา หนัตรา  37 
29 พ.ย.44 นิสิตระดับปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  20 
19 ธ.ค.44 เจาหนาที่จากกระทรวงวทิยาศาสตร และสิ่งแวดลอมประเทศเวยีดนาม และเจาหนาที่ของสายวิชาเทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
7 

16 ม.ค.45 ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน ไดนาํกลุมเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ในโครงการและผูประสานงานโครงการเสริม
ศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและทําธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวกบัของปาในประเทศไทย  

32 

23 ม.ค.45 เทคโนโลยีชวีภาพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาเทคโนโลยีการอาหารชัน้ปที่ 3 มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ  13 
13 ก.พ.45 นิสิตภาควิชาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  37 
8 ก.พ.45 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวชิาเคมี สถาบนัราชภัฎพระนคร  30 
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วัน เดือน ป ผูมาเยี่ยมชม / ดูงาน จํานวน (คน) 
14 ก.พ.45 คณะอาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัขอนแกน และผูประกอบการ  8 
19 ก.พ.45 นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยทีางกระบวนการเคมแีละฟสิกส จากหนวนบริการเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรม

เกษตร ม.เกษตรศาสตร  
11 

19 ก.พ.45 นิสิตภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร 34 
20 มี.ค.45 คณะนักศึกษาดูงานเทศบางเมืองลาํพนู และโรงพยาบาลลําพนู  40 
29 มี.ค.45 คณะกรรมการพัฒนาสตรี สมาชิกกลุมอาชีพและเจาหนาที่พฒันาชมุชน  40 
10 เม.ย.45 กลุมสหพันธฟลิปปนส-จีนดานธุรกจิและอาชีพหญิงฟลิปปนส  30 
22 เม.ย.45 ขาราชการกระทรวงเกษตรและนักลงทนุชาวอนิโดนีเซยี  43 
23 เม.ย.45 ขาราชการสาํนักพฒันาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  4 
13 พ.ค.45 เกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจากประเทศภฐูาน  5 
21 พ.ค.45 ผูชวยผูอํานวยการและนักวเิคราะหจากสาํนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม  2 
22 พ.ค.45 ผูอพยพชาวภฐูาน  2 
23 พ.ค.45 คณาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มก.กําแพงแสน  20 
24 พ.ค.45 นายกสมาคมนิสิตเกา มก. กรรมการสมาคมนิสิตเกา และ ดร.สุภสร ชโยวรรณ  3 
17 ก.ค.45 ผูวาราชการและผูบริหารลพบุรี  15 
29 ก.ค.45 ผูประกอบการจากสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  30 
31 ก.ค.45 คณะผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุน  2 
5 ส.ค.45 นักศึกษาชัน้ปที่ 4 โปรแกรมชีววทิยา และชีววทิยาประยกุต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎ

สกลนคร  
75 
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วัน เดือน ป ผูมาเยี่ยมชม / ดูงาน จํานวน (คน) 
15 ส.ค.45 กลุมเกษตรกรเขตอําเภอบานคาย  5 
15 ส.ค.45 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชวีภาพ  8 
16 ส.ค.45 ผูแทนนายสพุฒัน ธรรมเพชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพทัลุง  2 
27 ส.ค.45 ผูรับทุนจากประเทศจีน  6 
2 ก.ย.45 นักศึกษาโปรแกรมชีววทิยาประยุกต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภฎัหมูบานจอมบึง  32 
5 ก.ย.45 กองโภชนาการ กรมอนามัย  2 
5 ก.ย.45 เจาหนาที ่บริษัท สยามชิดาโต  5 
10 ก.ย.45 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวศิวกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 20 
19 ก.ย.45 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  40 
20 ก.ย.45 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาคหกรรมศาสตร ม.รามคําแหง  14 
24 ก.ย.45 เจาหนาที่ศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ  5 
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คณะบุคคลจากหนวยงานตางๆ เขาเยี่ยมชมและดูงานของสถาบนัฯ 
เกี่ยวกับการผลิตและการพฒันาผลิตภัณฑ 



                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเกษยีณอายุราชการ 

งานเกษตรแฟร 45

ฝกอบรม การสรางองคกรสูความเปนเลิศ

วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ»Õ 2545



                                   

 

มอบรางวลัใหกับบุคลากร 
ดีเดนของหนวยงาน 

ในโครงการ “ทําดีมีรางวลั” 
ประจําป 2545 
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1. ดร.วารุณี    วารัญญานนท     ที่ปรึกษา 
2. นางผองศรี   จิตตนูนท   ประธาน 
3. นางสายใจ  บุญสุข    ผูทํางาน 

      4. นางวรางคณา         พนัธุมโพธ ิ        ผูทํางาน 
5. นางวรภัทร  กอบสันเทียะ   ผูทํางาน 

      6. นางกาญจนา        สิทธิชยั         ผูทํางาน 
7. นางอารีลักษณ เต็มตระกูล   ผูทํางาน 
8. นางสิริพรรณ  คลายมณ ี   ผูทํางาน 
9. น.ส.วีรนุช  กิระวงศสกุล   ผูทํางาน 

      10. น.ส.สุมิตรา        บุญบํารุง         ผูทํางาน 
                            11. น.ส.ลักขณา          แสนมณี        ผูทํางานและเลขานุการ 




