


 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานประจําป 2546 
1 มิถุนายน 2545-31 พฤษภาคม 2546 



 

สารจากผูอํานวยการ 
 

 ป 2545 – 2546  ถือไดวาเปนปแหงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 34 ปแหง
การสถาปนาสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  และวาระครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สถาบันฯ ไดจัดงานภายใตคําขวัญ “เทคโนโลยีอาหาร สรรคสรางเศรษฐกิจไทย : 
Empowering Thai Economy Through Food Technology”  ระหวางวันที่ 2-8 ธันวาคม 2545  ทั้งนี้เพื่อเผยแพร
ผลงานและศักยภาพการวิจัย พัฒนา  การถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารสูผูประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
ในวโรกาสดังกลาวนี้  สถาบันฯ ไดจัดพิมพหนังสือ เทคโนโลยีอาหาร สรรคสรางเศรษฐกิจไทย  และ
หนังสือบทความทางวิชาการของศาสตราจารย อมร ภูมิรัตน  ที่ฝากไวในแผนดิน  เพื่อเปนการรําลึกถึงผูริเร่ิม
กอตั้งสถาบันฯ ซ่ึงทานไดอุทิศตนในการแกไขปญหาของประเทศ  โดยใชวิทยาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารทําใหสถาบันฯ เปนที่รูจักและยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่อิสระ  คลองตัว ใน
รูปแบบของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐฯ  ในป พ.ศ.2545 สถาบันฯไดปรับโครงสราง องคกร  เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และไดจัดประชุมระดมสมองรางแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
พ.ศ.2547 – 2551  เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงรุก  ระหวางวันที่ 6 –8 เมษายน 2545 และวันที่ 
27-29 มิถุนายน 2546 
 ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และตองเผยแพร
ผลงานสูสาธารณชน  รายงานประจําปฉบับนี้ไดนําเสนอผลการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถาบันฯ  ใน
รอบปการศึกษา 2545  (1 มิถุนายน 2545 – 31 พฤษภาคม 2546)  เพื่อใหเกิดการพัฒนา  ปรับปรุง  การ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 ในนามของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกัน
พัฒนาสถาบันฯ ใหเจริญกาวหนามาเปนลําดับ และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะรวมแรงรวมใจทํางานกัน
ตอไปอยางเต็มกําลัง  เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติสืบไป 
 
 
       (นางวารุณี  วารัญญานนท) 
       ผูอํานวยการ 



 

สารบัญ 
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ภาพกจิกรรม   65 
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วิสัยทัศน  พนัธกิจ  นโยบาย  วัตถุประสงค 

วิสัยทัศน 

 เปนผูนําเทคโนโลยีอาหาร สรางสรรคนวัตกรรม 
 มุงมั่นพัฒนาอตุสาหกรรมไทย กาวไกลสูสากล 
 
พันธกิจ 

 พัฒนางานวิจยัอยางตอเนื่อง  ถายทอดเทคโนโลยีสูธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน บริการ  และ
รวมแกไขปญหาทางเทคโนโลยีอาหารแกภาครัฐและเอกชน 

 
นโยบาย 

1. พัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
2. เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีดานอาหาร 
3. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการดานอาหารทั้งภายในและตางประเทศ 

  
วัตถุประสงค 

1. วิจัยและพฒันาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

2. เปนแหลงวิชาการที่สามารถชี้นําและรวมแกไขปญหาทางดานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 

3. ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจอุตสาหกรรม  เพื่อการ
แขงขันในระดบัสากล 
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กิจกรรมเดนในรอบป : งานสถาปนาครบรอบ 34 ป สถาบันฯ 
2 – 8 ธันวาคม 2545 

พิธีเปดปายอาคาร “อมรภูมิรัตน”  อาคารที่ทําการของ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  เพื่อเปน
เกียรติแก ศ.อมร ภูมิรัตน  ผูรวมกอตั้งและผูอํานวยการ
ทานแรกของสถาบันฯ  โดยคุณหญิง ระเบียบ  ภูมิรัตน  
ภริยา ศ.อมร ภูมิรัตน และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดใหเกียรติเปน
ประธานในพิธี  เมื่อวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2545  เวลา  
09:09 น. 
 
พิธีเปดงานสถาปนาครบรอบ 34 ป สถาบันฯ ภายใตคํา
ขวัญ “เทคโนโลยีอาหาร  สรรคสรางเศรษฐกิจไทย”  
Food Technology Empowering Thai Economy 
 
 
 
 

 “เกษตรศาสตร ศาสตรแหงแผนดิน”  :  การจัดแสดงผล
งานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีสรางคุณประโยชน
ตอแผนดินอยางใหญหลวงกาวเขาสูปท่ี 60  นับจาก ป 
พ.ศ.2486 เปนตนมา   
 
 
 
 

การแสดงประวัติความเปนมาของสถาบันฯ  นับตั้งแต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับมอบหนวยงานฝายวิจัย
และทดลองขององคการอาหารสําเร็จรูป (อสร.) จาก
กระทรวงกลาโหม เมื่อป พ.ศ.2511  อันเปนที่มาของการ
กอตั้งสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และ
แสดงประวัติ ศ.อมร ภูมิรัตน ปูชนียบุคคลที่สราง
คุณูปการใหแกสถาบันฯ  และวงการอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศชาติ  ท่ี...ฝากไวในแผนดิน 
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นิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานวิจัย และการบริการ
วิชาการ  ท่ีมีคุณคาและใหประโยชนตอวงการอาหารทุก
ระดับ  ไดแก  ผลงานวิจัยเกี่ยวกับผักพื้นบาน  ขาวและ
พืชหัว  อาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการเพื่อ
ผูบริโภค  ผลงานบริการวิชาการของศูนยบริการประกัน
คุณภาพอาหาร และศูนยสารนิเทศทางอาหาร  เปนตน 
 
 
 
ผลงานความรวมมือกับผูประกอบการภาคเอกชน  ท้ัง
ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ขนาดกลางขนาดเล็ก 
และระดับชุมชนตามนโยบายหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค  องคมนตรีและนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานพิธีเปดการ
สัมมนาผูประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม เรื่อง 
“การแลกเปลี่ยนประสบการณ แนะนําแหลงทรัพยากร 
แนวทางการพัฒนา  ปญหา  การแกปญหาและการผลิต
สินคา” โดยการระดมสมองจากผูประกอบการดาน
อาหารซ่ึงประสบความสําเร็จ   ผูประกอบการใหม  
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ และใหความ
สนับสนุนอุตสาหกรรมSMEs เพื่อกําหนดกลยุทธการ
ผลิตดานธุรกิจ SMEs ของประเทศ  ใหสามารถกาวสู
ความ เปนสากลไดอย า งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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การสาธิตการแปรรูปอาหารใหแกประชาชนและผูสนใจ
ท่ัวไป  เพื่อนําความรูไปสรางอาชีพและ เสริมรายได  
โดยไมคิดคาใชจาย ไดแกการฝกอบรมการทําอาหารวาง
ยอดนิยม  อาหารจานเด็ดจากถั่วเหลือง  ผลิตภัณฑปรุง
รส  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว   
มหัศจรรยมันสําปะหลังและวุนสวรรค 
 
 
 

Open House : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร เปดโรงงานผลิตตนแบบ ใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา  และ
ประชาชนและผูสนใจทั่วไป  ไดเขาเยี่ยมชมการผลิต
โปรตีนเกษตร  ผลิตภัณฑอาหารโปรตีนสูงจากถั่วเหลือง
ท่ีสถาบันฯเปนผูริเริ่มศึกษาเปนรายแรกของประเทศ  
ขนมขบเคี้ยว  อาหารเชาจากธัญพืช  รวมท้ังการผลิตไวน
ผลไมและสุราแช  ซอสกลวย  ผลไมกระปอง  และวุน
สวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลีนิคอาหาร  ใหคําปรึกษา  และตอบปญหาเกี่ยวกับการ
ผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การควบคุมคุณภาพ  การขอ
ข้ึนทะเบียนตํารับอาหารฯลฯ  แกผูประกอบการ  
ประชาชนผูสนใจ โดยนักวิจัย / นักวิชาการของสถาบันฯ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
ของ 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ฝายบริหารและธุรการ - ฝายจุลชีววิทยาประยุกต - ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและ - ฝายการตลาด  
 ทั่วไป - ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาอุตสาหกรรม  - ฝายผลิต 
 - ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป - ศูนยบริการประกันคุณภาพ - ฝายอาหารและ 
 - ฝายวิจัยโภชนาการและสุขภาพ อาหาร จัดเลี้ยง 
 - ฝายวิศวกรรม - ศูนยสารนิเทศทางอาหาร 

หมายเหตุ  อยูในระหวางการดําเนินการจัดตั้ง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะตางๆ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบัน/สํานัก/ศูนยอื่นๆ 

กลุมบริหารและธุรการ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมบริการวิชาการ กลุมพัฒนาธุรกิจ 
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โครงสรางการบริการงาน 
ของ 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • รองผูอํานวยการฝายบริการ 
 • รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 • รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 
 • ผูชวยอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 
 
 
 
 - หัวหนาฝายบริหารและ - หัวหนาฝายจุลชีววิทยา - หัวหนาศูนยถายทอด     - หัวหนาฝายการตลาด  
 ธุรการทั่วไป ประยุกต เทคโนโลยีและพัฒนา    - หัวหนาฝายผลิต  
 - หัวหนาฝายวิจัยและ อุตสาหกรรม              - หัวหนาฝายอาหาร  
 พัฒนาผลิตภัณฑ - หัวหนาศูนยบริการ และจัดเลี้ยง  
 - หัวหนาฝายกระบวนการ ประกันคุณภาพอาหาร 
 ผลิตและแปรรูป - หัวหนาศูนยสารนิเทศ 
 - หัวหนาฝายวิจัยโภชนาการ ทางอาหาร 
 และสุขภาพ 
 - หัวหนาฝายวิศวกรรม 

 

หมายเหตุ   ยังไมมีการแตงตั้งหัวหนาศูนย/ ฝาย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูอํานวยการ 
สถาบันคนควาและพัฒนา 

ผลิตภัณฑอาหาร 

คณะกรรมการประจํา 
สถาบันคนควาและพัฒนา 

ผลิตภัณฑอาหาร 

• คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ 
• คณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันฯ 
• คณะกรรมการวิจัยสถาบันฯ 

กลุมบริหารและธุรการ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมบริการวิชาการ กลุมพัฒนาธุรกิจ 
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

1. กลุมบริหารและธุรการท่ัวไป (Administration Group) 
 อํานวยความสะดวก  ใหบริการ  เกี่ยวกับงานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งานการเงิน และ
บัญชี  งานพัสดุ  งานการตางประเทศ  งานนโยบาย  งานประชาสัมพันธ  งานโสตทัศน และงานจําหนาย
ผลิตภัณฑ  ดวยความถูกตอง  ตามระเบียบ  เปนระบบ  คลองตัวและตรวจสอบได   เพื่อสนับสนุน  
รองรับ และเอื้อประโยชนตอภาระงานหลักของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

2.  กลุมวิจัยและพัฒนา (Research and Development Group) 
คนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อสรางองคความรู และ

นวัตกรรม  เปนแหลงขอมูลทางวิชาการดานอาหารของประเทศ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่นําไปสูการ
เพิ่มผลผลิต และสรางมูลคาเพิ่มใหแกวัสดุการเกษตร สนับสนุนและรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ในการวิจัยและแกปญหาแกผูประกอบการ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร สงเสริมการสงออก
และการแขงขันในระดับสากล  แบงออกเปน 5 ฝายดังนี้ 

  2.1  ฝายจุลชีววิทยาประยุกต (Applied Microbiology Department) 
วิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของอาหาร  ศึกษากระบวนการหมัก และการผลิตผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย  การพัฒนาสารชีวภาพ  สารสกัดจากจุลินทรีย  และอาหารหมัก  ศึกษาความ
ปลอดภัยของอาหารทางจุลชีววิทยา รวบรวม เก็บรักษา พัฒนา และใชประโยชนจากสายพันธุ  จุลินทรีย
และสาหราย  วิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  2. 2  ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ( Research and Product Development Department) 
วิจัยและพัฒนาผลิตผลเกษตรที่เกี่ยวของกับองคประกอบพื้นฐานทางเคมีและกายภาพ ศึกษา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคา  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  กายภาพ และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑระหวางการผลิต  การเก็บรักษา  ตลอดจนศึกษาชนิดรูปแบบ และการ
เลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม  

  2.3  ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป (Food Processing and Preservation Department) 
วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และวัสดุ

เหลือใชจากอุตสาหกรรมอาหารใหเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลคาดวย
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กระบวนการแปรรูปดวยความรอน   การเอ็กซทรูช่ัน   การอบ   การทําใหแหงและทําใหเขมขน   การ
หมักดอง และเทคโนโลยีใหม 
  2.4  ฝายวิจัยโภชนาการและสุขภาพ (Nutrition and Health Department) 

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการ วิเคราะหและศึกษาบทบาทของสาร 
สําคัญในอาหารจากพืชและสัตวที่มีผลตอสุขภาพ วิจัยและประเมินผลทางดานโภชนาการและทดสอบ
ความปลอดภัยของอาหาร ในสิ่งมีชีวิต   

2.5   ฝายวิศวกรรม  (Engineering  Department) 
วิจัยดานวิศวกรรมอาหาร ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใชในอุตสาหกรรม

อาหาร รวมถึงการใหบริการ บํารุงรักษา และซอมบํารุงอุปกรณการวิจัย  เครื่องมือ  เครื่องจักร อาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล และระบบเตือนภัย  

 

3. กลุมบริการวิชาการ (Technical Services Group) 
ดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมอาหารดวยการฝกอบรม พัฒนา

วิชาการ บริการในการตรวจวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร และ
การใหบริการขอมูลสารสนเทศ แบงออกเปน 3 ศูนย คือ 

3.1 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม (Technology Transfer and Industry 
Development Center) 

บริหารจัดการ ประสานงาน ถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบการจัด
ฝกอบรม  สัมมนา  ประชุม  นิทรรศการ  การเผยแพรเอกสารสูภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ใหบริการศึกษา
ดูงาน ฝกงานแกนิสิต  นักศึกษา  หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป  ให
คําปรึกษาและจัดวางระบบคุณภาพของโรงงานผลิตอาหารตามระบบ GMP และ HACCP รวมทั้งการวาง
ระบบ การผลิต การปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ใหบริการพัฒนาวิชาการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการใชเทคโนโลยี ใหบริการเครื่องมือ 

  3.2 ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร (Food Quality Assurance Services Center)  
ใหบริการวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ชีวภาพและความปลอดภัย

ของอาหาร เครื่องดื่มและวัตถุดิบทางการเกษตร การประเมินคุณคาทางโภชนาการและศึกษาความ
ปลอดภัยโดยใชสัตวทดลอง บริการทดสอบการกระจายความรอนในหมอฆาเชื้อและการหาคาเวลาใน
การฆาเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหารและมาตรฐาน
อาหาร   
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3.3  ศูนยสารนิเทศทางอาหาร (Food Information Center) 
ดําเนินการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศและจัดระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเปนศูนยกลางอางอิง โดยจัดทําฐานขอมูล    
นามานุกรมตางๆ (Directory) เพื่อใหบริการขอมูลแกผูใชบริการโดยตรง ส่ือสารโทรคมนาคม การจัดทํา
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรในประเทศและตางประเทศ เผยแพรและประชาสัมพันธ ขอมูล  

 

4.  กลุมพัฒนาธุรกิจ (Business Development Group) 
รับผิดชอบกิจการทางดานการผลิตและบริการดานอาหารที่มีศักยภาพกอใหเกิดผลเชิงธุรกิจ 

โดยเนนการบริหารจัดการหรือมีการรวมมือกับภาคเอกชน กลุมพัฒนาธุรกิจประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก 

4.1  ฝายการตลาด (Marketing Department) 
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในเชิง

ธุรกิจและเสริมสรางรายไดใหแกสถาบันฯ รวมทั้งการใหบริการและอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน
รวมถึงการกําหนดนโยบาย  บริหารจัดการ การจัดหา รักษาและขยายตลาดผลิตภัณฑของสถาบันฯ  

4.2  ฝายผลิต (Production  Department) 
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในแงของการผลิต

ผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย  ใหบริการในการใชเครื่องจักรและอุปกรณ  รวมทั้งการบํารุงรักษา  เครื่องจักร 
ดําเนินการทดลองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ ทดลองผลิตภัณฑตนแบบแกภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป   

4.3  ฝายอาหารและจัดเลี้ยง (Food  and  Catering  Services  Department) 
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการหองอาหารสหโภชน ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารและอาหารวาง

ทั้งในและนอกสถานที่  
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แผนพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันฯ 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดวางแผนพัฒนาการดําเนินงานในปที่ผานมา ดังนี้ 

1. แผนดําเนนิการจัดทําแผนกลยุทธของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 
2. แผนปรับปรุงโครงสรางใหมของสถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 
3. แผนดําเนนิงานของศูนยบริการประกันคณุภาพอาหาร 

1.  แผนดาํเนนิการจัดทําแผนกลยุทธของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
ป 2546 ป 2547 กิจกรรม 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. การระดมสมองเพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของสถาบันฯ 
ครั้งที่ 2 

           

2. แตงตั้งคณะกรรมการรางแผน  
กลยุทธ 

           

3. การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ            
4. การนําเสนอรางแผนกลยุทธเขาที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ  เพื่อขอความ
เห็นชอบในการจัดทําประชา
พิจารณ 

           

5. การประชาพิจารณรางแผนกลยุทธ            
6. สรุป ทบทวน แกไข รางแผน      
กลยุทธ 

           

7. นําเสนอ ผูอํานวยการเพื่อนํา เขา
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ เพื่อ
พิจารณา 

           

8. การนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ       
ขอความเห็นชอบ 

           

9. ประกาศใชแผนกลยุทธของ
สถาบันฯ 

           

2.   แผนปรับปรุงโครงสรางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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2546 2547 กิจกรรม 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย 

1. เสนอแผนงานปรับปรุง
โครงสรางสถาบันฯให
กรรมการประกันฯพจิารณา 

           

2. ออกแบบสอบถามใหทุกฝาย
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามโครงสรางใหม 

           

3. จัดประชุมเพื่อหาขอสรุป
การปรับปรุงโครงสราง
สถาบันฯ คร้ังที่ 1 

           

4. จัดประชุมเพื่อหาขอสรุป
การปรับปรุงโครงสราง
สถาบันฯ คร้ังที่ 2 

           

5. จัดประชุมเพื่อหาขอสรุป
การปรับปรุงโครงสราง
สถาบันฯ คร้ังที่ 3 

           

6. สรุปผลการปรับโครงสราง
สถาบันฯ 

           

7. นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
สถาบันฯ 

           

8. โครงสรางสถาบันฯฉบับ
ปรับปรุงใหมนําสงกอง
แผนงาน มก. 
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3. แผนดาํเนินงานของศูนยบรกิารประกันคณุภาพอาหาร   
(1 มิถุนายน 2545-31 พฤษภาคม 2546) 

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพการใหบริการวิเคราะห/ทดสอบ เร่ืองการจัดทําฉลากโภชนาการ การ
วิเคราะหเพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. การวิเคราะหสารอฟลาทอกซิน การวิเคราะห 
คุณภาพของไวน และการวิเคราะหคุณภาพของน้ําดื่ม โดยสรางความรวมมือกับ
ศูนยเครื่องมือกลาง บางเขน  และใชวิธีการ Subcontract ในสวนที่สถาบันฯ 
วิเคราะหไมไดเนื่องจากขาดเครื่องมือและบุคลากร  (16 กรกฎาคม 2545) 

กิจกรรมที่ 2 ไดรับทุนสนับสนุนจากบริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย จํากัด เพื่อจัดซื้อเครื่องมือใน
การวิ เคราะห/ทดสอบใหกับสถาบันฯ  โดยผานทางศูนยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี รัฐรวมเอกชน  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจํ านวน  20 ลานบาท 
(พฤศจิกายน 2545) 

กิจกรรมที่ 3 จัดทําโครงการเพื่อจัดตั้งหองปฎิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม 
โดยใชพื้นที่ช้ัน 8 ของสถาบันฯ ภายในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2546-2550) ในวงเงิน
รวมทั้งหมดประมาณ 33 ลานบาท โดยมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุน 3 หนวยงาน 
ไดแก สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  บริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย 
จํากัด และศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน 

กิจกรรมที่ 4 จัดทําแบบเสนอโครงการ ประกอบการของบประมาณจากศูนยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน ประจําปงบประมาณ 2546 (โครงการตอเนื่องระยะเวลา 3 
ป) เร่ือง “การพัฒนาการจัดทําระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม”    
ในวงเงิน 3 ลานบาท 

กิจกรรมที่ 5 ทําสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับบริษัท ยูนิลีเวอร เบสท
ฟูดส ประเทศไทย จํากัด (12 มิถุนายน 2546) 

กจิกรรมที่ 6 วางแผนจัดจางบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ศูนยบริการประกนัคุณภาพอาหาร 

กิจกรรมที่ 7 ออกแบบกอสราง ติดตั้งชุดปฏิบัติการของหองปฏิบัติการวิเคราะห/ทดสอบ พื้นที่ช้ัน 8 

กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ประจําหองปฏิบัติการตามขอตกลงของสัญญาจากบริษัทยนูิลีเวอร 
และเงินรายไดสนับสนุนจากสถาบันฯ 

กิจกรรมที่ 9 เปดหองปฏิบตัิการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารและเครือ่งดื่มอยางเปนทางการ 
(เมษายน 2547) 
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ขอสนเทศสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 1.  จํานวนบุคลากรของหนวยงาน รวมท้ังสิ้น 184 คน (สํารวจ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2545) 

1.1  บุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 

 
      1.2  จําแนกขาราชการตามวุฒิการศึกษา  

  ขาราชการสาย ข ขาราชการสาย ค พนักงานมหาวิทยาลัย 
ปริญญาเอก 5  คน - - 
ปริญญาโท 40  คน 2   คน 2    คน 
ปริญญาตรี 5  คน 28  คน 2   คน 
ปวส. - 4   คน - 
ปวช. - 3   คน - 

     

พนักงาน
มหาวทิยาลยั

  2%

ขาราชการ
สาย ค 20%

ลกูจางประจํา
 41%

ลกูจาง
ชัว่คราว 10%

ขาราชการ
สาย ข 27%

ขาราชการสาย ข 50 คน 
ขาราชการสาย ค 37 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย    4 คน 
ลูกจางประจํา 74 คน 
ลูกจางชั่วคราว 19 คน 
 

บุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 

0

10

20

30

40

เอก โท ตรี ปวส. ปวช.

สาย ข สาย ค พนักงาน มก.

จําแนกขาราชการตามวุฒิการศึกษา 
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 1.3  บุคลากรจําแนกตามตําแหนงและสังกดั 
อัตรากําลังบุคลากรจําแนกตามตําแหนงทีสั่งกัดฝาย/ศูนย ดังนี ้

ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป     
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 1 - - - 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 2 - - - 
พนักงานธุรการ 5 2 - - - 
พนักงานธุรการ 4 1 - - - 
เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 4 1 - - - 
เจาหนาที่บุคคล 6 1 - - - 
เจาหนาที่บุคคล 5 1 - - - 
นักวิชาการการเงินและบัญช ี7 1 - - - 
นักวิชาการเงนิและบัญช ี6 2 - - - 
นักวิชาการเงนิและบัญช ี5 1 - - - 
พนักงานการเงินและบัญช ี5 1 - - - 
พนักงานการเงินและบัญช ี4 1 - - - 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 1 - - - 
นักวิชาการพัสดุ 6 1 - - - 
นักวิชาการพัสดุ 4 1 - - - 
เจาหนาทีพ่ัสด ุ4 1 - - - 
พนักงานพัสด ุ4 1 - - - 
นักวิชาการชางศิลป 6 1 - - - 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 3  1 - - 
เจาหนาที่บนัทกึขอมูล - - - 1 
พนักงานรับโทรศัพท - - - 1 
นักการภารโรง - - 2 - 
พนักงานขับรถยนต - - (1) - 
คนงาน - - 6 - 

รวม 21 1 8 2 
หมายเหตุ : ตัวเลขที่อยูใน (   ) เปนบุคลากรที่สังกัดฝายวิศวกรรม มาชวยปฏิบัติงานใหฝายฯ 
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ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง 
ชั่วคราว 

ฝายจุลชีววิทยาประยุกต     
นักวจิัย (เชี่ยวชาญ) 9 3 - - - 
นักวจิัย (ชํานาญการ) 8 5 - - - 
นักวจิัย  7 4 - - - 
นักวจิัย 6 1 - - - 
นักวจิัย 4 1 - - - 
คนงาน  - 6 2 

รวม 14 - 6 2 
ฝายวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ     
นักวจิัย (เชี่ยวชาญ) 9 2 - - - 
นักวจิัย (ชํานาญการ) 8 4 - - - 
นักวจิัย  7 5* - - - 
นักวจิัย 6 2 - - - 
นักวจิัย 5 1 - - - 
นักวจิัย 4 - 1 - - 
คนงาน - - 3 - 

รวม 14 1 3 - 
หมายเหตุ  :  *  ลาฝกอบรม ณ ตางประเทศเปนระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 คน 

ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป     
นักวจิัย (เชี่ยวชาญ) 9 2 - - - 
นักวจิัย (ชํานาญการ) 8 3 - - - 
นักวจิัย  7 3 - - - 
นักวจิัย 6 1 - - - 
เจาหนาทีว่ิจยั 5 1 - - - 
เจาหนาทีว่ิจยั 3 - 1 - - 
พนักงานวิทยาศาสตร (ชํานาญการ) 6 3 - - - 
คนงาน - - 2 - 

รวม 13 1 2 - 
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ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ฝายวิจัยโภชนาการและสุขภาพ     
นักวจิัย (เชี่ยวชาญ) 9 1 - - - 
นักวจิัย (ชํานาญการ) 8 6* - - - 
นักวิชาการศึกษา(ชํานาญการ) 8 1 - - - 
นักวจิัย  7 1 - - - 
เจาหนาทีว่ิจยั (ชํานาญการ) 8 1 - - - 
นักวจิัย 5 1 - - - 
พนักงานวิทยาศาสตร (ชํานาญการ) 6 3 - - - 
พนักงานวิทยาศาสตร 5 2 - - - 
คนงาน  - 6 1 

รวม 16 - 6 1 

หมายเหตุ :  *  ลาศึกษาตอปริญญาเอก  1 คน 
ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ฝายวิศวกรรม     
นักวจิัย 4 - 1 - - 
นายชางเทคนคิ (ชํานาญการ) 1 - - - 
วิศวกรไฟฟา 5  1* - - - 
วิศวกรเกษตร 5 1 - - - 
นายชางเครื่องยนต 5 1 - - - 
นายชางเทคนคิ 5 2 - - - 
นายชางเทคนคิ 4 1 - - - 
นายชางไฟฟา 5  1 - - - 
นายชางไฟฟา 4 1 - - - 
ชางปูน - - 1 - 
คนงาน - - 1 - 
พนักงานขับรถยนต - - 9 - 

รวม 9 1 11 - 
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ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ศูนยสารนิเทศทางอาหาร     
บรรณารักษ (1)** - - - 
พนักงานหองสมุด (1)** - - - 
นักเอกสารสนเทศ - - - 3 
เจาหนาทีห่องสมุด - - - 1 
คนงาน - - 1 - 

รวม (2)** - 1 4 
ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร     
บุคลากรที่สังกัดฝายตางๆ (23) (2) (14) (1) 

รวม (23) (2) (14) (1) 
หมายเหตุ : *  ลาศึกษาตอปริญญาโท 

ตัวเลขที่อยูใน (  )** เปนบุคลากรที่สังกัดสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตัวเลขที่อยูใน (  ) เปนบุคลากรที่สังกัดฝายตางๆ  มาชวยปฏิบัติงานใหศูนย 

ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ฝายโรงงานผลิต 1     
นักวจิัย 7 (1) - - - 
นักวจิัย 4 - (1) - - 
วิศวกรเกษตร 5 (1) - - - 
พนักงานผูชวยผลิตทดลอง - - 2 - 
คนงาน - - 13 1 

รวม (2) (1) 15 1 
ฝายโรงงานผลิต 2     
นักวจิัย (ชํานาญการ) 8 (1) - - - 
เจาหนาทีว่ิจยั 5 (1) - - - 
เจาหนาทีว่ิจยั 3 - (1) - - 
พนักงานผลิตทดลอง - - 1 - 
พนักงานผูชวยผลิตทดลอง - - 3 - 
คนงาน - - 7 1 

รวม (2) (1) 11 1 
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ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง   
ชั่วคราว 

ฝายอาหารและจัดเลี้ยง     
พนักงานวิทยาศาสตร 5 (2) - - - 
คนงาน - - 11 8 

รวม (2) - 11 - 

  หมายเหตุ :  ตัวเลขที่อยูใน (   ) เปนบุคลากรที่สังกัดฝายตางๆ  
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2. งบประมาณ 
งบประมาณเงนิรายไดและงบประมาณแผนดิน  
เปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงนิรายไดระหวางป 2545 และป 2546   จําแนก

ตามหมวดรายจาย ดังนี ้
 

งบประมาณแผนดิน  

ประจําป 2545 ประจําป 2546 

ไดรับจดัสรรเพิ่ม  
(-ลด)จากปกอน 

รายจายจริงเพิ่ม (-ลด) 
จากปกอน 

 
หมวดรายจาย 

ไดรับ
จัดสรร  (1) 

จายจริง 
(2) 

ไดรับ
จัดสรร (3) 

จายจริง 
(4) 

จํานวนเงิน 
(5)=(3)-(1) 

% จํานวนเงิน 
(6)=(4)-(2) 

% 

งบบุคลากร 32,459,200 28,294,085 34,078,800 24,924,067 1,619,600 4.99 -3,370,018 -11.91 
งบดําเนินการ 1,417,800 1,413,162 1,417,800 1,418,050 - - 4,888 0.35 
คาสาธารณูปโภค 787,216 785,107 728,000 728,000 -59,216 -7.52 -57,107 -7.27 
งบลงทุน 5,000,000 4,979,080 2,460,000 2,315,770 -2,540,000 -50.80 -2,663,310 -53.49 
งบอุดหนนุ 146,100 144,720 146,100 146,100 - - 1,380 0.95 
รวมทั้งสิ้น 39,810,316 35,616,154 38,830,700 29,531,987 -979,616 -2.46 -6,084,167 -17.08 
 

งบประมาณเงินรายได  

ประจําป 2545 ประจําป 2546 

ไดรับจดัสรรเพิ่ม  
(-ลด)จากปกอน 

รายจายจริงเพิ่ม (-ลด) 
จากปกอน 

 
หมวดรายจาย 

ไดรับอนุมัต ิ
(1) 

รายจายจริง 
(2) 

ไดรับอนุมัต ิ
(3) 

รายจายจริง 
(4) 

จํานวนเงิน 
(5)=(3)-(1) 

% จํานวนเงิน 
(6)=(4)-(2) 

% 

งบบุคลากร 1,290,000 1,195,145 1,317,720 1,762,306 27,720 2.15 567,161 47.46 
งบดําเนินการ 26,009,200 14,366,326 24,161,800 19,673,821 -1,847,400 -7.10 5,307,496 36.94 
คาสาธารณูปโภค 2,200,000 1,737,444 2,200,000 1,801,701 - - 64,257 3.70 
งบลงทุน 9,549,960 2,165,592 3,520,200 7,953,163 -6,029,760 -63.14 5,787,571 267.25 
งบอุดหนนุ 200,000 64,819 9,200,000 3,967,947 9,000,000 4,500 3,903,128 6,021.58 
งบรายจายอื่น 529,000 1,208,978 529,000 695,236 - - -513,742 -42.49 
งบกลาง 15,000,000 - 6,100,000 - -8,900,000 -59.33 - - 

รวมทั้งสิ้น 54,778,160 20,738,303 47,028,720 35,854,174 -7,749,440 -14.15 15,115,871 72.89 

หมายเหตุ :  งบประมาณเงนิรายไดทีไ่ดรับอนุมัติประจาํปการศึกษา 2545 (มิ.ย. 45 – พ.ค. 46) 
   งบประมาณเงนิรายไดทีไ่ดรับอนุมัติประจาํปการศึกษา 2546 (ต.ค.45 – ก.ย.46) 

สวนรายจายจริงประจําป 2545 (ต.ค. 44 – ก.ย. 45 )  และป 2546 ( ต.ค. 45 – ก.ย. 46) 
เนื่องจากไดมกีารปรับเปลี่ยนชวงเวลาของงบเงินรายไดใหตรงกับงบประมาณแผนดิน   
(ต.ค. – ก.ย.)   ดังนั้น การเปรียบเทียบระหวางป 2545 และป 2546 จึงยังไมชัดเจน   
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3.  ขอมูลสถิติโครงการวิจัย 
โครงการวิจัยที่ไดรับงบสนบัสนุนการวจิยัจากแหลงทนุตางๆ ระหวางปงบประมาณ 2545 

เปรียบเทียบกบัปงบประมาณ 2546 ดังนี ้

ป 2545 ป 2546 เพ่ิม (-ลด) จากปกอน ท่ี แหลงทุน 
โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน จํานวนเงิน % 

1 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิต- 
ภัณฑอาหาร     

1 20,900 1 13,900 -7,000 -33.49

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 9 1,642,500 5 1,120,000 -522,500 -31.81
3 ศูนยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน  (ศรอ.)
1 500,000 5 4,369,150 3,869,150 773.83

4 รวมกับคณะเกษตร 1 170,000 - - - - 
5 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ  
2 1,760,000 3 3,720,400 1,960,400 111.39

6 กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- - 1 1,087,000 - - 

7 สํานักงานมาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศ (สมอป.) 

- - 3 1,100,000 - - 

8 สถาบันวิจัยพืชสวน    
กรมวิชาการเกษตร 

1 400,000 1 40,000 -360,000 -90 

9 ทบวงมหาวิทยาลัย 1 1,557,800 5 3,992,212 2,434,412 156.27
10 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
3 619,100 2 564,000 -55,100 -8.90 

11 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) 

1 3,241,562.5 1 2,729,500 -512,062.5 -15.80

12 มูลนิธิโครงการหลวง - - 1 341,600 - - 
13 American Soybean  Association   

of  Thailand 
- - 1 300,000 - - 

14 Japan International Research 
Center for Agricultural Sciences 
(JIRCAS) 

2 1,357,524 2 1,380,000 22,476 1.66 

 รวม 22 11,269,386.5 31 20,757,762 6,829,775.5 60.60 
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4. ขอมูลสถิตอ่ืิน ๆ 
ขอมูลสถิติภารกิจดานงานบริการวิชาการ งานถายทอดเทคโนโลยี และภารกิจรองมีดังนี้ 

งาน รายการ จํานวน 
งานบริการวิชาการ - ตัวอยางที่ใหบริการตรวจวิเคราะห/ทดสอบ 902  ตัวอยาง 
 - การบริการการสืบคนขอมูลจากฐาน 1,428  เร่ือง 
  ขอมูลทางอาหาร  
 - การบริการตอบคําถามและชวยสืบคนขอมูล 6,550  เร่ือง 
  ภายในและภายนอกประเทศ  
 - การใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 48  คร้ัง 
   
งานถายทอดความรู และ - การจัดฝกอบรมและสัมมนาทางดาน 29  คร้ัง 
เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทางอาหาร  
 - จํานวนนิทรรศการเพื่อเผยแพร 95  เร่ือง 
 -  จํานวนสมาชิกและเครือขายวารสาร “อาหาร” 720  ราย 
   
งานสนับสนุนการเรียนการสอน - จํานวนครั้งในการจัดการฝกงานนิสิต นักศึกษา 5  คร้ัง 
   
งานผลิตและบริการ - จํานวนผลิตภัณฑเดิมที่วางจําหนาย 104 รายการ 
 - จํานวนผลิตภัณฑใหมที่วางจําหนาย 8  รายการ 
 - จํานวนวันที่ใหบริการ ณ หองอาหารสหโภชน 240 วัน 
 - จํานวนครั้งในการใหบริการอาหารจัดเลี้ยง 553  คร้ัง 
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งานวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดทําการศึกษาคนควาวิจัย  เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีอาหาร  โดยมุงเนนงานวิจัยและพัฒนา  เพื่อชวยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  
การสรางผลิตภัณฑใหม  เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและสงเสริมการสงออก  โดยดําเนินการวิจัยแบบครบวงจร
ระหวางภาครัฐ และเอกชน 
 นอกจากนี้  ยังไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมเกษตรตามนโยบายเฉพาะกิจ และ
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เพื่อชวยเศรษฐกิจและเกษตรกรของประเทศดวย 

 
งานวิจัย............สูเสนทางอุตสาหกรรม 

 

อาหารไทย  ตามนโยบาย  ครัวไทยสู
โลก

   อาหารไทยสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป  บรรจุ
ในกระปอง  อาหารแชแข็ง และในบรรจุภัณฑ
ออนตัว  รวม 12 ชนิด  ประกอบดวย เครื่องปรุง
รส  5  ชนิด  คือ  ตมยํา  ผัดกะเพราะ  ผัดไทย  
แกงเลียง   สมตํา   สําหรับอาหารสําเร็จรูป  
ไดแก   น้ํ ายาปลา   ไกผัด เผ็ด   มัสมั่น เนื้ อ  
พะแนงไก  ตมขําไก  แกงเขียวหวานไก และ
กล วยบวชชี   ซึ่ งทางสถาบันฯไดพัฒนา
ผลิตภัณฑ เหลานี้ขึ้นเพื่อการสงออก   ตาม
นโยบาย  ครัวไทยสูโลก  ของรัฐบาล 
     ไดทําการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ฤทธิ
ตานสารอนุมูลอิสระ  ปริมาณโพลิฟนอลและ
ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑดังกลาว  โดยให
ชาวฝรั่งเศสบริโภคผลิตภัณฑอาหารไทย 4 
ชนิด  คือ   ผัดไทย   ตมยํา   พะแนงไก   และ
มัสมั่นเนื้อ  เพื่อใหทราบรสนิยมของผูบริโภค
ชาวตางประเทศ  ซึ่งการศึกษานี้จะเปนขอมูลที่
มีประโยชนตอผูประกอบอุตสาหกรรมอาหาร
ในการสงออกตอไป 
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ขาว-ผลิตภณัฑอาหารหลัก  

 
โรงงานตนแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑมะมวง
ดอง

 

     เสนหมี่  กวยเต๋ียวเสนเล็ก และกวยเต๋ียว
พรอมเครื่องปรุง  ไดแก  เสนเล็กผัดไทย  
เสนเล็กตมยําเนื้อตุน เสนหมี่ราดหนาไก และ
เสนหมี่ผัดซีอิ๊วไก ในบรรจุภัณฑออนตัว เปน
ผลิตภัณฑจากข าวที่สถาบันฯ  วิจั ยและ
พัฒนาขึ้น  เพื่อการสงออก 
       ผลิตภัณฑเหลานี้  ผานกระบวนการแปร
รูปดวยความรอนจึงเก็บไดที่อุณหภูมิหอง  
รับประทานไดสะดวก  โดยอุนซองบรรจุ
ภัณฑในน้ําเดือด 3 นาที หรือเทใสถวยอุนใน
ไมโครเวฟ 
       นอกจากนี้  สถาบันฯ  ยั ง ไดพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวกึ่งสําเร็จรูป (Instant rice)  
ใหกับบริษัท เอกชน  ไดแก  ข าวขาวกึ่ ง
สําเร็จรูป  ขาวกลองกึ่งสําเร็จรูป  ขาวขาวผัด
กะเพรากึ่งสํา เร็จรูป   และขาวขาวผัดกึ่ ง
สําเร็จรูป 

    เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑมะมวงดองที่
ไมมีหลักเกณฑทางวิชาการที่แนนอน  การ
ผลิตไมถูกสุขลักษณะ  ใชสารเจือปนดวย
ชนิดและปริมาณที่ไมเหมาะสมและบางชนิด
เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค  การใช
สารเคมีดังกลาวก็เพียงเพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะตองตา  ถูกใจผูบริโภค และมีอายุการ
เก็บไดนาน ดวยวิธีดังกลาว  นับเปนการเสี่ยง
อันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคเปนอยางย่ิง 
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 ทางสถาบันฯ ภายใตทุนอุดหนุนการวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัย  ไดจัดตั้งโรงงานตนแบบการ
ผลิตมะมวงดอง ระบบการนําน้ําดองกลับมาใชใหม  การบรรจุภัณฑ  ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือในการ
ผลิตผลิตภัณฑมะมวงดองที่ถูกตองตามหลักวิชาการใหแกชุมชนในจังหวัดราชบุรีและไดถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตใหแกกลุมแมบาน  เกษตรกร และผูประกอบการในจังหวัดใกลเคียงดวย 
 โรงงานที่จัดตั้งนี้จะเปนตนแบบสําหรับผูประกอบการรายยอยอ่ืน ๆ สามารถนําสูตรและ
กรรมวิธีการผลิตไปปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑมะมวงดองใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตอผูบริโภค  มี
คุณภาพมาตรฐานอยูในเกณฑที่สามารถแขงขันในเชิงพาณิชยได 
 

โรงงานตนแบบผลิตไวนมาตรฐาน 

    สถาบันฯ ไดออกแบบโรงงานผลิตไวนที่ได
มาตรฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
ผ ลิ ต อ า ห า ร (GMP)แ ล ะ ศึ ก ษ า ส ภ า ว ะ ที่
เหมาะสมในการหมักผลิตผลเกษตรตาง ๆ เชน 
มะเมา  กระชายดํา  สมโกย (องุนปา) ฯลฯ  ได
พัฒนาชุดอุปกรณหมักไวนควบคุมดวยระบบ
กึ่งอัตโนมัติ   ออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิ  
เครื่องวัดแอลกอฮอลและเครื่องวัดความเปน
กรดดาง ฯลฯ 
     โรงงานตนแบบนี้  จะเปนสถานที่ถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไวนที่ถูกตอง   ใหแก
ผูประกอบการรายยอย  เพื่อขจัดปญหาการผลิต
ไวนที่ไมถูกสุขลักษณะ  ซึ่งกอใหเกิดอันตราย
แก ผู บ ริ โ ภ ค   ผู ป ร ะ ก อบก า ร จ ะ ไ ด นํ า
เทคโนโลยีไปพัฒนากระบวนการผลิตไวนให
ไดคุณภาพมาตรฐาน   ทั้ ง เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและการสงออกแขงขันใน
ตลาดโลกได 
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พริกไทยดําปลอดเชื้อ 
 สถาบันฯ ไดพัฒนาการผลิตพริกไทยดําแบบดั้งเดิมใหเปนกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ  
เพื่อเปนตนแบบในการผลิต และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแกกลุมเกษตรกร  โดยใชหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตลอดจนใชระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 
(HACCP)  พริกไทยดําที่ผลิตไดจะมีเชื้อปนเปอนไมเกินมาตรฐานที่กําหนดเพื่อการสงออก  (104cfu ตอ
พริกไทย 1 กรัม) 

กระบวนการผลิต 
 

กรรมวิธีการผลิตแบบปลอดเชื้อกรรมวิธีการผลิตแบบปลอดเชื้อ  
 
 

นําเขาเครื่องปลิดเมล็ดพริกไทย 
 

ลางน้ําสะอาด 3-4 ครั้ง 
 

ลวกดวยน้ํารอนที่ 60 – 65 oเซลเซียส 90 วินาที 
 

อบใหแหงที่อุณหภูมิ 55- 60 o เซลเซียส หรือตากแดด
บนแครยกพื้นสูง  

จนเมล็ดพริกไทย มีความชื้น 10-12% 
 

คัดแยกพริกไทยเบาออกจากพริกไทยดํา 
 
 

พริกไทยดําบรรจุในถุงปดสนิทภายใตระบบ
สูญญากาศ 

 
ไดพริกไทยดําปลอดเชื้อ   

มีจุลินทรียทั้งหมดไมเกิน 100 cfu/g 

กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม  
ผ่ึงพริกไทยทั้งพวงไวประมาณ 3 แดด 

  
แยกเมล็ดออกจากกานใบโดยใชเครื่อง 

 
เขาเครื่องเขยาแยกขนาดของเมล็ดพริกไทยโดยผานตะแกรง 

 
นําไปตากแดดโดยมีแผนตาขายพลาสติกรองรับการผึ่ง 

               บนพื้นดินหรือพ้ืนซีเมนต 
 

คัดแยกพริกไทยเบาออกจากพริกไทยดํา 
 

                   พริกไทยดําบรรจุถุง 
  

 
พบเชื้อจุลินทรียทั้งหมด 2.9 x 106 cfu/g  
(cell forming unit ตอ 1 กรัมพริกไทย) 

พริกไทยสดทัง้พวง 



 26

โครงการวิจัย 
 สถาบันฯ ไดทําการศึกษาคนควาวิจัย และผลิตทดลองผลิตภัณฑอาหารหลาย ๆ ดาน  กลาวคือ  
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การศึกษาเกี่ยวกับสารปนเปอน  การใชประโยชนจากจุลินทรีย  การใช
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตผลเกษตร  การพัฒนาอาหารเชิงพันธภาพ (Functional food)  การพัฒนา
อาหารไทย ฯลฯ  โดยรวมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการวิจัยเพื่อแกปญหาในกระบวนการผลิตใหแก
ผูประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยตอผูบริโภค  สามารถแขงขันใน
ตลาดตางประเทศได  ดังโครงการตาง ๆ ตอไปนี้:- 
 

โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุน และดําเนินการในระหวาง มิ.ย.45 – พ.ค.46 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
แหลงทุน : American soybean association of Thailand 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑจากแปงถ่ัวเหลืองชนดิไขมันเต็มเพือ่ใชในการทําผลิตภัณฑโปรตีนและ
อาหารวางสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก                                                            

แหลงทุน : Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 
2. การพัฒนาคุณภาพขาวหลังการเก็บเกีย่ว                        
3. การใชผักพื้นบานควบคุมการเจริญเติบโตของมอดขาว                                                                    

แหลงทุน : สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร (IFRPD) 
4. การคัดแยกและเลี้ยง Diatom sp. จากแหลงเลี้ยงหอยมกุน้าํจืด จ.กาญจนบุรี ในหองปฏบิัติการ

ทดลอง                                                                   

แหลงทุน : กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. โรงงานตนแบบผลิตไวนจากผลิตผลเกษตรใหไดมาตรฐานสําหรับผูผลิตรายยอย                          

แหลงทุน :สถาบันวิจัยพชืสวน  กรมวิชาการเกษตร 
6. การแปรรูปดาหลา/ ขิงประดบั 
7. การศึกษาองคประกอบทางเคมี/ ฟสิกสของสมโอ พันธุ และอายุตางๆ กันที่ปลูกในประเทศไทย 

และการศึกษาการกําจัดรสขมเพื่อนําไปแปรรูปเปนน้ําสมโอ 
แหลงทุน : ทบวงมหาวิทยาลัย 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มวุนสวรรครังนก น้ําผลไมเสริมไฟเบอรและเยลลี่วุนสูชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดลพบุรี 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
9. การพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีระบบตนแบบการผลิตพริกไทยดําปลอดเชื้อเพื่อการ

สงออก 
10. การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวโพดและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูประชาชน                         
11. การสรางโรงงานตนแบบเพือ่พัฒนาผลิตภณัฑมะมวงดองและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการบริโภคในประเทศและการสงออก                     
12. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําสมสายชูหมักจากสบัปะรด                                                       
13. การยกระดับอตุสาหกรรมการแปรรูปมะมวงดองในทองถ่ินเพื่อใหไดมาตรฐาน 

แหลงทุน : มูลนิธิโครงการหลวง 
12. การศึกษาองคประกอบทางเคมีปริมาณฟนอลทั้งหมดและสารฟลาโวนอยดบางชนดิของผลไม

เขตหนาวนําเขาเพื่อเปรียบเทียบกับผลไมที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง                                      
แหลงทุน : รวมกับคณะเกษตร 

13. การพัฒนาผลิตภัณฑถ่ัวเหลืองในทองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร และสระแกว (ภายใตโครงการ 
: การวิจยัในไรนาเกษตรเพือ่การผลิตถ่ัวเหลืองอยางยั่งยืนในภาคกลางและภาคเหนอืตอนลาง) 

แหลงทุน : ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (ศรอ.) 
14. การรวมทุนผลิตสาหรายสไปรลิูนาในเชิงพาณิชย 
15. การพัฒนาผลิตภัณฑหมยูางและกาแฟพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคา                                        
16. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑประเภทน้ําพริกในโครงการหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
แหลงทุน : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

17. การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกีจ้ากน้ํานมขาวยาคูผง                                                        

แหลงทุน : สํานักงานมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (สมอป.) 
18. การวิเคราะหความเสี่ยงของ SO2ในเสนกวยเตี๋ยวเสนหมีส่ดและแหง                                              
19. การวิเคราะหความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุมธัญพืช ถ่ัวเมล็ดและผลิตภัณฑ                          

แหลงทุน : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
20. การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวแชเยือกแข็ง 
21. การพัฒนากระบวนการผลิตแปงขาวเจาเพือ่ใชผลิตกวยเตี๋ยว                                                           
22. การลดการสูญเสียในการผลิตเสนหมี ่
23. การพัฒนาคุณภาพกวยเตี๋ยวเสนเล็กอบแหงและเสนเล็กกึ่งสําเร็จรูป 

2 2 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
24. การพัฒนาอาหารปนผสมเปนอาหารสําเร็จรูป      
25. การศึกษาสมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสตารชมันสําปะหลังดัดแปรดวยกรดแล็กทิกรวม

กับคลื่นอัลตราไวโอเลตที่มตีอการขยายปริมาตรระหวางการอบ     
26. การพัฒนาผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตกวยเตี๋ยวพรอมเครื่องปรุงรสในรูปผลิตภัณฑอาหาร

พรอมรับประทาน 
27. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวแดง   

แหลงทุน : สํานักงานวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) 
28. การศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการพฒันากรรมวิธีการทําผลิตภัณฑจาก

มะนาวใหแกกลุมแมบานเกษตรกร เกษตรกรเยาวชน และประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพและ
ตางจังหวัด 

29. ฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบานไทยตอจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร 
30. ฤทธิ์ปองกันหนืของสารสกัดผักพื้นบานไทย 
31. ผลของสารสกัดจากผักพืน้บานบางชนิดตอจุลชีพที่พบในการหมักไวน 
32. ฤทธิ์ของสารตานอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดจากผักกระโดนน้ํา 
33. การปรับปรุงคุณภาพดานกล่ินรสของโปรตีนเกษตรโดยวิธีกอนและหลังการ extrusion                 
34. การเปรยีบเทยีบปริมาณสารตางๆ ที่เปนปจจัยเสีย่งตอการดูดซึมเหล็กในผักพื้นบาน 
35. คุณสมบัติทางกายภาพของอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซทรูช่ันชนิดสุกพองในการใชประโยชน

จากขาวกลองไทย                                                    
36. การวิจยัวัตถุดบิและตํารับของอาหารไทยฮาลาลและอาหารเพื่อสุขภาพตามกฎระเบยีบของ

ศาสนาอิสลามเพื่อการสงออก   
37. การพัฒนากลาเชื้อบริสุทธิ์สําหรับขาวหมาก   
38. ความเสี่ยงทางดานจุลินทรียของผักและผลไมตัดแตงทีจ่ําหนายในรานคาทั่วไป   
39. การถายทอดการใชประโยชนวุนสวรรคเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 

แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
40. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการทําลายคุณคาทางอาหารของขาวโพดทั้งเมล็ดใน

ภาชนะบรรจุ : การเปรียบเทยีบกระบวนการ pretreatment ของขาวโพดทั้งเมล็ดในภาชนะบรรจ ุ  
41. ผลิตภัณฑอาหารเสนจากขาวพรอมบริโภคในบรรจุภณัฑออนตัวเพื่อการสงออก 
42. การวิจยัและพฒันากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีการวจิัย   
43. การวิจยัและพฒันาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการสงออก                                      
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
44. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหลักจากขาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (ภายใตโครงการ:การใชประโยชน

จากขาวในการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการสงออก)   
45. การปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยดวยขาวกลอง (โครงการยอย การวิจยัเกีย่ว

กับขาวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร)                                                          
แหลงทุน : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

46. การตอยอดและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําผลไมและเครื่องดื่มมูลคาเพิ่มสูงสูชุมชนและ
ผูประกอบการ 

 

ความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับตางประเทศ 

 ในปงบประมาณ 2546  สถาบันฯมีความรวมมือกับตางประเทศในลักษณะโครงการวิจัย 
การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการจัดฝกอบรมทางวิชาการ  โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากแหลงทุน
ตางประเทศดังนี้  
 รวมมือกับ Japan International Research Center for Agriculture (JIRCAS) ในการรับนักวิจัย
ชาวญ่ีปุน 4 คน มาปฏิบัติงานวิจัยรวมกันในประเทศไทย 
 ภายใตสัญญาความรวมมือกับ  JIRCAS  นักวิจัยของสถาบันฯ ไดเดินทางไปทําการวิจัย  ณ  
ประเทศญี่ปุน  จํานวน 5 คน  ไดแก  ดร.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร,  นางพัชรี ตั้งตระกูล,  นางวิภา สุโรจนะ
เมธากุล,  น.ส.อภิญญา จุฑางกูร และ น.ส.เสาวลักษณ  รุงแจง 
 บริษัท Nutra Tech Co., Ltd.  ไดสงนักวิจัยชาวเกาหลีมาทําการวิจัยเร่ือง  Functional Properties 
on Thai Herb 
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ผลงานวิจัยตพีิมพ 
 ผลงานวิจัย  บทความวิชาการและ  เอกสารการประชุมวิชาการของบุคลากรสถาบันฯ ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร  รายงานการประชุมวิชาการ  จํานวนรวมทั้งสิ้น  35  เร่ือง 
 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานตีพมิพ 
ชื่อวารสาร : JARQ. 

1. Chemical Composition and Antifungal Activity of  Essential Oil from  Cymbopogon nardus 
(Citronella Grass) 

ชื่อวารสาร : Journal of Agricultural and Food Chemistry 
2. Prenlated Flavanones Isolated from Flowers  of Azadirachta indica (the Neem Tree) as 

Antimutagenic Constituents against Heterocyclic Amines 
ชื่อวารสาร : Kasetsart Journal. 

3. Effects of Different UV Irradiations on Properties of Cassava Starch and Biscuit Expansion 
4. Comparison Iron Absorption-Inhibited Substances in Local Thai Vegetable 
5. Antiaflatoxigenic Effect of  Lactic Acid Bacteria Isolated from Some Thai Fermented Foods 
6. Using of Extrusion Process for Preporation of  Instant Cereal Beverage Powders based on Corn 

and Soybean 
7. Preliminary studies on recycling spent brine in green mango fermentation. 
8. Serum Lipid-Lowering in Rats Fed with High Dietary Fiber from Cereal and Nata De Coco 

ชื่อวารสาร : Drying Technology 
9. Experiments on In-Store Paddy Drying Under Tropical Climate : Simulation and Product Quality 

ชื่อวารสาร : วารสารราชบัณฑิตยสถาน 
10. การเพิ่มปริมาณตนขาวของขาวคุณภาพต่ําโดยวิธีแชรวมกับการอบแหงบนฐานไหล 

ชื่อวารสาร : จัดพิมพโดย โครงการผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม เกษตร-สกว. 
11. การสืบคนเอกสารสิทธิบัตรเพื่อตอยอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ชื่อวารสาร : วารสารเกษตรนเรศวร 
12. การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการเก็บถนอมเพื่อรักษาคุณภาพน้ํามะนาวสด. 
13. ผลของน้ํามันปลาจากปลาปนนอรเวย ตอระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง 

ชื่อวารสาร : อาหาร 
14. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชนิดใยอาหารสูงประเภทชงดื่มจากวุนน้ํามะพราว (Designing Instant 

High Fiser Beverage with Nata de Coco) 
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ลําดับท่ี ชื่อผลงานตีพมิพ 
15. เกลือ : แหลงที่มาและการใชประโยชน 
16. Alicyclobacillus กับความทาทายในอุตสาหกรรมอาหาร 
17. สารซัลไฟตและซัลเฟอรไดออกไซดในอาหาร 
18. การทดสอบความปลอดภัยของ "อาหารใหม" (ดัดแปลงพันธุกรรม) โดยการใชสัตวทดลอง 
19. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเตาหู 
20. สารยับย้ังการดูดซึมธาตุเหล็กในผักพื้นบาน 
21. คุณสมบัติและประโยชนของกลีเซอรรอล 
22. ยอมรับถั่วเหลืองเปนหนึ่งในอาหารประจําวันของเรา 
23. คลื่นรังสี UV มีประโยชนตอเทคโนโลยีอาหารอยางไร 
24. อาหารและสุขภาพ : วิตามินซีเพื่อนซี้ของชีวิต 

ชื่อวารสาร : รายงานวิจัย 
25. มาตรฐานคุณภาพและเอกลักษณความเปนไทยของขนมจีนหมักที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
26. โครงการวิเคราะหปญหาสภาพความเสี่ยงในหวงโซอาหารที่มีตอผูบริโภค (กลุมปศุสัตวและ

ผลิตภัณฑ : นมและผลิตภัณฑนม) 
27. โครงการวิเคราะหปญหาสภาพความเสี่ยงในหวงโซอาหารที่มีตอผูบริโภค(กลุมธัญพืช ถั่วเมล็ด 

พืชและผลิตภัณฑ) 
ชื่อวารสาร : Proceedings of the Annual Autumn Meeting of the Japanese Society. 

28. Effect of Temperature and Low Oxygen Concentration on Respiration Rate and Quality of Broad 
Bean (Vicia Faba L.) 

ชื่อวารสาร : Proceeding of International Rice Congress .   
29. Product development from wheat-rice composite flour : Mee-Sua 
30. Product development from wheat-rice composite flour for dried noodles : bamee 

ชื่อวารสาร : เอกสารการประชุมวิชาการของ ม. เกษตรศาสตร คร้ังท่ี 41 
31. มะมวงดอง: การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย   
32. ผลิตภัณฑขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปเพื่อการสงออก  
33. การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑจากทองตลาด  

ชื่อวารสาร : งานประชุมวิชาการ Thaifex & Thaimex 2003   
34. การใชกระบวนการเอ็กซทรูช่ันสาํหรับการเตรียมเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่มีขาวโพดและถั่วเหลืองเปน

องคประกอบหลัก 
ชื่อวารสาร : การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติคร้ังท่ี 3 

35. การศึกษาชนิดของสารหอมระเหยที่ใหกลิ่นหอมเฉพาะของมะมวงอกรอง 
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งานบริการวชิาการ 
 สถาบันฯ ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  สราง  ปรับแตง  เครื่องมือเครื่องจักร และ
กลไกการทํางานในขบวนการผลิตใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมและผูสนใจทั่วไปในรูปของ
โครงการพัฒนา  นอกจากนี้ยังใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใชเครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณหองปฏิบัติการ  เพื่อผลิตทดลอง  วิเคราะหหรือทดสอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการพฒันาวิชาการ 
โครงการ หัวหนาโครงการ 

- การจัดสรางเครื่อง Village texturizer นายวายหุ  สนเทศ 
- การผลิตสับปะรดกระปองเพื่อศึกษาการหลุดรองของดีบุก นายอุดม  กาญจนปกรณชัย 
- การผลิตหนอไมเปรี้ยวในถงุสุญญากาศ นางกาญจนารตัน  ทวีสุข 
- การผลิตน้ํานมถั่วเหลืองพาสเจอรไรซในระดับโรงงานทดลอง นายอุดม  กาญจนปกรณชัย 
- การจัดสรางเครื่องหั่นวุนมะพราวทรงลูกเตา นายกฤษณะ  เต็มตระกูล 
- การวิจยัและพฒันาสูตรมะขาม 5 รส  พรอมวิธีทํา นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 
- ผลิตภัณฑปลาบรรจุกระปอง นายอุดม  กาญจนปกรณชัย 
- การพัฒนาสูตรแยมผลไมจากแกวมังกร น.ส.ชอลัดดา  เที่ยงพุก 
- การผลิตผลิตภัณฑงาดํา นางกุลวดี  ตรองพาณิชย 
- การผลิตไวนจากเห็ดหลินจือ นายประดิษฐ  ครุวัณณา 
- การพัฒนาผลิตภัณฑหมี่กรอบสําเร็จรูป นายอุดม  กาญจนปกรณชัย 
- การผลิตไขตุนหมูสับกระปอง นางกุลวดี  ตรงพาณิชย 
- ซุบไกกระปอง นางชิดชม  ฮิรางะ 
- การเก็บรักษาแมลงทอดและอบ บรรจุกระปอง นายอุดม  กาญจนปกรณชัย 
- การพัฒนาผลิตภัณฑหมยูางและกาแฟพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิต นางมณฑาทพิย  ยุนฉลาด 
 และมูลคา  
- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวแดงรวมกับ สวทช. และ นางฉกามาศ  วงศขาหลวง 
 บริษัทอดิเทพ จํากัด และคณะ 
- การรวมทุนผลิตสาหรายสไปรูลินาในเชิงพาณิชย รวมกับ ศรอ. และ นายณัฐภาส  ผูพัฒน 
 บริษัทพานทองสไปรูลินา จํากัด และคณะ 
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การใหบริการเครื่องมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณหองปฏบิัตกิาร 
 สถาบันฯ ไดจัดใหบริการเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  รวมทั้งหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัย  
พัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตแกผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ดังนี้ 

 เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ  
Spray Dryer Decanter เครื่องกําเนิดไอน้ํา 
Single drum dryer (ใหญ) Reitz Disintegrater ตูอบแหง 
Single dryer (เล็ก) Pulper เครื่องบด Alpine (Pin Mill) 
หมอเคลือบ Snack Blender หมอนึ่งฆาเชื้อ 
Single screw extruder Instron เครื่อง Homogenizer 
Double Drum Dryer Centrifuge เครื่องปดฝากระปอง 
เครื่องบด Fitz Mill Kason Vibroscreen Separator เครื่องปดฝากระปองแบบสุญญากาศ 
เครื่องอบขนมผิงเกษตร Brabender Viscosmeter เครื่องอัดไสกรอก 
เครื่องพิมพขนมผิงเกษตร- Westfalia Separator บริการหาคาการกระจายความรอน 
(ระบบลูกกลิ่ง)   
เครื่องหั่น  (Slicer) เครื่อง Colloid Mill บริการหาคา F0 ในและนอกสถานที่ 
เครื่องสับนวด (Silent Cutter) เครื่องไลอากาศ  (Exhauster) เครื่อง Water Spray Retort 
   
 จํานวนผูขอใชบริการเครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณ ระหวางเดือนมิถุนายน 2545– 
พฤษภาคม 2546  จํานวน  48  ราย 
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การบริการประกันคุณภาพอาหาร 
 ใหบริการวิเคราะห  ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ  เคมี  จุลชีววิทยา และความปลอดภัยของ
อาหาร  เครื่องดื่มและวัตถุดิบทางการเกษตร  รับดําเนินการศึกษาและประเมินคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑโดยใชสัตวทดลอง  บริการทดสอบการกระจายความรอนในหมอฆาเชื้อ และหาคาเวลาในการ
ฆาเชื้อในอาหารบรรจุในภาชนะปดสนิท 
 การวิเคราะห และทดสอบดังกลาว  เพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินคาใหผูผลิต  นอกจากนี้
ผูประกอบการสามารถนําเอาผลวิเคราะหไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) ไดเพิ่มบริการ
การวิเคราะห / ทดสอบอาหาร กลาวคือ วิเคราะหเพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ การวิเคราะหสารอฟลาทอกซิน  
การวิเคราะหคุณภาพไวน  การวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่ม  โดยรวมมือกับศูนยเครื่องมือกลาง  บางเขน 
 ไดจัดซื้อเครื่องมือในการวิเคราะห /ทดสอบ  โดยผานศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐ
รวมเอกชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน 20 ลานบาท  ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนจาก  บริษัท 
ยูนิลิเวอร ประเทศไทย  จํากัด 

การใหบริการตรวจวิเคราะห / ทดสอบผลิตภัณฑอาหาร และวัตถุดิบทางการเกษตร 
การตรวจวิเคราะห จํานวนตัวอยาง 

วิเคราะหเพื่อออกใบรับรองคุณภาพสนิคา : Health Certificate 6 
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึน้ทะเบยีนตํารับอาหาร (อย.) ฉบับที่ 144 ขอ 3 (1) 34 
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึน้ทะเบยีนตํารับอาหาร (อย.) ฉบับที่ 144 ขอ 3 (2) 5 
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึน้ทะเบยีนตํารับอาหาร (อย.) ฉบับที่ 210 4 
ตรวจคา F0 ในสถานที่ 72 
ตรวจหาคา F0 นอกสถานที่ 6 
ตรวจวเิคราะหทางเคมี  กายภาพ 461 
ตรวจวเิคราะหทางจุลชีววิทยา 243 
ตรวจววิเคราะหทางเคมี / จุลชีววิทยา 65 
การตรวจหาคา PER 6 

รวม 902 
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การบริการขอมูลสารสนเทศ 
 สถาบันฯ  โดยการดําเนินงานของศูนยสารนิเทศทางอาหาร (Food Information Center)  และ
หองสมุดสาขา  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดจัดหา  รวบรวม  ขอมูล  เอกสาร  
สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ นํามาจัดเก็บไวในฐานขอมูล 5 ฐาน  โดยใชโปรแกรม CDS/ISIS  ในการ
จัดเก็บและใหบริการขอมูล 
 ขอมูลเอกสารและสารสนเทศที่ใหบริการจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
โภชนาการ และการจัดการอาหาร 
 นอกจากนี้ยังมีรายชื่อสถาบัน  นักวิชาการ  ผูผลิตผูจําหนาย และผูประกอบการเกี่ยวกับ
เครื่องมือ  เครื่องจักร  ไวใหบริการดวย 

กิจกรรมและการใหบริการของศูนยสารนิเทศทางอาหาร  (มิ.ย.45 – พ.ค.46) 
1. รวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ 3,510 เลม 
2. กฤตภาค 879 เร่ือง 
3. เอกสารที่คัดเลือกเขาศูนยฯ  (ภาษาไทย และอังกฤษ) 337 รายการ 
4. ดรรชนีวารสาร 357 เร่ือง 
5. บริการเอกสารขอมูล 1,586 เร่ือง 
6. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 796 คําถาม 
7. บริการขอมูลทางสื่อโทรคมนาคม  (27 ฉบับ) 214 คร้ัง 
8. บริการใหยืม-คืน 7,513 เลม 

 (หมายเหตุ รวมกฤตภาค, จุลสารและเอกสารจากศูนย)   
9. บริการยืมถายเอกสาร 7,889 เลม 

10. บริการแนะนําการใชหองสมดุ 496 ราย 
11. บริการเอกสารจําหนาย 1,157 เลม 
12. บริการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร 1,428 เร่ือง 
13. บริการยืมระหวางหองสมุด 105 รายการ 
14. ปริมาณหนังสอืภาษาไทย+อังกฤษที่จัดหาในปงบประมาณ 351 เลม 
15. ปริมาณวารสารภาษาไทย+อังกฤษที่จัดหาในปงบประมาณ 515 เลม 
16. ผูใชบริการ 3,982 คน 
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การถายทอดเทคโนโลยีและเผยแพรผลงาน 
 สถาบันฯ ไดใหคําแนะนํา  ปรึกษา และถายทอดเทคโนโลยีแกประชาชน  ชุมชน  ระดับ
ครัวเรือน  จนถึงระดับอุตสาหกรรม  อีกทั้งมีการเผยแพรผลงานในรูปของสิ่งพิมพ  ที่ตีพิมพในวารสาร  
ตาง ๆ การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ  เพื่อใหประชาชน  ผูประกอบการ
ไดนําไปใชประโยชน และสามารถติดตอขอขอมูล หรือขอรับคําปรึกษาได 
 

สิ่งพิมพ 
อาหาร  FOOD 
 เปนวารสารรายไตรมาส  มีเนื้อหาทางวิชาการ 60%  นอกจากนั้นไดเสนอขาวสาร  
อุตสาหกรรม และความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีอาหาร  โภชนาการ  และวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว ฯลฯ 
 ปจจุบันมีสมาชิก  468  ราย 
 

เอกสาร ไดพิมพ เอกสาร  ดังนี:้- 
เร่ือง  การสืบคนเทคโนโลยีการผลิตสินคาจากเอกสารสทิธิบัตร 
เร่ือง  เทคโนโลยีและทรัพยากรสําหรับผูประกอบการ  SMEs  อาหารและเครื่องดื่ม 

 

สิ่งพิมพอ่ืนๆ 
 นิตยสารไมลองไมรูเกษตรบนัเทิง  เร่ือง “ผลิตภัณฑแปรรูปซอสกลวย” 
 หนังสือพิมพมติชน  ดูงานและสัมภาษณเกี่ยวกับการผลติไวน 
 วารสาร อุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 5 (ก.ย. – ต.ค.)  เร่ือง “การถนอมอาหาร” 

การเผยแพรผลงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

• จัดทําโฮมเพจ  โครงการผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ภายใตช่ือ  
http://www.smejelly.com 

• จัดทําวีซีดี แนะนําการสืบคนเอกสารสิทธิบัตรและตอยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินคาและ
กระบวนการผลิต 
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นิทรรศการ 
 ไดจัดแสดงผลงานวิจัย และใหความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร  โดยจัด
แสดง  ณ  ที่สถาบันฯ และในงานนิทรรศการตาง ๆ ดังนี้ 
ลําดับ ชื่องาน สถานที่ 

1. งานนิทรรศการเผยแพรประสิทธิภาพ SMEs อุตสาหกรรม
เกษตรและสมุนไพรไทยครบวงคจร 

ศูนยไบเทค บางนา 

2. งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี 

3. งาน SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและสมุนไพร ศูนยการคาสีลมคอมแพล็กซ 
4. งานวันเกษตรศาสตรแหงแผนดิน คร้ังที่ 2 สนามขางโรงแรมวังใต อ.เมือง 

จ. สุราษฎรธานี 
5. งานนิทรรศการทางวิชาการ เร่ืองผลิตภัณฑสุราแชในงาน

ประกวดภาชนะเครื่องปนดินเผา 
โร ง เ รี ยนบุญว าทย วิ ท ย าลั ย   
อ.เมือง จ.ลําปาง 

6. งานสถาปนาครบรอบ 34 ปสถาบันฯ โถงนิทรรศการ  สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

7. Poster Presentation. “9th JICAS International Symposium 
: Value Addition to Agricultural Products.” 

Tsukuba, Japan. 

การเผยแพรความรูทางโทรทัศน / วิดิโอ 
ลําดับ เร่ือง รายการ/หนวยงาน 

1. วิดิทัศน “คุกกี้สมุนไพร” เกษตรศาสตรนําไทย 
2. วิดิโอ “เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร” 

- เครื่องบดผลไม หั่น สับ 
- เครื่องเหวี่ยงแยกกาก 
- เครื่องบรรจุขวด 

บ. อีส เทิรน เฮิรบ จํากัด 

3. โทรทัศน “การวิจัยซอสกลวย” 
4. โทรทัศน “การวิจัยน้ําพริกถ่ัวเหลือง” 

บ .  โกบัล  เกทเวย  (ประเทศไทย)จํากัด 
ผูผลิตรายการ เมืองไทยใกลเที่ยง 

5. โทรทัศน  “คุกกี้ขิง – เห็ดหูหนูสมุนไพร”   บ. ทูทรีโอ โปรดักชั่น จํากัด ผูผลิตรายการ 
สูแลวรวย ชวง “ชองทางสรางเงินลาน” 

6. โทรทัศน “โครงการวุนสวรรคระดับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม” 

ชอง 9 อ.ส.ม.ท. รายการ “ตอบแทน
แผนดิน” 
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การเผยแพรความรูทางวิทย ุ
ลําดับ เร่ือง รายการ 

1. เทคนิคการผลิตสารพัดประโยชนจากวุน
มะพราว 

2. การผลิตแยมและมารมาเลตเชิงการคา 
3. การทําขนมจีนน้ําพริก น้ําพริกลงเรือ อาหารที่

สรางอาชีพ 
4. การทําซาลาเปาไสตางๆ 
5. การทํานมถั่วเหลือง เตาหูหลอด และเตาฮวย

ฟรุตสลัด 
6. เทคนิคการทําโมจิ ขนมเปยะ 

 “อาหารการครัว” ชวงบานและสวน ทาง 
FM100.5 (อ.ส.ม.ท.) 

7. การวิจัยคุกกี้สมุนไพรจากขิง – เห็ดหูหนู รายการ SMEs กูชาติ FM89.5 MHZ 

8. การพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงเพื่อเพิ่มมูลคาและ
การสงออก 

รายการ ทองทุงทําเลทอง AM1143 
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กิจกรรมบรกิารวิชาการแกสังคม 
 สถาบันฯ  ไดจัดฝกอบรมวิชาชีพ  ฝกอบรมวิชาการ  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การฝกอบรมแก
ชาวตางประเทศ  ตลอดจนการเปนวิทยากรรับเชิญแกหนวยงาน และองคกรตาง ๆ 

หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  รวมกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม  ดําเดินการ
ฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแกประชาชนทั่วไป  โดยมุงใหผูรับการฝกอบรม
สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปปฏิบัติไดจริง 

ลําดับ หัวขอฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม (คน) 
1 การทําน้ําผัก ผลไมพรอมดื่มและการทําผัก  ผลไมหย ี 40 
2 การทําแยม และเยลลี ่ 35 
3 นมถั่วเหลืองเตาหู  เตาฮวย  ฟรุตสลัด 3 รุน 103 
4 เทคนิคการเพาะถั่วงอก 2 รุน 45 
5 ฝอยทองและสังขา 16 
6 แยมและมารมาเลดเชิงการคา 2 รุน 38 
7 ซาลาเปา 25 
8 ขนมเปยะ-โมจิ 29 
9 การทําวุนตาง ๆ (4 ชนิด)  2  รุน 41 
10 การทํากระหรีป่บ และสาคูไสหมู 11 
11 การทําลูกซุบ 2 รุน 28 
12 การทําปนขลิบไสปลานึ่งและการทําปนขลิบทอด  2  รุน 46 
13 การแปรรูปผลไมแชอ่ิม 42 
14 การแปรรูปน้ําผลไม 42 
15 การทําฝอยทอง  สังขยา 11 
16 การทําเฉากวย และซาหริ่ม 30 
17 อาหารกระปองเบื้องตน 17 
18 การทํากระหรีป่บ 28 
19 การทําหมูทุบ 28 
20 การทําลอดชองสิงคโปร และลอดชอง 26 
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หลักสูตรฝกอบรมวิชาการในประเทศ 
ลําดับ หัวขอฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม (คน) 

1 เทคโนโลยีการแปรรูปผัก การทําน้ําผักและน้ําผลไมพรอมดืม่ 34 
 ผลไมอบแหงสามรสและผลไมแชอิ่มแหง  
2 เทคนิคการทําซาลาเปาไสตาง ๆ 20 
3 นมถั่วเหลอืง  เตาหูหลอด และเตาฮวยฟรุตสลัด 26 
4 ลูกชุบชาววัง 13 
5 การทําลูกชิ้น รวม 3 รุน 64 
6 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม 34 
7 เทคนิคการผลิตและการใชประโยชนสารพัดจากวุนมะพราว 6 
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตเครื่องดืม่แอลกอฮอล 38 
 จากผลิตผลทางเกษตร  
9 การผลิตมะมวงดองและผลิตภณัฑ 20 

10 เทคโนโลยีการผลิตขนมขบเคี้ยว 18 
11 การผลิตบะหมี่ระดับพื้นฐาน 22 

หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการในประเทศที่จัดรวมกับหนวยงานภายนอก 
ลําดับ หัวขอฝกอบรม ผูรับการฝกอบรม (คน) 

1 การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคในอาหาร 35 
2 การควบคุมคุณภาพอาหารแชเย็น และแชเยือกแข็ง 40 
3 การแปรรูปผลติผลเกษตรและสมุนไพร 35 
4 การพัฒนาวิธีการแปรรูปผลิตผลเกษตร และถายทอดเทคโนโลยีการวิจัย 35 
5 การวางแผนหรอืการพัฒนาผลติภัณฑและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS 35 
6 การแปรรูปผักผลไม 40 
7 API Skills for Bacterial Indentification in Industry 50 
8 เทคนิคการผลิตและการวิเคราะหคุณภาพไวนและสาโท  จํานวน 2 รุน 58 
9 รูเรื่องการทดสอบประสาทสัมผัสเพื่อการใชงาน 15 

10 การวิเคราะหจลุินทรียในอาหารดวยวิธีรวดเรว็ VIDAS Industry : 35 
 A solution for Pathogens in Food Industry  

11 จุลชีววิทยาของอาหารกระปองที่มีความเปนกรดต่ํา “Microbiology of  28 
 Low-acid Canned Food”  

12 การสืบคนเอกสารสินธิบัตรและตอยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 14 
 สินคาและกระบวนการผลิต  
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ฝกอบรมวิชาการใหแกชาวตางประเทศ 
ลําดับ เร่ือง ผูฝกอบรม แหลงทุน 

1. Food Processing Mr.Zheng Gang , Xinjiang Agricultural 
Academy/PR.China 

Thingtanatikul Foundation 

2. Food Technology Ms.Jeanine de Jong  , HAS Den Bosch Univ. HAS Den Bosch 
  Ms.Malaika Voet of Professional Education Univ. of Profressional 

Education/The 
Netherlands 

3. Processing and 
Marketing of Fruit and 
Vegetable Crops Group 
1, 2 

24 Bangladesh Officials AIT 

4. Food Safety and Food 
Security 

25 Indonesia Officials Pinter Management, 
Technology & Training 

5. Food Processing and 
Environment Protection 

Mr.Wang Luxiang , Biotechnology Research 
Institute of Yunnan Academy of Agricultural 
Science/ PR.China 

Thingtanatikul Foundation 

6. Soybean Processing Prof.M.Burhan Uddin, Bangladesh 
Agricultural University/ Bangladesh 

Bangladesh Agricultural 
Univ. 

7. Postharvest Study 
Program (Fruit and 
Vegetable Processing) 

Indonesia/Indonesia University staffs AIT 

8. Preservation Techniques 
for Fruit and Vegetable 
Group 1,2 

24 Bangladesh Officials AIT 

9. Food Processing Ms.Rangika Muddumage, University of 
Colombo/ Sri Lanka 

ADB 

10. Training for the Trainer 6 women entrepreneurs of South Asia 
Enterprise Development Facility/ Bangladesh 

World Bank 
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วิทยากรรับเชิญ 
 หนวยงานตาง ๆ ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ทั้งภาครัฐและเอกชน  อาทิเชน  สหกรณจังหวัด
นนทบุรี  เพชรบูรณ  กรมสงเสริมการเกษตร  บริษัทการบินไทย  บริษัทศรีราชาเทพประทาน จํากัด ฯลฯ  
ไดเชิญบุคลากรของสถาบันฯ ไปบรรยายใหขอมูลความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  
โภชนาการ เชน หลักเกณฑวิธีการที่ดีของ GMP  การผลิตมะมวงแชอ่ิม  การแปรรูปมะขาม ความรู
เกี่ยวกับไวนและการใหบริการการวิจัยและผลิตผักแปรรูป เปนตน  
ลําดับ วิชา / หัวขอ ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด 

1. อาหารของผูสูงอาย ุ และการปฏิบัติ
ตนในวัยสูงอาย ุ

ผูสูงอายุรมเกลา 2  จัดโดยชมรมผูสูงอายุรมเกลา 2 

2. การผลิตไวนผลไม  ปญหา 
อุปสรรคที่พบในการผลิต 
และแนวทางการแกไข 

เกษตรกรและเยาวชนทั่วไป  จัดโดยกองเกษตรเคมี 
กรมวิชาการเกษตร 

3. Basic Wine Knowledge and Service 
Etiquette 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบินรุนใหม จัดโดย บ. การ
บินไทย (จํากดั) 

4. การแปรรูปผลิตภัณฑให 
ไดมาตรฐาน 

ผูนํากลุมผูผลิตชั้นนํา สมาชกิสหกรณ ทั้งภาคนอก
เกษตร และภาคในเกษตร จัดโดยศูนยฝกอบรมสหกรณ 
5 กรมสงเสริมสหกรณเชยีงใหม 

5. การแปรรูปผักและผลไม สมาชิกเทศบาล ตําบลสระยายโสม จัดโดยสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กพส. + เทศบาลตําบลสระยาย
โสม 

6. การถายทอดเทคโนโลยี 
งานวิจยัการแปรรูปผลผลิต 
การเกษตรสูประชาชน 

ชุมชนในการพัฒนาผลิตภณัฑจากภูมิปญญาไทย   
จ. นครราชสีมา  จัดโดยสํานกังานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาต ิ

7. บริการคลินิค ปรึกษา แนะนาํดาน
กระบวนการผลิตและการพฒันา
ผลิตภัณฑผักและผลไม 

ประชาชนทั่วไป จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

8. การผลิตไวนจากพืชสมุนไพร ประชาชนทั่วไป จัดโดยสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 
9. ผลการวิจัยและพัฒนาอาหาร

พื้นบานและสมุนไพรไทย สูธุรกิจ 
SMEs 

ประชาชนทั่วไป  จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

10. การหมักและแปรรูปผลไม กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณในการหมกัและแปรรูป
ผลไมกระทอน  ขนุน จดัโดยสหกรณ  จ. นนทบุรี 



 43

ลําดับ วิชา / หัวขอ ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด 
11. การทําผลิตภัณฑน้ําสมสายชูหมัก สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรหนองน้ําดี สมาชิกกลุม

แมบานเกษตรกรศรีชุมแสง จัดโดยกรมสงเสริม
การเกษตร 

12. การแปรรูปมะขามหวาน สมาชิกการเกษตรสตรีสามัคคีหลมสัก จัดโดย 
สํานักงานสหกรณการเกษตร จ.เพชรบูรณ 

13. การทําขนมลูกชุบ เด็กทัว่ไป จดัโดย บ. ศรีราชาเทพประทาน จํากัด 
14. มหกรรมสงเสริมเกษตรไทย เกษตรกร  จดัโดยกรมสงเสริมการเกษตร 
15. สาหรายสไปรูลินา นิสิตเกา มก.  จัดโดยสมาคมนิสิตเกา มก. จ. ขอนแกน 
16. การดองหนอไม ราษฎรในพื้นที่ ลุมแมน้ํานานพื้นที่ 9 อ. บอเกลือ         

จ. นาน  จดัโดยโครงการศูนยฯ ภฟูา พัฒนาและ
โครงการ แมบานพัฒนาปารักษาสิ่งแวดลอม 

17. หลักเกณฑวิธีการที่ดีของ GMP แมบานเกษตรกร  จัดโดยกรมสงเสริมการเกษตร 
18. การปนเปอนของจุลินทรียในอาหาร แมบานเกษตรกร  จัดโดยกรมสงเสริมการเกษตร 
19. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มะมวงแชอ่ิม 
เกษตรกรบาน แห 30 คน  อ. เมืองอางทอง  จัดโดยกรม
สงเสริมการเกษตร 

20. เทคนิคการแปรรูปพริก กลุมแมบานเกษตรกรโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
จัดโดยสํานกังานเกษตรอําเภอโนนไทย  จ. 
นครราชสีมา 

21. เมรัยผลไม เกษตรกร  จดัโดย บ. จันทบรีุ โกลบอลเกรด จํากัด 
22. กระบวนการผลิตอาหารสําเร็จรูป

จากกุงบรรจกุระปอง 
นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
คณะเกษตร มก. จัดโดยคณะเกษตร มก. 

23. การถนอมอาหารและ พัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร และการประเมิน
คุณภาพโดยประสาทสัมผัส 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร   คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
จัดโดย สถาบนัราชภัฏจันทรเกษม   

24. การวิจยัและผลิตผักระดับ 
ภูมิภาค คร้ังที่ 21 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มก. กาํแพงแสน 

25. การถายทอดเทคโนโลยีกลวย
เล็บมือนางใหเปน 
ซอสกลวย 

เกษตรกรศนูยแปรรูปกลวยอบเล็บมือนาง อ. หลังสวน  
จ.  ชุมพร จัดโดยศูนยแปรรปูกลวยอบเล็บมือนาง 
 

26. สถานการณปญหาสุราแชชนิด
ผลไม (ไวน) และสุราแชพื้นเมือง 

ประชาชนในจงัหวัดลําพนู  จดัโดยเทศบาลและ
สหกรณไวน จ.ลําพูน 
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ลําดับ วิชา / หัวขอ ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด 
27. คุกกี้ขาวกลอง ผูสนใจทั่วไป  จัดโดยสํานกัสงเสริมและฝกอบรม มก. 
28. การผลิต การบรรจุภัณฑและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานแนวคิด
ดานการตลาดชองทางการจําหนาย 

กลุมผูผลิตวิสาหกิจชุมชนสหกรณ และผูสนใจใน 
จังหวดัอุบลราชธานี  และใกลเคียง  จัดโดยศูนย
เศรษฐกิจการลงทุน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 +   จ. 
อุบลราชธานี 

29. เทคนิคการผลิตอาหารพื้นฐานการ
ทดสอบอายุการเก็บผลิตภัณฑ
อาหาร 

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

30. การใชสถิติในการประเมิน 
ผลทางประสาทสัมผัส 

นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร    คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  มก.  

31. ผลิตภัณฑมะนาว นักศึกษาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อ. บาน
แพว จ. สมุทรปราการ 

32. โปรแกรมการจัดการอุตสาหกรรม
เกษตร 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันราชภัฏ 
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

33. ไวนผลไม ไวนสมุนไพร และไวน
ขาว 

นิสิตภาควิชาวทิยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 
ม. อุบลราชธานี 

34. ความสําคัญของอุตสาหกรรม
อาหาร 

นิสิตภาควิชาวศิวกรรมศาสตร    คณะวิศวกรรมศาสตร 
KMUTT 

35. การแปรรูปมะมวงน้ําดอกไม กลุมแปรรูปชมรมผูผลิตและจําหนายมะมวงราชบุรี 
อ. ปากทอ  จ.ราชบุรี  จัดโดยสํานักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  KMUTT 

36. วิธีการผลิตและปจจยัที่มีผลตอ
คุณภาพและความปลอดภยัของสุรา
แชไทย 

ประชาชนทั่วไป  ณ ศูนยพฒันาการแปรรปูอาหาร วังรี 
(วังรี รีสอรท)  อ. เมือง  จ. นครนายก  จดัโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ทางสถาบันฯ ไดจัดการฝกงานและดูงานใหแกนิสิต  นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้บุคลากรของสถาบันฯ ยังไดรับเชิญใหเปนอาจารย
พิเศษและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวย 

การฝกงานใหแกนิสิตนักศึกษา 
 สถาบันฯ ไดสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดการฝกอบรมใหแกนิสิตนักศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาที่เกี่ยวของเพื่อประกอบภาคทฤษฎีของสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ  ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมความรู เพิ่มทักษะและประสบการณ  เมื่อนิสิตนักศึกษาจบการศึกษาจะไดนํา
ความรูไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยปงบประมาณ 2546 ทางสถาบันฯ ไดจัดการฝกงาน
ใหแกนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร  คณะเกษตร  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีเกษตร  คณะศึกษาศาสตร ฯลฯ  จํานวน 2 รุน  รวม  53  คน 

อาจารยพิเศษ 
 สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเชิญบุคลากรของสถาบันฯ เปนอาจารยพิเศษ 
สอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร และวิชาที่เกี่ยวของ เชน กระบวนวิชาเทคโนโลยีการผลิต
อาหาร  จุลินทรียในอาหาร  การผลิตเอทธานอลสําหรับเครื่องดื่ม  การผลิตไวน  การแปรรูปอาหาร เปน
ตน 

ลําดับ วิชา / หัวขอ คณะ/ สถาบันศึกษา 
1. Industrial  Fermentation นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. คณะเทคโนโลย ี

ชีวภาพ  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
2. การผลิตน้ําสมสายชูหมัก นิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มก. 
3. กระบวนวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร 

 
นักศึกษาภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการ คณะ
บริหาร ธุรกิจ  ม. รามคําแหง 

4. กระบวนวิชาระบบการผลิตอาหาร 
 

นักศึกษาภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการ คณะ
บริหาร ธุรกิจ  ม. รามคําแหง 

5. Thermal Processing and Canning processing นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

6. การจัดเตรยีมเครื่องดื่ม นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มก. 
7. การผลิตไวนจากขาวและผลิตภัณฑยีสต

ในอุตสาหกรรมอื่น 
นิสิตภาควิชาชีววิทยาคณะวทิยาศาสตร มก. 

8. Ethanol  production  for  beverage นิสิตภาควิชา จุลชีววิทยา ช้ันปที่ 4  และ นิสิต
ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 
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ลําดับ วิชา / หัวขอ คณะ/ สถาบันศึกษา 
9. การจัดการดานบริการอาหารและเครื่องดื่ม นิสิตปริญญาตรี สาขาเอกและโททางกิจกรรมและ

การเดินทางและทองเที่ยว  ภาควิชา 
ศิลปาชีพ  คณะมนุษยศาสตร  มก. 

10. Laboratory Animal Management นิสิตวิทยาลยัเทคนิคการสัตวแพทย มก. 
11. กระบวนวิชาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร นักศึกษาภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการ  คณะ

บริหารธุรกิจ   ม. รามคําแหง 
12. กระบวนวิชาระบบผลิตอาหาร นักศึกษาภาควชิาอุตสาหกรรมการบริการ  คณะ

บริหาร ธุรกิจ  ม. รามคําแหง 
13. จุลินทรียและการวัดคาผลิตภัณฑ ready to 

eat and ready to cook 
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ คณะอุตสาห- กรรม
เกษตร  มก. 

14. ความรูเกี่ยวกบัเหลาไวน นิสิตภาควิชาศลิปาชีพคณะมนุษยศาสตร มก. 
15. Clostridium  perfingens และ การวัดคาทางจุ

ลินทรียในอาหารกระปอง 
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ  คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  มก. 

16. Alcoholic Fermentation  
การผลิตไวน 

นิสิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร  คณะวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี มธ. 
รังสิต 

17. การแปรรูป 2  
Food Concentration 

นิสิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร  คณะวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี มธ. 
รังสิต 

18. การผลิตน้ําสมสายชูหมัก นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มธ. รังสิต 
19. Microbiology of Food นิสิตภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาฯ 
20. Processing of Agricultural Products II และ 

Industrial Food Processing 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม. อัสสัมชัญ 

21. อุตสาหกรรมการหมักจากสาหรายและการ
แปรรูป 

นิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มก. 
 

22. วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑเนื้อสัตว นิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย  มก. 
23. Microbiology of Food นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ 
24. พืชเคร่ืองดื่ม นักศึกษาภาควชิาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

ม. มหิดล 
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ลําดับ ชื่อหัวขอ หลักสูตร/ สถาบันศึกษา 

1. Production Characterization  and  Utilization 
of Acid-modified Topioca Starch 

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร ม. มหิดล 

2. Factors affecting treatment  efficiency  and 
growth of Chlorella  sp. in treated 
septage 

ปริญญาโท สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
คณะสาธารณสุขศาสตร  ม. มหิดล 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑผลไม ความชื้นสูง 
โดยใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล 

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร  คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. การเพิ่มปริมาณขาวตันของขาวคุณภาพต่ําโดย
การแช 

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน  คณะพลังงานและวัสดุ  
KMUTT 

5. - การศึกษาคุณลักษณะของไวนจากองุน 
สายพันธทําไวนที่ปลูกในประเทศไทย 
- ผลของสมุนไพรบางชนิดในการยับย้ัง 
จุลินทรียที่ทําใหไวนเนาเสีย 

วท.ม.สาขาจุลชีววิทยาประยุกต 
คณะวิทยาศาสตร KMUIT 

6. Purification, Characterization  Modification, 
and Utilization of Rice Starch and Thermal 
Behavior or Alpha Amylose Theated high 
Amylose maize Starch Fatty Acid Complexs 

วท.ค. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. Effect of Cereals and Nata De Crow 
Supplementation in thepperlipidomia 

วท.ม. สาขาโภชนศาสตร คณะแพทยศาสตร 
รวมกับสถาบันวิจยัโภชนาการ ม.มหิดล 

8. การจัดการขาวเปลือกชื้นโดยการอบแหง 
ขาวเปลือกที่เก็บภายใตสภาวะอากาศรอนชื้น 

สาขาเทคโนโลยี วศ.ค. พลังงาน  คณะ
พลังงานและวสัดุ KMUIT 

9. อิทธิพลของอุณหภูมิและรูปทรงที่มีผลตอการ
อบแหงและคณุภาพของกระเทียม 

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  คณะ
พลังงาน คณะพลังงานและวสัดุ  KMUIT 

10. การอบแหงขาวสุกเพื่อผลิตเปนขาวกึ่ง
สําเร็จรูป 

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะพลังงานและวัสด ุKMUIT 

11. การนึ่งขาวกลองดวยไอน้ํายวดยิง่ 
 

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะพลังงานและวัสด ุKMUIT 

12. การอบแหงตะไครดวยปมความรอน วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะพลังงานและวัสด ุKMUIT 
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งานผลิตและบริการ 
งานผลิต 
 สถาบันฯ ไดทดลองผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ จากการวิจัย  ออกจําหนายโดยทดสอบตลาดในเชิง
พาณิชย  เพื่อขยายผลไประดับอุตสาหกรรมและไดผลิตผลิตภัณฑที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยออกจําหนาย  
เพื่อสรางรายไดใหแกสถาบันฯ ดวย 
 ในปงบประมาณ  2546  มีผลิตภัณฑเดิมที่วางจําหนายจํานวน  104  รายการ และผลิตภัณฑใหม
จํานวน 8  รายการ ไดแก  เดลี่คัพ น้ําแกงสมเขมขน  น้ําแกงสม – มังสวิรัติ    น้ําแกงสม – เจ  น้ําสม
พริกดอง  น้ําจิ้มสุกี้  ซอสพริกเขียว  ซอสพริกแดง 

งานบริการ 
 สถาบันฯ มีสถานที่สําหรับจําหนายอาหารและใหบริการจัดเลี้ยงอาหารทั้งในและนอกสถานที่ 
โดยในปงบประมาณ  2546  ใหบริการอาหาร   ณ  หองอาหารสหโภชนจํานวน 240 วัน และใหบริการ
จัดเลี้ยงจํานวน  553  คร้ัง 
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การพัฒนาบุคลากร 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสริมสรางองคความรูทางวิชาการใหทันสมัย  โดยไดสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมประชุม 
สัมมนา  ฝกอบรม  ดูงาน  และศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยในปงบประมาณ 2546  
บุคลากรของสถาบันฯ ไดเขารวมประชุม สัมมนา  และฝกอบรม  ภายในประเทศ  จํานวน 166 ราย  ใน
หัวขอตาง ๆ จําวน 88 เร่ือง และไปประชุมสัมมนาฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  จํานวน 18 ราย  ในหัวขอ
ตาง ๆ จํานวน 16 เร่ือง และบุคลากรไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอก  จํานวน  2  ราย 
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ภายในประเทศ 
ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบ
ผลิตภัณฑตัวอยางโดยวิธีทดสอบประสาท
สัมผัส 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทยและบริษัทจารพาท  

2. อบรมหลักสูตร การจัดทําระบบคุณภาพหอง
ปฏิบัติหองปฏิบัติการการตาม ISO/IEC 17025 

กองวิทยาศาสตร กรมวิทยาศาสตรบริการ 

3. อบรม หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและ
รายงานการประชุม 

กองการเจาหนาที่ มก. 

4. สัมมนา เรื่อง แนวโนมและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร 

ศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

5. อบรมหลักสูตร เรื่อง การจัดการเอกสารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 

ศูนยทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานเครือขาย สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. 
7. สัมมนาระดับนานาชาติ เร่ือง Online 

Information and Education Conference 2001 
Managing Knowledge in the Modern Library 

สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
สถาบันวิทยบริการจุฬา ฯ บริษัท Bood 
Promotion & Sevice 

8. สัมมนา เรื่อง นโยบายความปลอดภัยอาหาร
สหภาพยุโรปผูประกอบการไทยตองให
ความสําคัญ 

กรมการคาตางประเทศ สภาอตุหกรรมแหง
ประเทศไทย สถาบันอาหาร 

9. อบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ และ
รายงานการประชุม 

กองการเจาหนาที่ มก. 

10. สัมมนา เรื่อง วิธีการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรคอาหารอยางรวดเร็ว การควบคุมและ
การตรวจสอบวินิจฉัย 

บริษัทเมอรค 
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
11. สัมมนา เร่ือง แนวทางสูการรองรับ

ความสามารถหองปฏิบัติการดานคุมครอง
ผูบริโภคและชันสูตรสาธารสุข 

สํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

12. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดทํา Mannual 
of Nutrient Analysis ของประเทศไทย 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. อบรมหลักสูตร เทคนิคการถายภาพ รุนที่ 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม มก. 
14. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Teaditional and 

Emerging Methods for the Manufacture and 
Analysis of food Flavoring 

โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐบาล คร้ังที่ 3 

กองวิเทศสัมพนัธ มก. 

16. อบรม ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ
ภาครัฐและเอกชน 

สํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข 

17. สัมมนา เร่ือง ขอกําหนดเกีย่วกับอาหาร
ดัดแปลงพนัธุกรรมของ Codex 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

18. อบรมหลักสูตรการผลิตไวนผลไม สมาคมผูผลิตไวนผลไมและสุราพื้นบานแหง
ประเทศไทย รวมกับ ภาควิชาวิศวกรรม
อาหารคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

19. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยงจากสารเคมี 

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

20. ประชุมวิชาการประจําป 2545 หัวขอ เร่ือง
ความรวมมือระหวางหองสมดุเฉพาะ : ฝนจะ
เปนจริงไดอยางไร 

ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยโดยความรวมมอืของศูนยบริการ
สารสนเทศเทคโนโลยี 

21. อบรม  The Application of Physical 
Chemistry to food Science 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มก. 

22. สัมมนา เร่ือง ใหความรูเกี่ยวกับการใช 
Software Open-source ในการจัดงาน Linux 
Application day มหกรรม  Software Open  
Source คร้ังที่ 5 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคและ
คอมพิวเตอรแหงชาต ิ
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
23. สัมมนาเรื่อง ความคืบหนาการดําเนินงานของ

กิจกรรมภายใตแผนงานพัฒนาและปรับปรุง
ดานสุขลักษณะและอาหารแหงชาติระหวาง
ปงบประมาณ 2544-2545 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

24. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนแมบท
ความปลอดภยัทางดานอาหารแหงชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข 

25. สัมมนา SMEs ไทยยนืหยัดอยางยั่งยืน สํานักงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม   
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

26. อบรมหลักสูตร การผลิตสาโท สมาคมผูผลิตไวนและสุราพืน้บานแหง
ประเทศไทยรวมกับภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Rheological and 
Structural Analysis of food Hydrocolid Sold 
And Geils 

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มก. 

28. สัมมนา เร่ือง การใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิ

29. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Freezing Process 
Medeling 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร  คณะ
วิทยาศาสตร จฬุาลงกรณ จัดมหาวิทยาลัย 

30. อบรมหลักสูตร ระบบการประชุม
อิเลคทรอนิกส(e-Meeting) 

สํานักบริการคอมพวิเตอร มก. 

31. สัมมนาวิชาการ เร่ือง โครงการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

ทบวงมหาวิทยาลัย   

32. อบรมหลักสูตรการสอบเทียบเตาอบและ
เตาเผา 

สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
รับรองระบบงาน 

33. สัมมนา หัวขอ ผลการศึกษาการจัดทําขอมลู
เชิงอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแขงขนั (สาขา
อุตสาหกรรมอาหารขาว แปรรูปและกุงแปร
รูป) 

สถาบันอาหารแหงชาต ิ
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
34. สัมมนา หัวขอ เตรียมพรอมสุการสงออก

สําหรับ SMEs  และผูประกอบการรายใหมใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน 

สถาบันอาหารแหงชาต ิ

35. สัมมนาพิเศษ เร่ือง Evaluation & Eco 
Improverment of Industrial Products by LCA 
Method and Research at Energy System 
Design Lab 

ฝายวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีสะอาด ภายใต
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช) 

36. สัมมนา เร่ือง  The Modern Food Chain กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับสถาน
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย 

37. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา Manual of 
Nrtrient Analysis  ของ ASEAN Food 

สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหดิล 

38. สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ศักยภาพของประเทศ
ไทยในการผลิตอาหารคุณภาพของประเทศ
ไทย 

มก. รวมกับ International Society of 
Southeast Asian Agricultural Science 
(ISSAAS) และชมรมนิสิตเกาคณะเกษตร  

39. ประชุมเวทีอุตสาหกรรมกลุมจักรกลอัตโนมัติ ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

40. สัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุด เร่ือง การ
ทํางานเปนทีม รุนที่ 2 

สํานักหอสมุด มก. 

41. อบรมหลักสูตร เทคนิคการใชอุปกรณถายทอด
ระบบการเรียนการสอนทางไกล 

สํานักบริการคอมพิวเตอร  มก. 

42. สัมมนา เร่ือง เทคโนโลยีการพัฒนาอาหารไทย
และอาหารสุขภาพ เนื่องในงานวันเทคโนโลยี 

สภาสมาคมนิสิตและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย 

43. อบรมและปฏิบัติการวิเคราะหวิตามนิ B1,B2 สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหดิล 
44. อบรมหลักสูตร สงเสริมเอกภาพและกระบวน

ทัศนดานวิเทศสัมพันธและการพัฒนาศักยภาพ
นักวเิทศสัมพนัธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กองวิเทศสัมพนัธ มก. 

45. สัมมนาพิเศษ เร่ือง สูมหาวิทยาลัยวจิัย ทนุวิจัย
ทรัพยสินทางปญญา และสิทธิประโยชนจาก
งานวิจยั 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  รวมกับศูนยพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน 
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
46. สัมมนา พัฒนาคุณภาพไวนผลไมและสุราพื้นบาน คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรวมกับ
สมาคมผูผลิตไวนผลไมและสุราพื้นบาน 

47. สัมมนา เร่ือง Strategies and Progects in 
Technology Menagement 

สวทช. 

48. สัมมนาวิชาการ เร่ือง Multi Organoleptic System 
Electronic Nose  และ Electronic Tounge 

บริษัทสิทธิพรเอสโซซิเอส จํากัด รวมกับ
บริษัท Alpha M.Q.Sประเทศฝรั่งเศส 

49. อบรมและปฏิบัติการวิเคราะสารอาหาร สถาบันวิจัยโภชนการ ม.มหดิล 
50. ประชุมวิชาการนานาชาติ 2002 ICLAS Regional 

Scientific Meeting “Quallity in Animal 
Experimentation and Animal Welfare-Current 
Conditions in Southeast Asia 

สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหดิล 

51. สัมมนา GMP กับการสรางความเชื่อมั่นใน
อุตสาหกรรมอาหารหมัก 

ศูนยพนัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

52. สัมมนาวิชาการและนิทรรศการ NETDAY2002 สํานักบริการคอมพิวเตอรและภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรโดยความรวมมือ
กับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชัน่โซลูช่ัน 
จํากัด (TCS) และศูนยเทคโนโลย
อิเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ

53. รวมสัมมนาในงานมหกรรม Digital Video 
Powwow 2002 

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแหงประเทศ
ไทย รวมกับชมรมดีจีทัลวีดโีอแหง
ประเทศไทยและนิตยาสาร DVM 

54. สัมมนา เร่ือง Laboratory Animal Science 
Symposium 

คณะสัตวแพทยศาสตร รวมกับ
มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน 
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ

55. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การควบคุมคุณภาพของ
สินคาดวยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อ
การแขงขันในเวทีการคาโลก 

สถาบันผลิตผลทางการเกษตร มก. 

56. สัมมนา เร่ือง สารผลิตภัณฑธรรมชาติและ
เทคโนโลยีเคมี จากงานวิจยัสูตลาด 

โครงการพัฒนาบัณฑิตศกึษาและการวิจยั
ทางเคมีรวมกบักองทุนพัฒนานวัตกรรม 
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
57. ประชุมวิชาการเครือขายการดําเนินงานดานนิเวศน

เศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด ครั้งที่ 14 หัวขอ การ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากรในอาคารสํานักงาน 

เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศน
เศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด รวมกับ
มหาวิทยาลัยชินวัตร 

58. สัมมนาการวิจัยสถาบัน 2003 เรื่องการวิจัยสถาบัน
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา 

59. สัมมนา เรื่อง กลิ่นและรสชาติในอาหารหมักดอง ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ 

60. สัมมนา เรื่อง ไทยไดอะไรจากการเปนสมาชิกเอเปค กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
61. สัมมนา เรื่อง เขตการคาเสรียุทธศาสตรเชิงรุกใน

การคาระหวางประเทศ 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

62. สัมมนา เรื่อง Improving Quality of Work through 
self development and awareness 

สํานักประกันคุณภาพ มก. 

63. ประชุมรวมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกับ
สกว. ฝายอุตสาหกรรม ชุดโครงการ SMEs 

สํานักประสานงาน โครงการสนับสนุน
ปฏิบัติการผูวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุดโครงการ SMEs สํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

64. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนแมบทความ
ปลอดภัยดานอาหารแหงชาติ ครั้งที่ 2 

กองควบคุมอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

65. ประชุมสมุนไพรโลก ครั้งที่ 3 พืชสมุนไพรเพื่อความ
เปนอยูที่ดีของมนุษยชาติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

66. สัมมนา เรื่อง Financing  Mechanisms of 
Technology 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

67. อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดการกับความเครียด กองการเจาหนาที่ มก. 
68. สัมมนา เรื่อง New trends in Global Food Safety คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณฯ 
69. สัมมนาหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ

ดิจิตอลภายในสํานักงาน 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มก. 

70. ประชุมวิชาการ สาหรายและแพลงตอนแหงชาติครั้ง
ที่ 1 

คณะประมง มก. รวมกับ ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

71. สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกํากับดูแลและ
พัฒนาหนวยงานเลี้ยงและใชสัตวของสถาบันและ
หนวยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
72. ฝกอบรม เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑสินคาอาหาร

สําเร็จรูป 
ศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทยรวมกับสมาคมนักออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

73. สัมมนาแนวทางกําหนดนโยบายที่ควรดําเนินการ
ตามตามกรอบการวิเคราะหความเสี่ยง 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

74. อบรมหลักสูตร การจัดทําและบริหารงบประมาณ
ดวยคอมพิวเตอร รุนที่ 6 

สํานักสงเสริม สถาบันบณัฑิตและพัฒน- 
บริหารศาสตร 

75. ประชุมวิชาการพืชสวน ครั้งที่ 3 ภาควิชาพืชสวน มก. 
76. สัมมนา เรื่อง ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการ

คุมครองสิทธิบัตร 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชยและ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

77. ประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจ
โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ครั้งที่ 
9 ภูมิภาคกลางตอนบน 

ทบวงมหาวิทยาลัย 

78. สัมมนา Health Benefits of Dietary Fiber in Food 
Applications 

บริษัทรามาโปรดัคช่ัน จํากัด รวมกับ 
Colloides Narurels International  CNI 

79. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการปฏิรูประบบวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 

มก. วิทยาเขตกําแพงแสน ใหความรวมมือ
กับมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช) 

80. ประชุมวิชาการหัวขอเรื่อง พันธมิตรรวมใจเพื่อการ
สรางสุขภาพยคุใหม 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

81. เขารวมประชุมโครงการสัมมนาและฝกอบรมทาง
วิชาการ เรื่อง การพิสูจนเอกลักษณของสารและการ
วิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคญัในเภสัช การ
ประยุกตใช  LC-MSและ GC-MS 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

82. เขารวมโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทะเลใส พรรณ
ไมสวย” 

สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 
มก. 

83. อบรมหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง หัวขอการจัดการ
และวิเคราะหขอมูลดวย SPSS for Windows 

คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร 

84. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูความเปนสากล 

กองวิเทศสัมพันธ มก. 
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
85. อบรมหลักสูตร การออกแบบเขียนภาพดวย

คอมพิวเตอร (illustrator) รุนที่ 5 
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

86. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยทาง
สังคมศาสตรและการวิจยัทางวิทยาศาสตร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

87. สัมมนา เร่ือง ทฤษฏีการวัดสีในอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.รวมกับบริษัท
คัลเลอรแอซโซซิเอ็ท จํากัด 

88. สัมมนา เร่ือง ทิศทางความเคลื่อนไหวมาตรการ
ความปลอดภยัอาหารสหภาพยุโรป 

กรมการคาตางประเทศ รวมกับกรม
สงเสริมการสงออก 

 
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในตางประเทศ 
ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 

1. International Commission on Microbiological 
Specification for  foods (ICMSF)  Southeast Asia 
(SEA)Sup-Commission และTraining Workshop on 
the Application of Science and Technology in Risk 
Analysis for food Among ASEAN Countries 

International Commission on 
Microbiological Specification for Foods 
(ICMSF) – South East Asia (SEA) Sub- 
Commission 

2. เขารวมประชมุ The 9 th JIRCAS  International 
Symposium on “Value-Addition to Agricultural 
Product Towards increase of  formers” income and 
Vitalization of  rural economy   

Japan International Research Center For 
Agricultural Sciences (JIRCAS) 

3. ฝกอบรมทําวิจยั เร่ือง Effect of Amylopectin 
chain length  Distribution in rice on 
Gelatinization properties 

JIRCAS 

4. ฝกอบรม เร่ือง การวัดขนาดอนุภาคและเทคนิค
การใชเครื่องมอืวัด 

บริษัท Malvern Instrument Ltd.ประเทศ
อังกฤษ 

5. เดินทางไปราชการในโครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตไวน 

สถาบันวิจัยไวนและสุราพื้นบาน 

6. ฝกอบรมดาน  Food Additive ทุน UNU-Kirin fellowship 2003-2004 
7. เดินทางไปทําวิจัยในหัวขอเร่ือง Structural  

analysis of water soluble Polysaccharide in rice 
and its Effect on gelatinzation 

Jircas 
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ลําดับ ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ผูจัด 
8. เดินทางไปดูงานนิทรรศการ เร่ือง 

Nutraceutical,cosmeceutical, Functional food 
ingredients industry 

Vita Foods International 

9. เดินทางไปดูงาน เร่ือง Mechanisms of 
Technology Cooperation 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) 

10. ประชุมวิชาการ  Institute of food Technologist 
Annual Meeting and food Expo พรอมเสนอ
ผลงานภาคบรรยายในหัวขอ Ingredents of 
Improving  the Health Benefits of Asian Foods 

Institute of food Technologiest(IET) 

11. เขารวมประชุมในการสัมมนา เร่ือง  Optimizing 
Early Child Nutrition 

IDB และ IlSI 

12. เขารวมประชุม  ASEAN-China  Workshop  on 
Technology Cooparation of   Functional   foods 
Science and Technology 

คณะกรรมการวาดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารแหงอาเซยีน 

13. ประชุม  International  Commission on 
Microbiological Specification  for  Foods South 
Ease-Asia (SEA) Sub-Commission  และ 
Training Workshop on the Application of 
Science And Technology in Risk Analysis for 
food Among ASEAN Countries 

International Commission On 
Microbiological Specifications for food 
(ICMSF) South-East Asia Sub-
Commission ในกลุม  ASEAN 

14. เขารวมประชมุ  9 Th JIRCAS International 
Sysposium on “Value-Addition to  Agricultural 
Product-Towards  increase of Formers” income 
And vitalixation of rural economy 

JIRCAS 

15. ฝกอบรมทําวิจยั เร่ือง   Effect of Amylopectin 
Chain length Distribution in rice on 
Gelatinzation properties 

JIRCAS 

16. ฝกอบรม เร่ือง การวัดขนาดอนุภาคและเทคนิค
การใชเครื่องมอืวัด 

Malvern Instrument LTD 
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ศึกษาตอ 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สาขา สถานศึกษา 
1 นางเนตรนภิส  วัฒนสุชาต ิ ศึกษาตอระดบัปริญญาเอก สาขา ม.เกษตรศาสตร 
  วิทยาศาสตรการอาหาร  
2 นายศิริพงษ  เทศนา ศึกษาตอระดบัปริญญาโท สาขา ม.เกษตรศาสตร 
  มาตรวิทยา  
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การประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดดําเนินการประกันคุณภาพสําหรับสํานัก / สถาบัน 
ตาม 6 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแลว 1 คร้ัง คือ ในรอบปการศึกษา 2544 (1 มกราคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2545) 
ระหวางวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2546 สําหรับครั้งที่ 2 นี้ เปนการตรวจในรอบปการศึกษา 2545 (1 
มิถุนายน 2545 – 31 พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 19 – 21 เมษายน 2547 

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการสอบคุณภาพภายใน ซ่ึงแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย ไดทําการตรวจสอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ
ปการศึกษา 2545 (มิถุนายน 2545 – พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 19 – 21 เมษายน 2547 พบวาสถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีระบบและกลไกตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาครบทั้ง 6 
องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว จํานวน 54 ดัชนี จาก 58 ดัชนี ตามที่
ไดกําหนดไว แตยังขาดดัชนีขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยจํานวน 5 ดัชนี นอกจากนั้นยังมีความเห็นเพิ่มเติม 
และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ดังนี้ 

บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 รายงานนี้เปนการสรุปผลการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 2 ประจําป 2546 ตามกระบวนการในระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. ตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร ตามองคประกอบคุณภาพ ตามขอกําหนดและดัชนีของมหาวิทยาลัย 
 2. ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามดัชนีที่สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กําหนดขึน้

ในรอบปที่ผานมา 
 3. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. ดูความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร และการตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 5. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 
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 6. พิจารณากระบวนการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ และการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 การตรวจสอบไดดําเนินการระหวางวันที่ 19 – 21 เมษายน 2547 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ไดตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จาก
เอกสารคูมือการประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ตามรอบปการศึกษา 2545 (มิถุนายน 
2545 – พฤษภาคม 2546) และไดรวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เพิ่มเติมจากการสัมภาษณผูบริหาร 
ขาราชการสาย ข ขาราชการสาย ค พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และผูใชบริการ 
จํานวนทั้งสิ้น 16 คน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ สอบในรอบปที่ผานมา 
 ผลการตรวจสอบพบวา มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 6 องคประกอบ โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกดังกลาว จํานวน 54 ดัชนี จาก 58 ดัชนี ตามที่ไดกําหนดไว และขาดดัชนี
ขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยจํานวน 5 ดัชนี จากการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม 
และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ดังนี้ 

จุดแข็ง 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีจุดเดนและจุดแข็งมาก โดยเฉพาะชื่อเสียงและ
ความสามารถของสถาบันฯ เปนที่ยอมรับของคนในวงการการศึกษา วงการวิชาการ และวงการ
อุตสาหกรรมในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ความพรอมดานเทคโนโลยี ความสามารถ
ของบุคลากร ความพรอมสรรพของอาคารโรงงานและหองปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือในการแปร
รูปตลอดจนการวิเคราะหคุณภาพและประเมินผล มีศักยภาพสูง เปนที่เชื่อถือของคนในวงการ ทําให
สามารถสรางผลงานวิจัยเฉพาะทางกับภาครัฐและเอกชนไดดี รวมทํางานวิจัยหรือรับทํางานวิจัยและ
ชวยเหลือภาคเอกชน จึงเปนที่พึ่งของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ขอเสนอแนะ 
 1. ทบทวนการวางแผนกลยุทธที่ไดทําไปแลวใหสอดคลองกับภาระหนาที่ในปจจบุัน 
 2. ควรวางแผนพฒันาบุคลากรและสรางบุคลากรทดแทน 
 3. ควรประสานความรวมมือในงานวิจยักับคณะฯ และสถาบันฯ ที่เกีย่วของ 
 
 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ของ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร พบวามีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปนสวน
ใหญแตยังไมสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบในการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ยังไมถูกตองที่จะใชเปน
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แนวทางในการดําเนินการ เพราะไมมีการระบุโครงการ ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน ดงันัน้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นควรใหมีการดําเนินงานในประเด็นที่ยังไมสมบูรณใหครบถวนตอไป 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค  และแผนงาน 
 จากการตรวจสอบพบวา มีหลักฐานแสดงการดําเนินงาน 5 ดัชนี จาก 6 ดัชนี ตามที่กําหนดไวใน
รายงานการศึกษาตนเองของสถาบันฯ โดยขาดดัชนีขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย 1 ดัชนี คือ 
 - การแจงแผนการดําเนินงานใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 
 จุดแข็ง 
 1. มีการกําหนดวสัิยทัศน ที่ชัดเจน สอดคลองกับภารกจิของหนวยงาน 
 2. นโยบายในการดําเนินงานเอือ้ตอการปฏิบัติงาน 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มพันธกิจเกีย่วกับการสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 2. ควรเพิ่มวัตถุประสงคในการใหบริการทางวิชาการอาหาร รวมทั้งการใหบริการประกัน

คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารที่ชัดเจน 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธแผนงานและแผนการดําเนินงาน ใหบุคลากรทราบทุกหนวยงาน

อยางทั่วถึงและทันเหตุการณ 
 4. ควรปรับแผนการดําเนินงานใหดําเนินการในเชิงรุกและบูรณาการ ใหครบทุกหนวยงานของ

สถาบัน รวมทั้งบูรณาการระหวางคณะ / สํานัก / สถาบันอื่นที่เกี่ยวของใหมากยิ่งขึ้น 
 
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 จากการตรวจสอบพบวา มีหลักฐานแสดงการดําเนินงานครบทั้ง 25 ดัชนี ตามที่กําหนดไวใน
รายงานการศึกษาตนเองของสถาบันฯ โดยขาดดัชนีขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย 1 ดัชนี คือ 
 - การระบุเปาหมายในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 จุดแข็ง 
 1. ช่ือเสียงของสถาบันฯ เปนทีย่อมรับทั้งหนวยงานในและภายนอก 
 2. มีฐานขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารที่พรอม 
 3. มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนในแตละภารกจิ 
 4. มีความพยายามปรับปรุงรูปแบบการบริการวิชาการดานอาหาร 
 5. มีกิจกรรมการหารายไดทีเ่ขมแข็ง เพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานของสถาบันฯ 
 6. มีความรวมมือกับตางประเทศ มีความพรอมดานหลักสูตรและบุคลากร เพื่อการดําเนินงาน

ดังกลาวเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดวัตถุประสงคในดานการบริการวิชาการและงานวิจัยใหชัดเจนและตอบสนองตอ

ความถูกตองของสังคมปจจุบัน 
 2. ควรกําหนดแผนงานทั้งระยะกลางและระยะยาว โดยสรางแผนเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 
 3. ควรเปนผูนําในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและออกแบบบรรจุภัณฑ ใหมีความหลากหลาย

ใหแกผูผลิต SMEs 
 4. เปนตนแบบและสรางเอกลักษณของผลิตภัณฑทั้งคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการ 
 5. ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะเกษตร และ
คณะสัตวแพทย เปนตน (ควรพึ่งพาซึ่งกันและกันในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
และการใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือใหมากขึ้นหรือสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ใหมากขึ้น) 

 6. ควรพัฒนาแผนการตลาด เชงิธุรกิจ (ในระดับมืออาชีพ) 
 7. ควรจัดทํารายละเอียดของผลงานวิจยัที่พรอมจะขาย Know How กับภาคเอกชน 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 จากการตรวจสอบพบวา มีหลักฐานแสดงการดําเนินงาน 12 ดัชนี จาก 15 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ในรายงานการศึกษาตนเองของสถาบันฯ โดยขาดดัชนีขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย 3 ดัชนี คือ 
 - การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยภายในองคกรอยางชัดเจน 
 - ระบบการกําหนดภารกิจหลักของแตละบคุคล 
 - ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 จุดแข็ง 
 1. เปนหนวยงานที่เปนที่ยอมรับทั่วไปในดานการคนควา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มี

มาตรฐาน 
 2. ใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมอยางตอเนื่อง 
 3. มีบุคลากรที่มีความชํานาญและมีประสบการณในการวิจยัเปนจํานวนมาก 
 4. บุคลากร ทําหนาที่เผยแพรความรูทางวิชาการสูสังคม ทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นอกจากจะเปนหนวยงานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในดานการคนควาวิจัยและพัฒนาวิชาการ

ดานอาหารแลว ควรสรางจุดเดนเพื่อการเปนผูนําในดานนี้ 
 2. ควรปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานใหมีระยะเวลาเปนตัวควบคุมทุกงาน 
 3. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับตาง ๆ และประเมนิผลเพื่อการพฒันา 
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 4. ควรจัดทํา Job Description และ Job Assignment ของแตละบุคคล 
 5. ควรพิจารณาจัดหาบุคลากรทํางานบางเวลา (Part Time) มาชวยเสริมงานในบางตําแหนงทีข่าด

แคลนและขาดความชํานาญ 
 6. ควรศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบริการในดานตาง ๆ และนําผลมาปรับปรุงอยาง

สม่ําเสมอ 
 7. ควรมีการศึกษาวิจัยสถาบันฯ เพื่อหาขอสรุปที่เหมาะสมและรูปแบบในการบริหารและจัดการ 
 8. คณะกรรมการดําเนินงาน ควรประกอบดวยหัวหนาฝาย / ศูนย ใหครบทุกหนวย 
 9. ควรมีแผนการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ เปนประจําและสม่ําเสมอโดยเฉพาะคณะกรรม 

การประจําสถาบันฯ  
 10. ควรใชมาตรการ 5 ส อยางถูกตองและสม่ําเสมอ ระบบ HACCP และ GMP ที่ไดรับมา ตองทํา

ใหไดและปฏิบัติเปนรูปธรรม เปนตัวอยางของภาคเอกชน และควรใหผูปฏิบัติงานตนตาม
ขอบังคับการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในโรงงาน) 

 11. ควรกระตุนใหทุกระดับและทุนคนไดรับรูปญหาและความผิดพลาด เพื่อแกไขและปรับปรุง
ในการทํางาน โดยเฉพาะฝายโรงงานผลิต และฝายบริการอาหารที่ทําการผลิตในเชิงการคา 
เพื่อปองกันความผิดพลาดและประกันคุณภาพได 

 12. กระตุนการสรางจิตสํานึกในการดําเนนิงานรวมกนัเพื่อสถาบันฯ 
 13. ควรเพิ่มสวัสดกิารใหกับบุคลากรของสถาบัน 
 14. ใหมีสัมมาทิฐติอกันบอยครัง้ เพื่อผลของงานและความสําเร็จของงาน 
 
องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 จากการตรวจสอบพบวา มีหลักฐานแสดงการดําเนินงานครบทั้ง 4 ดัชนี ตามที่กําหนดไวใน
รายงานการศึกษาตนเองของสถาบันฯ  
 จุดแข็ง 
 1. มีระบบการบริหารการ เงินและงบประมาณตามระ เบี ยบของมหาวิทยา ลัยและ
กระทรวงการคลัง 
 2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการเงินกํากบัการทํางาน 
 3. มศีักยภาพในการบริหารจัดการรายไดคอนขางสูง 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาวิเคราะหดานการเงิน เพื่อประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรจัดจางผูมคีวามสามารถในดานการบรหิารจัดการเชิงธุรกิจในลักษณะทํางานบางเวลา 
 3. ควรมีคณะกรรมการบริหารการเงิน โดยมีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญรวมดวยและควร

ประชุมบอยคร้ัง เพื่อพิจารณา Cash Flow ลูกหนี้ เจาหนี้ และฐานการเงินที่เปนปจจุบันให
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ผูบริหารทราบ (เพราะมีแผนการลงทุนอีกหลายโครงการในอนาคต และอาจมีปญหาดาน
การเงินได) 

 
 
องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จากการตรวจสอบพบวา มีหลักฐานแสดงการดําเนินงานครบทั้ง 4 ดัชนี ตามที่กําหนดไวใน
รายงานการศึกษาตนเองของสถาบันฯ  
 จุดแข็ง 
 1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญกับระบบประกนัคณุภาพ 
 2. กําหนดแผนและดําเนนิการตามแผนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของสถาบันฯ ไดครบถวน 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรคัดเอกสารหลักบานที่เกี่ยวของ ทําเครื่องหมายเฉพาะสวนที่ตองการอางถึง เพื่อประหยัด 

เวลาคนหา 
 2. กรณีอางถึงรายงานการศึกษาตนเองของหนวยงานยอยในหลาย ๆ องคประกอบ ไมจําเปนตอง

สําเนาเอกสารทั้งหมดแสดงในทุกองคประกอบ ควรจัดทําใบแจงใหทราบวาจะดูไดจากแฟม
หมายเลขใดขององคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเพียงแหงเดียว 

 3. ควรมีการสรุปผลงานที่เปน Out Put และ Out Come อยางชัดเจน มีแต In Put และสวนมาก
เปนขอมูลดิบที่ยังไมผานวิเคราะห 

 
องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงในระบบประกันคณุภาพ 
 จากการตรวจสอบพบวา มีหลักฐานแสดงการดําเนินงานครบทั้ง 4 ดัชนี ตามที่กําหนดไวใน
รายงานการศึกษาตนเองของสถาบันฯ 
 จุดแข็ง 
 1. บุคลากรของหนวยงานสามารถวิเคราะห SWOT ขององคกรและจัดทําแผนกลยุทธการ

บริหารจัดการ ที่ผานการประชาพิจารณโดยบุคลากรของหนวยงาน 
 2. มีการสรุปผลการประเมินผลการใหบริการคอนขางครบถวนสมบูรณ ในทุกหนวยทีใ่หบริการ 
 3. มีแนวทางการแกไขปรับปรงุการดําเนนิงานจาผลการประเมิน 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ในการจัดทํายุทธศาสตรการบริหาร หรือ การปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ ควรคํานึงถึง

การแกไข / พัฒนาจุดออนใหได เปนอันดับแรก โดยคณะกรรมการบริหาร ควรทําหนาที่ดาน
การกําหนดยุทธศาสตร กําหนดแผนและจัดอันดับความสําคัญ ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาวควบคูไปดวย 



 65

ภาพกิจกรรมในรอบป 
1 มิถุนายน 2545-31 พฤษภาคม 2546  

การฝกอบรม 
การฝกอบรม เร่ือง จุลชีววิทยาของอาหาร
กระปองที่มีความเปนกรดตา  เมื่อวันที่ 13-14 
พฤษภาคม 2546  
 
 
 
 

การฝกงาน 
Ms. Jeanine de Jong  และ Ms. Malaika Voet นักศึกษา 
จาก University of Professional Education, HAS Den  
Bosch, Nethelands  มาฝกงานวิจัย ณ สถาบันฯ ใน
หัวขอ Extending the Shelf Life of Fresh Rice 
Noodle. โดยวิธี Adding citric acid and a heating 
treatment with the retort pouch ระหวางวันที่  
1-30 ก.ค. 45 

ความรวมมือกับตางประเทศ 
สถาบันฯรวมกับบริษัท Pinter Management 
Technology and Training ประเทศอินโดนีเซีย  
จัดฝกอบรมทางวิชาการหลักสูตร  Food Safety 
and Food Security   ใหแกขาราชการฝายบริหาร
ระดับกลาง   กระทรวงเกษตรและนักลงทุนชาว
อินโดนีเซีย  20 คน  เมื่อวันที่ 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 45 

ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
สถาบันฯ  รวมกับศูนยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน และบริษัท Nutra Tech 
Company จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Utilization 
of Biologically Active Components : Evaluation 
and Its Future” โดยวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
จากประเทศเกาหลี  ญ่ีปุน และไทย ซ่ึงไดรับความ
สนใจทั้งบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมครั้ง
น้ีรวม  90 คน  เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 45 
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คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมงานสังสรรคตอนรับปใหมกับชาวสถาบันฯ
และให เ กี ย รติ มอบร า งวั ล แก บุ คล ากรที่
ปฏิบัติงานดีเดนทั้งดานการทํางาน และมนุษย-
สัมพันธประจําป 2545 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2545  
 
 
 
รศ.ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ อธิการบดี ใหเกียรติเปน
ประธานมอบรางวัลแกผูชนะการประกวด
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทอาหาร 
ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2546 เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2546  
 
ผลิตภัณฑที่จัดประกวดรวม 8 ชนิด ไดแก ไวน
ผลไม  ปลาสลิตเค็มทอดกรอบ กะป ปลาราปลา
กระดี่ ปลาสม มะมวงดองแชอ่ิม แคปหมู  และ
ขนมเปยะไสถ่ัว-ไขแดง  
 
 
 
 

ดร.วารุณี  วารัญญานนท ผูอํานวยการใหการ
ตอนรับ ผูเชี่ยวชาญดาน Extrusion จาก
ออสเตรเลียที่มาบรรยายพิเศษและเยี่ยมชมงาน
ของสถาบันฯ 






