


สารจากผูอํานวยการ 
 

รายงานประจําปการศึกษา 2549 ฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานของ สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภณัฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในรอบระยะเวลาตั้งแต มิถุนายน 2549 ถึงพฤษภาคม 
2550  โดยในปที่ผานมา  สถาบันฯมีพัฒนาการกาวหนาหลายประการ ทั้งในสวนทีเ่ปนสถาบันวิจยัเฉพาะ
ทางในการวิจยัพัฒนาถายทอดเทคโนโลยดีานวิทยาศาสตรการอาหาร  การใหบริการวิชาการแกสังคมและ
การสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้ในดานการสรางความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศเพือ่สราง
ความเขมแข็งทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพนกัวจิัย  ตลอดจนการจัดฝกอบรมทางวิชาการนานาชาติเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ นับเปนภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่ง 
ที่สถาบันฯ มีผลการดําเนนิงานหลายโครงการรวมกับองคกรตางประเทศ อาท ิ ญ่ีปุน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ออสเตรเลีย และเอธิโอเปย เปนตน 
 สถาบันฯ เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนนิโครงการความรวมมือกับ European Committeeโดย
จัดทําโครงการนํารองการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับในผลิตภัณฑผักสดเพือ่สงออก ใหกับกลุม
ผูประกอบการในภาคการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารของไทยในการสงออกไปยังประเทศ   
ในกลุมสหภาพยุโรปตามมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรที่ดีของสหภาพยุโรป โดยมบีริษัทเอกชนของไทย 
2 แหงเขารวมโครงการ   นอกจากนี้สถาบันฯ ไดลงนามความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร
ดานอาหารทั้งจากภาคการศกึษาและภาคอตุสาหกรรมเพือ่การผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑอาหารใหมี
คุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูบริโภคในโครงการความรวมมือภายใตศูนยวิจัยนวัตกรรมและ
บริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) โดยมีระยะเวลา 3 ป 
 สําหรับการพัฒนาองคกร มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ กลาวคือ หองปฏิบัติการทดสอบ 
วิเคราะหอาหารและเครื่องดืม่ ศูนยบริการประกันคณุภาพอาหารของสถาบันฯ ไดรับการตรวจประเมินจาก
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการขึ้นทะเบยีนเปน
หองปฏิบัติการที่มีความสามารถ ตามขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานสากลISO/IEC17025 ในสวนของ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑอาหารของสถาบันฯ ไดรับการรบัรองมาตรฐาน GMP จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจากการไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาว นอกจากจะสรางความ
ภาคภูมใิจของบุคลากรของหนวยงานแลว ยังสามารถเปนหลักประกนัถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ และการ
ใหบริการของสถาบันฯไดเปนอยางดี   

ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกทาน ที่ไดรวมแรงรวมใจทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ 
ในการสรางสรรคและพัฒนาสถาบันฯ ใหเจริญรุดหนายิ่งขึ้นตลอดไป 
 

                                              (นางวารณุ ี วารัญญานนท) 
                                                                                 ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร 
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1.  กิจกรรมเดนในรอบป 
  1.1  ผลงานวิจัย 

 

 

   

 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร  ไดรับรางวัลหนวยงานที่
สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกสูงสุดเปนอันดับ 2 ในกลุม
สํานัก สถาบัน ในโอกาสวนันักวจิัย 
มก. ของสถาบันวิจยัและพัฒนาแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2549 

นายปราโมทย ธรรมรัตน ไดรับ 
อนุสิทธิบัตร เร่ือง ลูกชิ้นที่มีวุนเปน
สวนผสม  จากกรมทรัพยสินทาง
ปญญา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพนัธ 2550 
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 1.2  กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานทัง้ในและตางประเทศ 
 1.2.1 โครงการความรวมมือกับ European Community 
 

  
 

 

 

 
 

ในการจัดทําโครงการนํารองเรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับในผลิตภัณฑผักสด
เพื่อสงออกไปยังกลุมสหภาพยุโรป (Pilot Project: Traceability System of Fresh Produce for Export  to 
EU Countries) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป(เมษายน 2549 – มีนาคม 2550) เพื่อการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑสด ตลอดสายการผลิตเริ่มตั้งแตแปลงปลูก จนถึงการสงออกใหกับกลุม
ผูประกอบการในภาคการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยในการสงออกไปยัง
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปตามมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรที่ดีของสหภาพยุโรป (EUREPGAP) ที่
เนนความปลอดภัยของอาหาร ของเกษตรกรและผูผลิตรวมถึงสภาพแวดลอมที่ยั่งยืนและเปนการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑสดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศผูสงออกอื่นๆ โดย
การนําเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) คือการใชไมโครชิปสําหรับเก็บขอมูลที่ใช
คล่ืนความถี่วิทยุในการอานและเขียนขอมูลโดยบริษัท ไอ อี เทคโนโลยี จํากัด  และรวมกับบริษัท FXA 
Group Co.,Ltd ในการวางระบบซอฟตแวร การเก็บบันทึกและการตรวจสอบยอนกลับขอมูล  ซ่ึงมีบริษัท
เขารวมในโครงการนํารองคือ บริษัทธานียามา  จํากัด และบริษัทริเวอรแคว  อินเตอรเนชั่นแนล 
อุตสาหกรรมอาหารจํากัด 
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 1.2.2 ความรวมมือกับประเทศญี่ปุน 
 

 
 

การลงนามในสัญญาความรวมมือในงานวจิัยรวมกับ บริษัท KIRIN, Japan ในเรื่อง การจําแนก
สายพันธุจุลินทรียในอาหารหมักโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป  

 

 
 
โครงการความรวมมือกับ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 

ในเรื่อง Functional Analyses of Indigenous Vegetables of Thailand โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป  
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ความรวมมือกบั  Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ในการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง Functional Properties and Utilization of Indigenous Vegetables ในวนัที่ 14 
มีนาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ ไดเชิญวิทยากร ผูเชี่ยวชาญ จากประเทศ ญ่ีปุน ไตหวัน 
และไทย มาบรรยายใหความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ ในหวัขอทีเ่กี่ยวของกับ สารสําคัญ คุณสมบัติ
เชิงสุขภาพ การวิเคราะห และการพัฒนาผลิตภัณฑ ของผักพื้นบาน 
 

 
 

โครงการวิจัยรวมกับ Society for Techno-innovation of Agriculture, Forestry and Fisheries 
(STAFF) และ  Morinaga  Institute of  Biological  Science,  Inc., Japan  ในเรื่อง  Application  of 
Immunoassay of Food Allergens in Thailand โดยมีระยะเวลาดําเนนิโครงการ 1 ป 
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กิจกรรมความรวมมือกับองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ประจําประเทศ
ไทย ภายใตความรวมมือรูปแบบ Third Country Expert Programme  ในการไปประเมินความพรอมของ
การผลิต OVOP (One Village One Product)ของประเทศ เอธิโอเปย และการใหคําแนะนําในเรื่อง การ
แปรรูปผลิตภัณฑการบรรจุภัณฑ และการจัดฝกอบรม ณ ประเทศเอธิโอเปย ในระหวางวันที่ 13-18 
พฤษภาคม  2550 
 1.2.3 ความรวมมือกับประเทศจีน 
 

 
 

ความรวมมือกบั  College of Science and Engineering, South China University of Tropical  
Agriculture, Hainan Province ภายใตโครงการความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-จีน  
ในโครงการ Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus  
Mannii โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ป ตั้งแตป 2549-2551 
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 1.2.4 ความรวมมือกับประเทศออสเตรเลีย 
 

  
 

  
ความรวมมือกับ Food Industry Engineering Pty  Ltd.,และ  Food Stream Company Ltd., Australiaใน

การจัดฝกอบรมวิชาการนานาชาติใน เร่ือง Food and Feed Extrusion Technology  และ Principles of Extruder 
Die Design และFood Activity and Food Drying Technology โดยมีผูเขารวมประชุมจากประเทศออสเตรเลีย
และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกทั้งจากภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนกวา  60  คน 
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 1.2.5  โครงการความรวมมือภายใต ศูนยวิจัยนวัตกรรมและบริการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (KU-FIRST) 
 

 
 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดลงนามในความ
รวมมือกับบริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด ภายใตศูนยวิจัยนวัตกรรมและบริการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย (KU-FIRST)  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ระยะเวลาโครงการ 3 ป  และสถาบัน
คนควาฯร ับผิดชอบในกิจกรรม  การพัฒนาบุคลากรทางดานอาหาร  ทั้งจากภาคการศึกษา  และ
ภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โดยใชองคความรูของบุคลากรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมกัน เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก
ใหผูบริโภค ตระหนักเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และคุณคาของอาหาร 

 1.3  โครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรชาติหรือตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคม 
 1.3.1 โครงการฝกอบรมลูกพระดาบส 
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 เปนโครงการหนึ่งในมูลนิธิพระดาบส ซ่ึงสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดเขาไปมี
สวนรวมในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีในหมวดของอาหารและโภชนาการโดยจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามกลุมประเภทผลิตภัณฑ เชน กลุมเนื้อสัตว ผัก -ผลไม และ ขาว เปนตน และ
ใหนักเรียนไดสมัครเรียนในกลุมวิชาชีพที่ถนัดและสนใจที่จะนําไปประกอบอาชีพ 
 

 1.3.2 โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการวิจัยเร่ือง “การสังเคราะหองคความรูจากการวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรที่
เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ภายใตการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง    เปน  โครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและสังเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  การศึกษาใชวิธีวิเคราะหเอกสาร จากผลงาน
การวิจัย และวิทยานิพนธยอนหลัง 10 ป  ตั้งแตป  2540 –  2549 จาก 30 สาขา ใน 14 คณะ  ซ่ึงคณะวิจัยได
ตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง    เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะห
องคความรูของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล โดยการเปดเวทีสาธารณะในการวิพากษผล   ปรากฎผลการวิจัย ดังนี้ 
 

 1)  การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาการเกษตรกระแสหลัก  โดยมีการสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ตั้งแตแผนพัฒนาฉบับที่ 1ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน   แตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 องคกรพัฒนาเอกชน
ไดผลักดันในเชิงนโยบาย จนรัฐบรรจุแนวคิดเกษตรยั่งยืนเปนสวนหนึ่งในแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรม   
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดปรากฏเปนสวนหนึ่งของแนวคิดเกษตรยั่งยืน  และปรากฏสถานะที่ชัดเจน
ของตนเองในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 และไดรับการ ชูเปนทิศทางในการพัฒนาประเทศในรัฐบาลปจจุบัน        
ดวยเหตุนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงปรากฏในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชวงทศวรรษลาสุด          
การหยั่งรากแนวคิดเกษตรยั่งยืนในแผนพัฒนาฉบับที่  7    จึงถือเปนการปรากฏแนวคิดการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมตามแนวทางเลือกเปนครั้งแรก 
 

 2)  ดวยพื้นฐานพัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่เปนศาสตรเฉพาะทาง เปนเหตุใหการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีลักษณะที่เปนองครวมนอย  องคความรูที่คนพบสวนใหญ
จึงเปนองคความรูทางดานเทคนิคที่เปนความรูเฉพาะทาง เหมาะกับการตอยอดความรู ทั้งเรื่อง ดิน น้ํา  ปา  
ส่ิงแวดลอม การสงเสริมการเกษตร และองคความรูทางสังคม  ยกเวนองคความรูทางสถาปตยกรรมที่มี
ลักษณะขององครวมมากกวาสาขาอื่นเนื่องจากทิศทางของสาขายึดถือทิศทางของการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และคํานึงถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของสังคม 

 3)  องคความรูตอยอดที่มีลักษณะโดดเดนคือ  องคความรูที่เกี่ยวกับการเกษตรที่สูงที่มี
ความสมบูรณในการศึกษา วิจัยสภาพจริงในพื้นที่  ซ่ึงนําไปสูการสงเสริมการเกษตรในการผลิต  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ การรวมกลุม จนเขาสูระบบตลาดผานโรงงานแปรรูป และความรวมมือกับองคกรอื่น  
นอกจากนี้ยังมีองคความรูในสาขาอื่น ๆ คือ  องคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา   และการแปรรูปผลิตภัณฑ   
  ผลการศึกษาในครั้งนี้ไดนําสูการจัดทําฐานขอมูลที่สืบคนไดทางเวปไซด  เพื่อ
ประโยชนในการเรียนการสอน และผูสนใจไดศึกษาหาความรูตอไป 
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 1.3.3  ธารน้ําใจสูผูประสบอุทกภัย 
 

  
 

  สถาบันฯโดยผูอํานวยการและคณะไดใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภายใตโครงการ  
“ครัวสายใยรักแหงครอบครัว” ตามพระประสงคของพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ จังหวัดอางทอง เมื่อวันพุธที่ 1  พฤศจิกายน 2549 
โดยมอบโปรตีนเกษตรผัดพริกขิง จํานวน 800  ถุงๆ ละ 150  กรัม โปรตีนเกษตรขนาด 400  กรัม 10 
กลองๆ ละ 20  ถุง น้ํานมถั่วเหลือง 5  กลองๆ ละ 24  กระปอง และแกงมัสมั่นบรรจุกระปอง จํานวน 55 
กระปอง 
 1.3.4   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสตูร “การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการ
รานอาหารไทยระดับมืออาชพี”  ภายใตโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อปอนธุรกิจอาหารไทยสูโลก 

  

 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ใหเปนหนวยงานดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประกอบอาหารไทยและการบริหาร
จัดการรานอาหารไทย  ระดับมืออาชีพ”  ภายใตโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อปอนธุรกิจอาหาร
ไทยสูโลก  รองรับนโยบายครัวไทยสูโลก  ตั้งแตเร่ิมโครงการฯ  เมื่อ ป พ.ศ.2546 จนถึง ป 2549  รวมแลว
ทั้งสิ้น 28 รุน  มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 1,861 คน  โดยการฝกอบรมใน 2 ปหลังคือ ป 2548 และป 
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2549  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู และประโยชนสูงสุด  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยรวม 3 หลักสูตรไวดวยกัน 
 1)  หลักสูตร  การประกอบอาหารไทย  (Thai Cooking) 
 2)  หลักสูตร  การบริหารจัดการรานอาหารไทย  (Thai Restaurant Manager) 
 3)  หลักสูตร  วิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล  (Best 
Practice to Food Safety in Food Service) 

 นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกลาวแลว  สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดกําหนดจัดกิจกรรมตอยอดใหแกผูผานการฝกอบรมในดานตางๆ ดังนี้ 
 -  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาผูประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ซ่ึง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับแตงตั้งและมอบหมายจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
แหงชาติ  ใหเปนศูนยทดสอบแหงหนึ่ง โดยไดดําเนินการจัดสอบไปแลว 38  คร้ัง (ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2547 – ธันวาคม 2549)  มีผูสอบผานและไดรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลว  312  คน 
 -  การเขารวมแขงขันประกอบอาหารไทยในงานตางๆ 
 -  การรวมออกรานจําหนายอาหารในงาน / กิจกรรมตางๆ  ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

 1.3.5  โครงการการจัดฝกอบรมการทําอาหารไทย ใหแกอาจารยและนักศกึษาจาก Kansas 
State University 
 

  
 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ไดจัดการฝกอบรมการทําอาหาร และการแกะสลักผัก-ผลไม  
ใหแกอาจารย และนักศึกษา  จาก  Kansas State University  จํานวน  15  คนในระหวางวันที่  31  
กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2549    ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม  อยูในระดับดีมาก 
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 1.4  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหนวยงาน 
 

 
 

 ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหารไดรับการตรวจประเมินจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการขึ้นทะเบียนเปนหองปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ตามขอกําหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550  
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 โรงงานผลิตของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับมาตรฐาน GMP จากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในผลิตภัณฑอาหารของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 
 

 
  

 นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ และนายวายุห สนเทศ บุคลากรของสถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑ
อาหาร ไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรประจําป 2549 ประเภทผลงานวิจยั
ดีเดน และผลงานบริการวิชาการดีเดน 
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 การพัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการของฝายอาหารและจดัเลี้ยง โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหวัขอ การพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อความสําเร็จ ดานการบริการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2550 โดยเชิญ
วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ประณีต พิจิตรไวยปรีชา จากภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มาบรรยายและใหความรูแกบุคลากร 
 

2.  ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

2.1  งานวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนสถาบันเฉพาะทางที่ทําหนาที่ในการ
ศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อเปนแหลงขอมูลและใหบริการวิชาการแกสังคม 
ตลอดจนทํางานวิจัยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวของกับผลิตผล
ทางการเกษตร รวมทั้งการสรางความรวมมือ/เครือขายกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ในรูปแบบการ
ดําเนินโครงการวิจัยรวมและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

 ในรอบป 2549 สถาบันฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จํานวน 38,776,710.00 บาท 
(สามสิบแปดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดรอยสิบบาทถวน) โดยมีการดําเนินโครงการวิจัยจํานวน 83 
โครงการจาก 9 กลุมหลักคือ โครงการดานความปลอดภัยของอาหาร โครงการดานพัฒนาผลิตภัณฑ 
โครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ โครงการการพัฒนากระบวนการผลิต โครงการการใช
ประโยชนจากจุลินทรียและสารสกัดทางชีวภาพ โครงการอาหารสุขภาพและอาหารไทย โครงการตอยอด
เทคโนโลยี  โครงการความรวมมือ มก- ธกส.  และโครงการอื่นๆ 
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กลุมท่ี 
 

กลุมโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

 

จํานวนเงิน 

1 โครงการดานความปลอดภยัของอาหาร 4 1,100,000 

2 โครงการดานพัฒนาผลิตภณัฑ 18 5,578,460 

3 โครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ 7 1,300,000 

4 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิต 10 1,925,000 

5 โครงการการใชประโยชนจากจุลินทรีย
และสารสกัดทางชีวภาพ 

4 1,650,000 
 

6 โครงการอาหารสุขภาพและอาหารไทย 14 8,290,000 

7 โครงการตอยอดเทคโนโลย ี 5 8,087,000 

8 โครงการความรวมมือ มก- ธกส. 10 3,616,250 

9 โครงการอื่นๆ 11 7,230,000 

รวม 83 38,776,710 

 รายชื่อโครงการวิจัยประจําป 2549 ไดแก 

ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

กลุมโครงการดานความปลอดภัยของอาหาร  จํานวน 4 โครงการ  (1,100,000) 

1 การประกันคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดหอมสด 
 

นางจันทรสุดา 
จริยวัฒนวิจิตร 

450,000 

2 การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปอนจากไขมันหมูและเนื้อหมูใน
อาหารจากรานอาหารในกรุงเทพมหานคร 

น.ส.วันเพ็ญ 
มีสมญา 

300,000 

3 การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียในผลิตภัณฑน้ําพริกโดย
น้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน และการประยุกตใช  

นางลัดดา 
ศิริวัฒนธรรม 

150,000 

4 การทดสอบความเปนพิษของสมุนไพรบางชนิดท่ีมีศักยภาพเชิง
พาณิชยโดยวิธกีารทดสอบการกลายพันธุ ในแบคทีเรีย การใชเซลล
เพาะเลี้ยงและทดสอบในสัตวทดลอง 

น.ส.ดวงจันทร  
เฮงสวัสดิ ์

200,000 

กลุมโครงการดานพัฒนาผลิตภัณฑ 18 โครงการ  (5,578,460) 

5 การพัฒนาน้ํามะพราวน้ําหอมเขมขนสําหรับทําผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
ทางเลือกเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว : ภายใตโครงการพัฒนา
นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม 

นางมณฑาทิพย 
ยุนฉลาด 

600,000 
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ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

6 การพัฒนาการใชประโยชนและการแปรรูปจากเนื้อมะพราวน้ําหอม
และน้ําตาลมะพราวเพื่อเพิ่มมลูคา : ภายใตโครงการพัฒนา
นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม 

น.ส.กรุณา 
วงษกระจาง 

900,000 

7 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภทพิวเรและเนยจากอะโวกาโด นางพัชรี  
ตั้งตระกูล 

361,600 

8 เครือขายความรวมมอืการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อ
การควบคุมและปองกันโภชนาการการกินในเด็ก 

นางเนตรนภิส 
วัฒนสุชาติ 

800,000 

9 การพัฒนาผลิตภัณฑโจกปลายขาวกึ่งสําเร็จรปูท่ีมีธาตุเหล็กสูง น.ส.ชอลัดดา  
เที่ยงพุก 

140,000 

10 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนกวยเตี๋ยวจากขาวท่ีมีธาตุเหล็กสูง
และเสริมธาตุเหล็ก 

น.ส.สุภารัตน 
เรืองมณีไพฑูรย 

160,000 

11 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารซามาฮาลาลเพื่อสขุภาพ น.ส.วันเพ็ญ 
มีสมญา 

126,860 

12 การใชประโยชนจากโพลิแซคคาไรดเพื่อใชเปนสารกักเก็บกลิ่นรส
มะมวงโดยเทคโนโลยี Encapsulation 

นางวิภา 
โรจนะเมธากุล 

600,000 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑแยมมะละกอกลิ่นมะนาวน้ําตาลต่ํา น.ส.ชอลัดดา 
เที่ยงพุก 

100,000 

14 ผลิตภัณฑน้ําสมสายชูหมักจากสับปะรดชนิดผงและแคปซูล นางสิริพร 
สธนเสาวภาคย 

200,000 

15 น้ํานมถั่วเหลอืงผสมไขขาว/ไขแดง น.ส.เพลินใจ 
ตังคณะกุล 

150,000 

16 สตารชพลังงานต่ําจากแปงมันสําปะหลังท่ีผลิตโดยวิธีการใช
เอนไซมรวมกบัการอบแหงแบบพนฝอย Resistant starch 

นางเนตรนภิส 
วัฒนสุชาติ 

240,000 

17 การพัฒนาผลมะขามปอมเปนผลิตภัณฑสรางสุขภาพ น.ส.เกศศิณี  
ตระกูลทิวากร 

200,000 

18 การผลิตเครื่องดื่มมันเทศผสมน้ําขาวหมากและน้ําองุน น.ส.วิภาภรณ 
ณ ถลาง 

100,000 

19 การพัฒนานักเกตไกไขมันต่ําโซเดียมต่ําเสรมิดวยใยอาหารผงจาก
พืชตระกูลสม 

น.ส.อัญชลี 
อุษณาสุวรรณกลุ 

300,000 

20 การพัฒนาผลิตภัณฑบะหมี่โดยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการจากขาว
แดง งาดําและเปลือกถั่วเหลือง 

น.ส.ดาลัด ศิริวัน 200,000 
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ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

21 การเตรียมมะพราวน้ําหอมคืนรูปและการใชประโยชนเพื่อพัฒนาตอ
ยอดและถายทอดเทคโนโลยสีูเชิงพาณิชย 

นายวินัศ ภูมินาถ 100,000 

22 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มโกโกสมุนไพรเพื่อสุขภาพพรอมดื่ม น.ส.กัษมาพร 
ปญตะบุตร 

300,000 

กลุมโครงการวจิัยคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ   7  โครงการ  (1,300,000) 

23 การยอยไดของแปงและคาไกลซีมิกของขาวชนิดตางๆ นางพัชรี 
ตั้งตระกูล 

170,000 

24 ปริมาณและองคประกอบของโพลีเซคคาไรดจากเห็ดท่ีกินได 
และเห็ดตมสุก 

นางลัดดา 
ศิริวัฒนธรรม 

280,000 

25 การพัฒนาผลิตภัณฑไมโครแคปซูลจากสตารขาวเจาเพื่อใชเปนสาร
กักเก็บกลิ่นรส 

นางวิภา 
สุโรจนะเมธากลุ 

100,000 

26 วิจัยการผลิตสตารชสุขภาพและเปรียบเทียบปริมาณจากพืชชนิด
ตางๆ ท่ีปลูกในประเทศไทย 

นางเนตรนภิส 
วัฒนสุชาติ 

270,000 

27 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเพือ่หาเอกลักษณทางดานกลิ่นรสของ
ไวนลิ้นจี่ท่ีมีศักยภาพทางการตลาด  

น.ส.สุมิตรา 
บุญบํารุง 

200,000 

28 การศึกษาคุณสมบัติเชิงหนาท่ีของสารสกัดท่ีใหกลิ่นหอมจาก
สมุนไพรหลักที่เปนองคประกอบสําหรับการปรุงอาหารไทย  

น.ส.สุมิตรา 
บุญบํารุง 

100,000 

29 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหนอไมสดและการแปรรูป
หนอไมสด : ภายใตโครงการการวิจัยและพฒันาการปลูกไผเพื่อการ
ผลิตหนอไมและการใชประโยชนจากไมไผ 

น.ส.ชอลัดดา 
เที่ยงพุก 

180,000 

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิต  10 โครงการ  (1,925,000) 

30 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาพริกไทยและสวนเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลิต: ภายใตโครงการพัฒนาตอยอดสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ 

น.ส.สุมิตรา 
บุญบํารุง 

215,000 

31 การถายทอดเทคโนโลยีการผลติและคุณคาทางอาหารของน้ําชีวจิต
สําเร็จรูป  (ตอเนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิต
และคุณคาทางอาหารของน้ําชีวจิตสําเร็จรูป) 

นางกุลวด ี
ตรองพาณิชย 

80,000 

32 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตและคุณคาทาง 
อาหารของน้ําชีวจิตสําเร็จรูป 

นางกุลวด ี
ตรองพาณิชย 

80,000 

33 น้ํามะขามหวานสกัดเขมขน นางมณฑาทิพย 
ยุนฉลาด 

250,000 

 



 19 

ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

34 ผงไหมคุณภาพสูงและกรรมวธิีการผลิต นายสมโภชน 
ใหญเอี่ยม 

200,000 

35 การผลิตหัวเชือ้น้ําสมสายชูหมักชนิดเหลวและผง นางมาลัย 
บุญรัตนกรกิจ 

140,000 

36 พริกปนและพริกไทยปนคุณภาพสูงและกรรมวิธีการผลิต นายปราโมทย 
ธรรมรัตน 

400,000 

37 ศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึม (Absorption) และการยอย
(Digestibility) ดวยวิธี In Vitro และ In Vivo test ระหวางสาหราย 
Spirulina สกัดดวยวิธีพิเศษ และสาหราย Spirulina ท่ัวไปที่จําหนาย
ในทองตลาด 

นายณัฐภาส 
ผูพัฒน 

180,000 

38 การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยเีมมเบรน : น้ําลําไย
สกัดเขมขน 

นางมณฑาทิพย  
ยุนฉลาด 

80,000 

39 การผลิต resistant starch จากขาวดวยวิธีการยอยแปงดวยการหมัก
ทางธรรมชาติรวมกับการใหความรอนและความชื้นและการพัฒนา
ขนมจีนเสริมไฟเบอร 

น.ส.ศันสนีย 
อุดมระติ 

300,000 

โครงการการใชประโยชนจากจลุินทรียและสารสกัดทางชีวภาพ 4 โครงการ  (1,650,000) 

40 การพัฒนาการผลิตน้ําสมสายชูหมักและน้ําสมสายชูพรอมดืม่จากน้ํา
มะพราวน้ําหอมเพื่อสุขภาพ : ภายใตโครงการพัฒนานวัตกรรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม  

นางมาลัย 
บุญรัตนกรกิจ 

1,000,000 

41 ประสิทธิภาพของน้ําอิเลคโตรไลทในการฆาเชื้อจุลินทรีย 
กอโรคในผัก 

นางจันทิมา 
จาปะเกษตร 

100,000 

42 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําสมสายชูหมักจากขาวเสริมคุณคา
ดวยสมุนไพรไทย 

น.ส.นิศากร 
วรวุฒยิานนท 

200,000 

43 การผลิต L-Lactic acid จากรําขาวโดยใชการหมัก 2 ข้ันตอน นายวันชัย  
พันธทวี 

350,000 

กลุมโครงการอาหารสุขภาพและอาหารไทย จํานวน 14 โครงการ  (8,290,000) 

44 คุณสมบัติของอาหารไทยในการปองกัน DNA จากการถูกทําลาย
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการปองกันการเกิดมะเร็ง: ภายใตโครงการ
พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสูครวัโลกและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก  

น.ส.เกศศิณี 
ตระกูลทิวากร 

1,700,000 
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ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

45 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการ และการใชประโยชนของเห็ด
พื้นบานและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบ
เปรียบเทียบใน 2 วิธ ี

น.ส.เยาวดี 
คุปตะพันธุ 

150,000 

46 ฤทธิ์ตานสารกอกลายพันธุและฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระของอาหาร
ไทยท่ีมีขมิ้นชันเปนองคประกอบ 

นางจันทรเพ็ญ 
แสงประกาย 

150,000 

47 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจแฟรนไชสในตางประเทศ : ภายใตโครงการพัฒนาการผลิต
อาหารไทยปลอดภัยสูครวัโลกและการประชาสัมพันธเชิงรุก  

น.ส.เพลินใจ 
ตังคณะกุล 

1,850,000 

48 สารตานออกซิเดชั่นจากผักบุงกานแดงและยอดกระถินตอการ
ปองกันการหืนในผลิตภัณฑขาวเกรียบ 

น.ส.เพลินใจ 
ตังคณะกุล 

150,000 

49 การวิจัยและพฒันาคุณคาทางโภชนาการผลติภัณฑอาหารสขุภาพ
จากสมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

น.ส.ดวงจันทร 
เฮงสวัสดิ ์

990,000 

50 การประยุกตใชใบหมอนในผลิตภัณฑเครื่องดืม่สําเร็จรูปธัญชาติ 
ระบบเอ็กซทรูช่ัน 

นางจุฬาลักษณ 
จารุนุช 

140,000 

51 อาหารเสริมสุขภาพโปรไบโอติก-พรีไบโอตกิเสริมกรดไขมนัจําเปน นายวันชัย 
พันธทวี 

150,000 

52 ศักยภาพในการตานสารกอกลายพันธุของเห็ดกินไดในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

นางจันทรเพ็ญ  
แสงประกาย 

280,000 

53 การผลิตโยเกริตเพื่อสุขภาพจากน้ํานมขาว นายประมวล 
ทรายทอง 

300,000 

54 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํานมลูกเดือยเพื่อสุขภาพ นางชิดชม ฮิรางะ 200,000 

55 เครื่องดื่มสําเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพดวยสมุนไพรไทย นางจุฬาลักษณ   300,000 
56 การใชประโยชนจากคัพกะขาวและขาวกลองงอก  

เปนอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลคา 
นางพัชรี  
ตั้งตระกูล 

1,400,000 

57 Evaluation of  Physiological Functionalities of  
Indigeneous Vegetables in Southeast Asia 

น.ส.เกศศิณี 
ตระกูลทิวากร 

530,000 

กลุมโครงการตอยอดเทคโนโลยี จํานวน  5 โครงการ  (8,087,000) 
58 การตอยอดเทคโนโลยเีพื่อพัฒนานวัตกรรมดานอาหารและ

อุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย 
นายปราโมทย 
ธรรมรัตน 

3,000,000 

59 การตอยอดเอกสารสิทธิบัตรและการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ไทยกวาวเครือขาว 

นายปราโมทย 
ธรรมรัตน 

300,000 
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ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

60 การพัฒนาตอยอดการผลิตผลติภัณฑอาหารชุปแปงทอดแชเยือกแข็ง
ท่ีอุนดวยความรอนไมโครเวฟ 

นางเนตรนภิส  
วัฒนสุชาติ 

220,000 

61 หนวยสรางสํานึกและพัฒนาประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา 

นายปราโมทย 
ธรรมรัตน 

3,267,000 

62 การสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยสิน 
ทางปญญา 

นายปราโมทย  
ธรรมรัตน 

1,300,000 

กลุมโครงการความรวมมือ มก – ธกส. จํานวน 10 โครงการ  (3,616,250) 

63 การพัฒนานวัตกรรมเครือ่งดื่มลําไยผงผสมสมุนไพร นางมณฑาทิพย  
ยุนฉลาด 

900,000 

64 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑน้ําพริก นางชิดชม ฮิรางะ 316,250 

65 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑน้ําพริกแกงไทยชนิดกอน นางชิดชม ฮิรางะ 950,000 

66 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑน้ําพริกฮาลาล นางชิดชม ฮิรางะ 300,000 

67 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไขเค็ม น.ส.พรทิพย 
เจริญธรรมวัฒน 

185,000 

68 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภณัฑ
แหนมหมู 

นางสรอยทอง 
สายหยุดทอง 

160,000 

69 การพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดโคนญี่ปุนปรับกรดในบรรจุภัณฑออนตัว
ปดสนิท 

น.ส.รัศมี ศุภศรี 160,000 

70 การพัฒนาคุณภาพกาแฟและน้ําผลไม นางกุลวด ี
ตรองพาณิชย 

250,000 

71 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑหนอไมเพื่อความปลอดภัยตอ
การบริโภค 

นางมณฑาทิพย 
ยุนฉลาด 

207,500 

72 การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑหมูหวาน/หมูสวรรค นายสมโภชน 
ใหญเอี่ยม 

187,500 

ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

กลุมโครงการอืน่ ๆ จํานวน 11 โครงการ  (7,230,000) 

73 โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีมะพราว
น้ําหอมและน้ําตาลมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคา : ภายใตโครงการพัฒนา
นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม  

นางวารุณี 
วารัญญานนท 

1,200,000 

 
 



 22 

ที่ โครงการ หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน 

74 การทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธเชิงรุก
ครัวไทยสูครัวโลก : ภายใตโครงการพัฒนาการผลิตอาหารไทย
ปลอดภัยสูครวัโลกและการประชาสัมพันธเชิงรุก  

นางวารุณี 
วารัญญานนท 

3,900,000 

75 การบริหารโครงการและการถายทอดเทคโนโลยี : ภายใตโครงการ
พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสูครวัโลกและ 
การประชาสัมพันธเชิงรุก  

นางวารุณี 
วารัญญานนท 

450,000 

76 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพสู 
วิสาหกิจชุมชน 

นางวารุณี 
วารัญญานนท 

300,000 

77 Documentation of the food domestic uses,  
processing and consumption contexts of  
wild food plant within selected rural households  

น.ส.เกศศิณี 
ตระกูลทิวากร 

150,000 

78 การบริหารโครงการและการถายทอดเทคโนโลยี: ภายใตโครงการ
พัฒนาตอยอดสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

น.ส.สุมิตรา 
บุญบํารุง 

50,000 

79 การพัฒนาวิธีวิเคราะหโปรไฟลกรดอะมิโนแอซิดโดยใชเทคนิค 
Evaporated Light Scattering Detection 

นายทนิฐ หงษ
ดุสิต 

250,000 

80 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดําเนินงานของสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

น.ส.อภิญญา 
จุฑางกูร 

200,000 

81 การจัดทําแผนการทองเที่ยวเชงิเกษตรและวิถชีีวิตแมน้ํานอย 
จ. อางทอง 

นางวรรณดี 
สุทธินรากร 

180,000 

82 การเตรียมความพรอมในการพึ่งพาตนเองเพือ่รองรับการออกนอก
ระบบราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางผองศร ี
จิตตนูนท 

250,000 

83 การฟนคืนจิตวิญญานตลาดเกา จังหวัดอางทองเพื่อรักษาอัตลักษณ
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน 

ดร.วรรณดี 
สุทธินรากร 

300,000 

                                                                                              
                                                                                                รวม 

 
83 

 
38,776,710 
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4

1,100,000

18

5,794,460

9

1,600,000

12

2,445,000

4

1,650,000

13

6,360,000

5

8,087,000

10

3,612,770

9

6,730,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน
 

หนวยงานที่สนับสนุนทุนในการวิจัยมีทั้งหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 
 1. หนวยงานในประเทศ  ไดแก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย กรมทรัพยสินทางปญญา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สํานักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ  มูลนิธิโครงการหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร งบอุดหนุนยุทธศาสตรจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  เปนตน โดยไดรับงบประมาณจํานวน 37,746,710บาท (สามสิบเจ็ดลาน
เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอยสิบบาท) 
 2. หนวยงานตางประเทศ ไดแก  United Nations University,   Japan International Research 
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) The Neysvan Hoogstrate Foundation โดยไดรับงบประมาณ
จํานวน 1,030,000.00 บาท (หนึ่งลานสามหมื่นบาท) 
 สถาบันมีบุคลากรวิจยั จํานวน 54 คน ไดรับทุนสนับสนุนในป 2549 คิดเปนรอยละ 87.0 ซ่ึง
สูงกวาป 2547 และ 2548 ที่ไดรับทุนสนับสนุนรอยละ 75.0 และ 80.0  ผลงานวิจัยในป 2549 ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  2 เร่ือง ตพีิมพใน Proceeding ระดับชาติ  15 
เร่ือง ระดับนานาชาติ  4 เร่ือง  รวมทั้งการนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ตลอดจน
เผยแพรและถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูสังคมและชุมชน 18 เร่ือง  รวมทั้งสิ้น  39 เร่ือง   ผลงานวิจยัที่
ไดนําไปสูการจดอนุสิทธิบัตร1เร่ือง 
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ตีพิมพวารสาร
2

Proceedings นานาชาติ
4

ถายทอดเทคโนโลยี
18

Proceedings ระดับชาติ
15

ผลงานท่ีตีพมิพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน
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2.2  งานบริการทางวิชาการ 

 งานบริการทางวิชาการเปนภารกิจหลักของสถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร ในการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางดานอาหารใหแก ผูประกอบการอุตสาหกรรม ในรูปแบบตางๆ จํานวน 
76  กิจกรรม ประกอบดวยโครงการพัฒนาวิชาการ 22 โครงการ โครงการจัดฝกอบรม 44 หลักสูตร การ
ใหบริการอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร การใหบริการตรวจวเิคราะห/ทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ 7 กิจกรรม  การใหคําแนะนํา ปรึกษาและบริการ
เกี่ยวกับ การจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร กระบวนการผลิต การวางระบบคุณภาพในโรงงาน การใหบริการ
สารสนเทศทางอาหาร  รวมทั้งเปนที่ฝกงานใหแกนิสิต/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
 
 2.2.1โครงการพัฒนาวิชาการ สถาบันฯ ใหบริการในรูปแบบตาง ๆ คือ การประชุม สัมมนา 
ฝกอบรม 3 โครงการ  การบริหารจัดการ 3 โครงการ กระบวนการผลิตและแปรรปูผลิตภัณฑ 3 โครงการ 
และเปนโครงการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหและวจิัย 12 โครงการ ผูใชบริการเปนผูประกอบการจากหาง
ราน บริษัท  บุคลากรจากภาครัฐและประชาชนทั่วไป  รวมรายรับทั้งสิ้น 14,475,463.30 บาท (สิบสี่ลานสี่
แสนเจ็ดหมื่นหาพันสี่รอยหกสิบสามบาท
ถวน)
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12 โครงการ
  54%

3 โครงการ
  14%

3 โครงการ
  14%

4 โครงการ
  18%

การประชุม / สัมมนา/ ฝกอบรม
การบริหาร / จัดการ
กระบวนการผลิต/ แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
การศึกษา / การวิเคราะห /วิจัย

8

10,001,400

9

1,851,579

5

5,278,680

บุคคลทั่วไป บริษัท /หางราน ภาครัฐ

จํานวนผูมาขอใช จํานวนเงิน

โครงการพัฒนาวิชาการ

 2.2.2  การใหบริการเครื่องมือเครื่องจักร  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมีการ
ใหบริการเครือ่งมือ เครื่องจักรในโรงงานแกผูประกอบการและบุคคลทั่วไปจํานวน 96 คร้ัง  เปนเงิน 
537,837.00 บาท (หาแสนสามหมื่นเจด็พนัแปดรอยสามสิบเจ็ดบาทถวน) 

 2.2.3  การใหบริการตรวจวเิคราะห   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร ใหบริการ
ตรวจวเิคราะหคุณภาพอาหาร ใน 9 รายการคิดเปนจํานวน 6,824,952.00  บาท (หกลานแปดแสนสองหมื่น
ส่ีพันเการอยหาสิบสองบาทถวน) 

จํานวน 
รายการ การใหบริการ 

(ครั้ง) 
ผูรับบริการ 

(ราย) 
การใหบริการ

(ตัวอยาง) 

1. การตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพอาหาร
 ทางดานกายภาพ 

292 236 922 

2. การตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพอาหาร
 ทางดานเคมี 

657 508 2356 

3. การตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพอาหาร
 ทางดานจุลินทรีย 

411 332 1533 

4. การตรวจวิเคราะหเพื่อข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) 230 175 391 
5. การตรวจวิเคราะหเพื่อออกใบรับรอง Health 
 Certificate 

3 3 3 

6. การตรวจวิเคราะหเพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ 44 30 107 

7. การบริการทดสอบหาคา F0 15 15 34 

8. การทดสอบการกระจายความรอนในหมอฆาเชื้อ 0 0 0 

9. การบริการทดสอบทางชีวภาพ 0 0 0 
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2.3 งานถายทอดความรูและเทคโนโลย ี
 งานถายทอดความรูและเทคโนโลยี ดําเนนิการในรูปแบบตาง ๆ อาทิการถายทอดความรู และ
เทคโนโลยีจากผลงานวิจยั การสอนและฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารในระดับ
ครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร 
 2.3. การฝกอบรม   
 สถาบันฯ มีรายรับจากการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ  1,522,613.04   บาท 
(หนึ่งลานหาแสนสอง 
 1) การฝกอบรมทางวิชาการ ผลการดําเนินงาน ป 2549 สถาบันฯ จัดโครงการ
ฝกอบรมทางวชิาการทั้งในและตางประเทศ รวม 20 หลักสูตร 

ลําดับที่ ผลงานการฝกอบรมวิชาการ จํานวน 
ผูเขารวม 

1. เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม : สมุนไพร ผัก ผลไม และธัญชาติ 22 
2. การทําลูกชิ้นหมูอนามัย การทําหมูยอ และกุนเชียง 25 
3. ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจาก Retort Pouch 15 
4. ขนมขบเคี้ยวจากเครื่องเอกซทรูดเดอร)Extruded Snack( 15 
5. การผลิตน้ําสมสายชูหมักจากผลไม 15 
6. เทคนิคการสืบคนสิทธิบัตรฯ 23 
7. เทคโนโลยีเอกซทรูช่ันในการผลิตผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูประกอบการ 25  
8. เทคโนโลยีเอกซทรูช่ันในการผลิตผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูประกอบการ 16 
9. เทคโนโลยีเอกซทรูช่ันในการผลิตผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูประกอบการ 15  
10. ขอควรปฏิบัติในการประกอบอาหารในครัว 22 
11. เทคนิคการสืบคนสิทธิบัตรฯ 27 
12. เทคนิคการผลิตหนอไมปรับกรดบรรจุปบใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 25 
13. การผลิตน้ําสมสายชูหมัก และน้ําสมสายชูพรอมดื่ม 15 
14. การฝกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากผัก ผลไม และประมง 1 
15. การฝกอบรมเรื่อง agro-processing 5 
16. การฝกอบรมเรื่อง Fruit and vegetable processing and its quality control 1 
17. การฝกอบรมเรื่อง Coconut processing 1 
18. การฝกอบรมเรื่องเรื่อง Agricultural processing & OTOP Site 12 
19. การฝกอบรมเรื่อง Dehydrate fruit processing 1 
20. การฝกอบรมเรื่อง OTOP processing and agricultural plant 6 
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 2)  การฝกอบรมวิชาชีพ  จัดฝกอบรมทางวิชาชีพ รวม 24 หลักสูตร ดังนี้ 

ลําดับท่ี ผลงานการฝกอบรมวิชาการ จํานวน 
ผูเขารวม 

1.  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไมแชอ่ิมแหง และการดอง 20 
2.  เทคโนโลยีการทําน้ําผักและผลไมพรอมดื่ม และผลไมอบแหงสามรส 22 
3.  นมถั่วเหลือง เตาหูหลอด เตาฮวยน้ําขิง เตาฮวยฟรุตสลัด 21 
4.  เทคนิคการทําเยลลี่แข็ง เยลลี่ออนและแยม 19 
5.  เทคนิคการทําขนมโมจิ ขนมเปยะ 28 
6.  เทคนิคการทําซาลาเปาเนื้อเบา 28 
7.  พายและทารตไสตาง ๆ  22 
8.  เทคนิคการทําซาลาเปาเนื้อเบา )รุนที่ 2(  25 
9.  เทคนิคการทําขนมโมจิ ขนมเปยะ )รุนที่ 2(  21 
10.  คุกกี้สุขภาพ 20 
11.  คุกกี้สมุนไพร 19 
12.  การผลิตบะหมี่ระดับพื้นฐาน 20 
13.  คุกกี้ธัญพืช 17 
14.  การทําเตาเจี้ยว 17 
15.  คุกกี้ธัญพืช )รุนที่ 2(  17 
16.  การผลิตบะหมี่ระดับพื้นฐาน )รุนที่ 2(  20 
17.  การแกะสลักผัก และผลไม : ขั้นพื้นฐาน 14 
18.  เทคนิคการทําซาลาเปาเนื้อเบา 15 
19.  การทําปาทองโกเกลียวและสังขยาใบเตยเพื่อการคา 28 
20.  การผลิตมะมวงดองและมะมวงแชอ่ิม 20 
21.  การผลิตบะหมี่ระดับพื้นฐาน 19 
22.  น้ําจิ้มไกและซอสมะมวง 19 
23.  การผลิตผักผลไมสมุนไพรอบแหงและผง 25 
24.  การทําปาทองโกเกลียวและสังขยาใบเตยเพื่อการคา 16 
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 2.3.2 การสนับสนุนการเรียนการสอน สถาบันฯ ใหการสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รูปแบบของการฝกงานนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 74 คน 

จํานวนหนวยงาน จํานวนนิสิต/
นักศึกษา 

จํานวนผูสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจาพระยา 8 29 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2  
มหาวิทยาลัยมหิดล 6  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 3  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 6  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 6  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ 5  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสุราษฎรธานี 1  
มหาวิทยาลัยหอการคา 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 3  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลโชติเวช 3  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 5  

รวม 74 29 

 2.3.3 การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการ วิชาชีพ/กรรมการวิทยานพินธ/
ผูทรงคุณวุฒิ  /ผูประเมิน 

 ในรอบปการศกึษา 2549  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดใหการสนับสนุน
บุคลากรในการไดรับเชิญจากหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาทิ สถาบันคนควาและพัฒนา
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ระบบนิเวศเกษตร และหนวยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐ อาทิ สํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวง
พาณิชย สถาบนัการศึกษา  อาทิ  The university of New South Wales, Australia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยหอการคา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี  และหนวยงานภาคเอกชน  อาทิ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา สถาบันอาหาร บริษัท
ไทย ยเูนี่ยนโฟรเซน โปรดักส จํากัด   เพือ่เปนวิทยากร  /กรรมการวิชาการ วิชาชีพ  /กรรมการวิทยานิพนธ 
/ ผูทรงคุณวุฒิ  /ผูประเมิน  รวมทั้งหมด จํานวน  59  คน  161 คร้ัง  ดังตารางแสดงขอมูลในภาคผนวก 

 2.4 งานผลิตและบริการ 
 การผลิตผลิตภัณฑ และบริการอาหารและจัดเลี้ยง มีวัตถุประสงคในการบริหารทรัพยากรให
เกิดรายไดเพื่อใชในการดําเนนิงานของสถาบันฯ ไดแก การผลิตและจาํหนายผลิตภณัฑของโรงงานผลิตที่
ไดจากผลงานการวิจยั ซ่ึงการผลิตผลิตภัณฑโดยโรงงานผลิต 1 และโรงงานผลิต 2  นัน้ โรงงานผลิตทั้ง
สองไดผานการตรวจประเมนิมาตรฐานการผลิตอาหาร (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เมื่อวันที่ 14 กนัยายน 2547 และการใหบริการอาหารและจัดเลีย้งของหองอาหารสหโภชน แกบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและประชาชนทั่วไป ซ่ึงหองอาหารสหโภชนนัน้ไดรับการรับรองหองอาหาร
ปลอดภัย “Clean Food Good Taste” จากกรมอนามัย ในเดอืนสิงหาคม 2548 

3. งานประกันคณุภาพ 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดดําเนินการระบบประกนัคุณภาพ โดยการนํา
หลักการของการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องหรือกลไกของ P D C A มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสถาบันฯไดรับการตรวจสอบ/การ
ประเมินฯจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบสํานัก/
สถาบัน 6 องคประกอบ จํานวน 6 คร้ังตั้งแตป 2546 เปนตนมาดังนี้  
 คร้ังที่ 1 ดําเนนิการตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2544 
(1 มิถุนายน 2544-31 พฤษภาคม 2545) ระหวางวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2546 พบวามีผลการดําเนินงาน 
77 ดัชนี จาก 81 ดัชนี ที่กําหนด 
 คร้ังที่ 2 ดําเนนิการตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2545 
(1 มิถุนายน 2545-31 พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 19-21 เมษายน 2547 พบวามีผลการดําเนนิงาน 54 
ดัชนี จาก 58 ดัชนี ที่กําหนด 
 คร้ังที่ 3 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดาํเนนิงานในรอบปการศึกษา 
2546 (1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547) ระหวางวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบจํานวน 51 ดัชน ีจาก 52 ดัชน ี 
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 คร้ังที่ 4  ดําเนินการประเมนิคุณภาพภายใน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2547 
(1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548) ระหวางวันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2548 พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 40 ดัชนี และดัชนปีระเมินฯ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 33 ดัชนี 
 คร้ังที่ 5 ดําเนนิการประเมนิคุณภาพภายใน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา  2548  
(1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันที่ 5, 7 กันยายน และ 3, 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พบวา 
การประเมินตนเองในภาพรวมของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร มรีะดับคะแนน 3.77 อยูใน
เกณฑดี สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มรีะดับคะแนนเฉลี่ย 3.77 อยูในเกณฑดี ซ่ึงมีผลการ
ดําเนินงานครบทั้ง 33 ดัชน ี
 คร้ังที่ 6  ดําเนินการประเมนิคุณภาพภายใน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549  
(1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันที ่ 3- 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงปรากฏผลสรปุตาม
รายองคประกอบดังนี ้

คาคะแนนรายองคประกอบ ผลการประเมิน  

องคประกอบ 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 4.75 4.75 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.79 4.93 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 4.45 4.09 ดี ดี 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 4.33 4.67 ดี ดีเย่ียม 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ 5.00 5.00 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 4.65 4.62 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ประเมินดัชนีบังคับ  4.59 4.70 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ประเมินดัชนีไมบังคับ  4.86 4.29 ดีเย่ียม ดี 

 
 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy)) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง 
 1.1 บุคลากรวิจัยมศีักยภาพสูงและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและสามารถใหบริการทาง
วิชาการแกหนวยงานราชการ และเอกชน ไดชัดเจน 
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 1.2 เปนหนวยงานที่มีศักยภาพในการบริการวชิาการดานงานวิจยัและบริการวิชาการสูง 
และเปนทีย่อมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ

 2. จุดออน 
 2.1 ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ยังไมตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการไปสู 
Research University 
 2.2 บุคลากรบางสวนยงัขาดความรู ความเขาใจดานยุทธศาสตรการวิจยัของสถาบันฯ 
 2.3 ผลงานวิจัยมกีารตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติยังมจีํานวนนอย 

 3. ขอเสนอแนะระดับสถาบัน 
 3.1 ควรนําแผนดําเนินงานทีว่างไวมากําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ และบุคลากรควรไดรับทราบแผนและเปาหมายของสถาบันฯ 
 3.2 ควรแสดงหลกัฐานเชิงคณุภาพใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามดชันี เชน การ
วิเคราะหและรวบรวมปญหาการดําเนนิงาน 

 4. ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 4.1 มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานวิจยัที่เปน
เอกลักษณของสถาบันใหโดดเดนเปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 
 4.2 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนโดยจดัสรรงบประมาณใหแกสถาบัน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
ทดแทน 
 4.3 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอกใหแกสถาบันที่ทําวิจัย 

 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน และขอเสนอแนะรายองคประกอบ 
ดังนี ้
 1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 1.1 จุดแข็ง  มกีารพัฒนาในการจัดทําแผนงานที่ชัดเจนและเปนระบบ 
 1.2 จุดออน  บุคลากรบางสวนยงัขาดความรู ความเขาใจดานยุทธศาสตรการวิจัยของ
สถาบันฯ 
 1.3 ขอเสนอแนะ  ควรมีการถายทอดนโยบาย  แผนกลยุทธ และแผนงานใหบุคลากรทุกคน
ในหนวยงานทราบ 

 2. องคประกอบที่ 2       ภารกจิหลัก 
 2.1 จุดแข็ง 
 1)  บุคลากรวจิัยมีศักยภาพเฉพาะดานสูงและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 
 2)  หนวยงานมีศักยภาพดานการวจิัยและบริการวิชาการสูง 
 3)  มีศักยภาพในการหาแหลงทุนวิจยัจากภายในและภายนอกไดสูง 
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 4)  มีระบบการเก็บขอมูลดานบริการวิชาการและวิชาชีพที่ดีเยีย่ม 
 5)  บุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีผลงานไดมาตรฐานดานบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพอยางโดดเดน 
 2.2 จุดออน 
 1)  ผลงานวิจยัมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาตยิงัมีจํานวนนอย 
 2)  ขาดขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการตีพิมพผลงานวิจัย 
 2.3 ขอเสนอแนะ 
 1)  ควรมีแรงจงูใจและมาตรการกํากับใหบคุลากรตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 
 2)  ควรมีการถายทอดนโยบายการตีพิมพผลงานสูนักวิจยัและบุคลากรระดับปฏิบัติงาน 
 3)  ควรมีการเผยแพรผลงานวิจัยใหเปนระบบสารสนเทศ 
ควรมีโครงการนํารองเกี่ยวกบัการพัฒนาการแปรรูปอาหารชนิดใหมทีส่ามารถถายทอดสูวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม 
 4)  ควรเผยแพรประชาสัมพันธดานบริการวิชาการและวชิาชีพของบุคลากรใหประจกัษ
ตอสาธารณะ 
 5)  ควรใชผลงานวิจยั  บริการงานวิจยัและประสบการณวิจัยของบุคลากรมาใช
สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 
 3. องคประกอบที่3           การบริหารและจดัการ 
 3.1 จุดออน 
 1)  ระบบการบริหารจัดการยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสูระบบธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนและไมกอใหเกิดแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2)  ไมพบแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอยู
ในเกณฑต่ํา 
 3.2 ขอเสนอแนะ 
 1)  ควรจัดทําระบบบริหารจดัการดานบรกิารใหชัดเจนและเปนธรรม เพื่อกอใหเกิด
แรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2)  ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหชัดเจนและมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
 3)  ควรมีแผนงานตรวจสุขภาพประจําปใหชัดเจน 
 4)  ควรจัดทําแผนทดแทนอตัรากําลังที่จะเกษียณอายุราชการทุกๆ 5 ป 
 4. องคประกอบที่ 4         การเงินและงบประมาณ 
 4.1 จุดแข็ง  มีการจัดทําขอมูลดานการเงินที่ชัดเจน 
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 4.2 ขอเสนอแนะ 
 1)  ควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการบริหารจัดการการเงิน 
 2)  ควรมีการรายงานสถานะการเงินใหที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทราบ 
 5. องคประกอบที่ 5         ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 5.1 จุดแข็ง 
 1)  มีนวัตกรรมการใชงานวจิัยสถาบันมาปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานของกลุมพัฒนา 
 2)  ธุรกิจและฝายบริหารและธุรการทั่วไป 
 5.2 จุดออน  การเก็บเอกสารหลกัฐานยังไมเปนระบบทําใหยากตอการสืบคนและไมมกีาร
อางอิงแหลงทีม่า 
 5.3 ขอเสนอแนะ 
 1)  ควรรวบรวมเอกสารหลักฐานใหเปนระบบและครบถวนตรงตามดัชนีและอางอิง
แหลงที่มาใหชัดเจน 
 2)  ควรนําหลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันฯ มาใสรายงานการ
ประเมินตนเองใหถูกตองและชัดเจน 
 6. องคประกอบที่ 6         การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดาํเนินงาน 
 6.1 จุดออน  กระบวนการพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนนิงานไมชัดเจน 
 6.2 ขอเสนอแนะ  ควรพัฒนาปรบัปรุงระบบการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรงุในรอบปท่ีผานมา 
 พบวาสถาบันฯ มีการเสนอแผนพฒันาปรบัปรุงจํานวน 6 กิจกรรม และมีการดําเนนิงานครบ
ทั้ง 6  กิจกรรมที่ชัดเจน ไดแก  
 1. จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่ระบุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพตพีิมพในวารสารระดับชาตแิละนานาชาต ิ ซ่ึงสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหารไดจัด
กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทําแผนบรหิารความเสี่ยงเพื่อสรางผลงานตีพิมพระหวางป 2550 – 2552 
รวมทั้งจัดประชุมกลุมนักวจิยัในหนวยงานเดียวกันศกึษาผลวิจัยที่ตีพิมพในวารสารตางประเทศและจัดการ
ประชุมรวมกบันักวจิัยจากตางประเทศเพื่อใหขอแนะนําเกี่ยวกับการเขยีนผลงานตีพมิพในวารสาร
ตางประเทศ 
 2. ในแผนดําเนนิงานประจําปงบประมาณ 2550 มีโครงการรวมกับ หนวยงานตางประเทศ
เพิ่มขึ้นและประสานความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจดานการตลาดซึ่งสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารมีความรวมมือในการดําเนินโครงการวจิัยรวมกับหนวยงานตางประเทศไดแก United 
Nations University,   Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) และ 
South China University นอกจากนี้ยังมกีารทําวิจยัรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อาทิ กรมอนามัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมกีารจัดทําเครือขายบูรณาการงานวิจยั 5 สถาบัน รวมกับ สถาบันอินทรียจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพฒันาพืชศาสตร สถาบันคนควาและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  และสถาบันสุวรรณวาจกสิกิจเพือ่การคนควาและพัฒนา    
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว   ภายใตช่ือโครงการ  KU-FIRST  

 3. วางนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่สงเสริมและผลักดันใหบุคลากรมี
ศักยภาพในการทํางานที่สอดรับกับเปาหมายของสถาบันฯในอนาคต โดยสถาบันฯ จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสํารวจความตองการศึกษาตอของบุคลากรทุกระดับของทุกฝาย/ศูนยรวมถึงการจัดสงนักวิจยัไป
ฝกอบรม/ดูงานทั้งในและตางประเทศเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานและมีการสงเสริม และใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่อง 
 4. ใหมีการศกึษาและวเิคราะหการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและดานพัฒนาธุรกิจซึ่ง
อยูในระหวางการศึกษากรณตีัวอยางเพื่อวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจ 
 5. ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งอยูในระหวางการศกึษาและวิเคราะหเพื่อการดําเนินการ 
 6. จัดทําแผนธุรกจิในภารกิจที่มศีักยภาพโดยการวิเคราะหขอมูลของหนวยงานภายในเพือ่
จัดทําแผนเชงิธุรกิจ 

ผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
 1. ระบบประกนัคุณภาพกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานของสถาบันฯ ทํา
ใหมีผลการดําเนินงานพัฒนาดีขึ้นในเกือบทุกองคประกอบ 
 2. มีการติดตามผลตามแผนอยางตอเนื่องตั้งแตป2546และในป2549 มีการวิเคราะหประเมิน
แผนผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามกลุมภารกิจอยางชัดเจน 

 3. ไดใชการวิจยัสถาบันมาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ทําใหผลการดําเนนิงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางชดัเจน ในฝายบริหารฯ ฝายโรงงาน ฝายการตลาด และฝายอาหารและจดัเลี้ยง 

นวัตกรรมและแนวปฏิบตัิท่ีดี 
 มีการใชการวจิัยสถาบันในการวิเคราะหปญหาและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การดําเนนิงานของสถาบันและกลุมงานตางๆ ในสถาบัน 
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4.  การพัฒนาองคกรและบุคลากร 

4.1  การวิจัยสถาบัน 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดใชกระบวนการวจิัยสถาบันเปนแนวทางในการ
พัฒนาองคกร โดยไดดําเนนิการวิจยัสถาบัน 2  เร่ืองคือ  1) การบริหารจัดการเชิงกลยทุธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและจาํหนายของสถาบันคนควา  และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และ   2) การเสริมพลังการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของฝายบริหารและธุรการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิภารกิจของสวนงานตาง ๆ ในองคกร  
 4.1.1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจําหนายของสถาบัน
คนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 การวิจยัในครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจําหนายของสถาบัน
คนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกลุมเปาหมายที่เขารวมในโครงการวิจัย
คือบุคลากรทั้งหมดของโรงงานผลิต 1 โรงงานผลิต 2 และฝายการตลาด  จํานวน 50  คน กระบวนการ
ดําเนินงานใชการระดมความคิดเห็นรวมกนัถึงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เพือ่วิเคราะหหาแนวทาง
ในการแกไขปญหา และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลผลิต  มีการวิเคราะหขอมูลสภาวการณใน
การจําหนายยอนหลัง 3 ป และวเิคราะหแนวโนมตลาดเพื่อเปนขอมลูในการตัดสนิใจปรับปรุงแนวทางใน
การดําเนนิงาน  ผลการวิเคราะหนําไปสูการมองเห็นปญหารวมกนั และปรับปรุงแผนการผลิตใหม  ผลการ
ดาํเนินงานพบวาโรงงานผลิต 2  สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดมากกวาเดิมอยางมนีัยสําคัญ  แมวาผลผลิต
จากโรงงานผลิต 1  ซ่ึงผลิตสินคาหลักคือโปรตีนเกษตรจะเผชิญกับภาวะผันผวนทางการตลาด ทําใหรักษา
ยอดการจําหนายในภาพรวมไวได  ซ่ึงผูเขารวมโครงการวิจัยทั้งหมดเห็นวาฝายการตลาดควรมุงการตลาด
เชิงรุก และรักษาฐานลูกคาเดิมไวใหเหนียวแนน เนื่องจากคาดการณวาจะตองเผชิญกับสภาวการณทาง
เศรษฐกิจที่มแีนวโนมตกต่ําลง รวมทั้งมีคูแขงทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
 4.1.2 การเสริมพลังการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของฝายบริหารและธุรการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนงานตาง ๆ ในองคกร 
 การวิจยัในครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการดวยกระบวนการมี
สวนรวม เพื่อสรางเสริมศักยภาพและความเขมแข็งใหกบัฝายบริหารและธุรการทั่วไป  เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของสวนงานตาง ๆ ในองคกร ผูเขารวมโครงการวจิยัคือบุคลากรของฝาย
บริหารและธุรการ 27 คน  มีวัตถุประสงคสําคัญคือ  1) ปรับปรุงภารกิจการดําเนินงานของฝายบริหารและ
ธุรการทั่วไปใหเปนไปตามแนวนโยบายและปรัชญาขององคกรภายใตกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ  2) พัฒนาฐานขอมูลของฝายบริหารและธุรการทั่วไป  เพื่อเปนพื้นฐาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายและสวนงานอื่นในองคกรใหมีความรวดเร็วและคลองตัว 
และ  3) สรางจิตสํานึกสาธารณะในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในฝาย การดําเนินการภายใตวงจร  
PDCA  ดังนี้ 
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 1. ระดมความคิดเห็นถึงศักยภาพของฝาย ปญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา เพื่อ
นําไปสูการจัดทําแผน  ปรากฏแผนปรับปรุงในการดําเนนิงานคือ 1) แผนจัดระบบการบริหารจัดการ  เพื่อ
จัดภารกิจหลัก ภารกิจรอง และการสรางความรวมมือ ความสามัคคีในการทํางาน  2) การจัดทําฐานขอมูล
ของฝายเพื่อสนับสนุนการใหบริการกับบคุลากรในหนวยงาน   3)  การประเมินประสิทธิภาพของแผน-ผล
ในการปฏิบัติงาน 4) การจัดขอมูลสารสนเทศในการใหบริหารขององคกร  5) การจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาของบคุลากร  และ 6)การจดัระบบการเยีย่มชมและการเปดสถานที่เขาเยี่ยมชม (open house) 
เพื่อการประชาสัมพันธ การดําเนินงานทั้ง 6 แผนอยูในกรอบเวลา ตั้งแต 1 ตุลาคม –  30 มีนาคม 2550 เปน
เวลา 6 เดือน แตไดมีการวางแผนการดําเนนิงานตอเนื่องไปจนถึง 30 กนัยายน 2550 
 2. ผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฎผลสําเร็จ 5 ใน 6 แผน โดยแผนที่ 6 ยังมีขอจํากัดในการ
ดําเนินการเนื่องจากมีผูเขาเยีย่มชมตลอดเวลา ซ่ึงยากตอการจัดระบบ 
 ผูเขารวมโครงการวิจยัสรุปบทเรียนและประสบการณในการทํางาน คอื 1)  ภายใตการ
ดําเนินงานดวยกระบวนการมีสวนรวม แมวาการดําเนนิงานจะลาชาไปบาง แตผูปฏิบัติรูสึกวาตนเองมี
คุณคา มีความสามารถ ไดรับการยอมรับจากสวนรวม เปนเหตใุหเกิดผลงานใหม ๆ ที่ดีกวาเกดิขึ้น  2)การ
ทํางานกับบุคคลหลายฝายนกัวิจยัตองใจเยน็และอดทน รวมทั้งอาจมีปญหาในเชิงอารมณ ความรูสึก ซ่ึง
ผูวิจัยจะตองผานพนไปใหไดและ 3)ดวยกระบวนการวิจยักอใหเกดิการเรียนรูรวมกนั ทําใหเกดิวฒันธรรม
ใหมในการทํางาน 

4.2 การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิจัย จึงไดจดัโครงการ IFRPD รวมสรางสรรคนวัตกรรม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรดังนี ้
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โครงการ IFRPD รวมสรางสรรคนวัตกรรม 

    

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จัดใหมีโครงการ IFRPD รวมสรางสรรค
นวัตกรรมขึ้น เพื่อเปนการกระตุนสนับสนุน และสรางแรงจูงใจในการสรางสรรคผลงานที่เปนนวตักรรม
ตอองคกร  โดยมีกรอบแนวความคิดเพื่อเปนการนําไปใชในเชิงพาณิชยและเกิดจากการระดมความคิดเห็น
และรวมกันทํางานของบุคลากรทุกคนในฝาย / ศูนย เปนโครงการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม หรือ
โครงการตอยอดและมีโครงการเสนอมา  จํานวน  5  โครงการ  ไดแก โครงการผลิตภัณฑเครื่องดื่มตาน
อนุมูลอิสระจากเงาะและมังคุด โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มขมิ้นเพื่อสุขภาพ โครงการการผลิต
กลาเชื้อสําเร็จรูปสําหรับผลิตปลาสม โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑขาวทอดสมุนไพรกึง่สําเร็จรูปเพื่อ
สุขภาพ  และโครงการการออกแบบและพฒันาเครื่องอัดขึ้นรูปขาวแตน เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย 

4.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 สถาบันฯสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนบัสนุนการ
เขารวมประชมุทางวิชาการ วิชาชีพ  และอบรม โดยไดจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนคาใชจายในการ
ลงทะเบียนและเขารวมประชุม  จํานวน  246,912 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพนัเการอยสิบสองบาทถวน) 
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ในรอบปการศกึษา 2549 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดใหการสนับสนุนบุคลากร

ศึกษา  /วิจัย  /อบรม ในสาขาเฉพาะทางโดยมีคาใชจายในการลงทะเบยีนจากเงินรายได จํานวน 205, 612 
บาท   เงินงบประมาณ จํานวน  6, 300 บาท  เงินโครงการ จํานวน 35, 000 บาทรวมเปนจํานวน   246, 912 
บาท  (สองแสนสี่หมื่นหกพนัเการอยสิบสองบาทถวน) สําหรับผูที่ไดรับการพัฒนามีจํานวน 128 คน จาก
บุคลากรทั้งหมด 218 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ซ่ึงสูงกวาป 2547 และ 2548 ที่บุคลากรไดรับการพฒันาเพียง
รอยละ 32.5 และ 44.6 ตามลําดับ 
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0

20

40

60

2547 2548 2549

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (%) 

32.5 

44.6 
58.8 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2547 2548 2549

งบพัฒนาบุคลากร (ลานบาท) 

0.77 
0.43 

1.32 

 

ปงบประมาณ 

ปการศึกษา 



 39 

5. บทสรุป 

 ผลการดําเนินงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร มีขอสรุปดังนี้ 
 1. การวิจยั ไดรับทุนสนับสนุนจํานวน 38,776,710.00 บาท (สามสิบแปดลานเจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นหกพันเจด็รอยสิบบาทถวน) เปนเงินสนับสนุนจากภายในจํานวน 13,506,260.00 บาท  (สิบสามลาน
หาแสนหกพันสองรอยหกสิบบาทถวน) และจากภายนอกจํานวน 25,270,450.00 บาท (ยี่สิบหาลานสอง
แสนเจ็ดหมื่นสี่รอยหาสิบบาทถวน) มีผลงานวิจยัตพีิมพในวารสารและ proceeding จํานวน 21 เร่ือง 
จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ดนาํไปสูการถายทอดความรูและเทคโนโลยี จํานวน 18 เร่ือง  

 2. การบริการวิชาการ มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

การบริการทางวิชาการ จํานวน รายรับ (บาท) 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ 22 โครงการ 14,475,463.30 

2. การฝกอบรม  

 2.1 วิชาการ 

   2.2 วิชาชีพ 

44 หลักสูตร 

            20 หลักสูตร 

           24 หลักสูตร 

1,522,613.04 

3. การตรวจวิเคราะหผลิตภณัฑอาหร 1,652 คร้ัง 6,824,952.00 

4. การฝกงานนิสิต 74 คน - 

5. การบริการเตรื่องมือเครื่องจักร 96 คร้ัง 537,837.00 

6. การเปนวิทยากร/กรรมการวชิาการ/กรรมการ
 วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/ผูทรงคุณวฒุิ 

59 คน  

 3. การผลิตและบริการ โดยมีรายไดจากการจําหนายผลิตภณัฑจากโรงงานผลิต 1 และ
โรงงานผลิต 2 จํานวน 14,369,505.82 บาท (สิบสี่ลานสามแสนหกหมืน่เกาพนัหารอยหาบาทแปดสิบสอง
สตางค และจากการจําหนายอาหารและจดัเลี้ยง จํานวน 13,823,157.10บาท (สิบสามลานแปดแสนสอง
หมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดบาทสิบสตางค) 
 4. การพัฒนาองคกร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดสนับสนุนใหนําการวิจัย
สถาบัน มาเปนกลไกในการพัฒนาประสิทธิภาพองคกรโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากร 
จํานวน 2 เร่ืองคือ 1) การบริหารจัดการเชงิกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจําหนายของสถาบัน
คนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการภายใตความรวมมือระหวางฝาย
การตลาดและฝายโรงงาน ซ่ึงสงผลใหโรงงานผลิต 2 สามารถยกระดับกําลังการผลิตและสรางรายได
เพิ่มขึ้นอยางเดนชัด และ2)การเสริมพลังการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของฝายบริหารและธุรการเพื่อ
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สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนงานตาง ๆ ในองคกร  สงผลใหเกิดแผนงานในการพัฒนาการทํางาน
อยางตอเนื่อง จํานวน 6 กจิกรรม ซ่ึงผลงานวิจยัทั้ง 2 เร่ืองไดรับการประเมินผลเปนแนวปฏิบัตทิี่ดีของ
หนวยงาน 
 นอกจากนี้ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดสนับสนุนใหมีการจดัโครงการ 
IFRPD รวมสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นดพิ้อใหนักวิจยัไดพัฒนาผลงานสรางสรรคคใหมๆ จาํนวน 5 
โครงการ 
 3. การประกันคณุภาพของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงมีผลการประเมิน
อยูในระดับดเียี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.70) มีวิธีการปฏิบัติที่ดีในการนําผลงานวิจยัสถาบัน มาพัฒนาปรับปรุง
ผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีจุดแข็งคือบุคลากรวิจยัมีศักยภาพและมีคุณภาพ หนวยงานมี
ศักยภาพในการวิจัยและบริการวิชาการ เปนที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ สวนจุดออนที่ตอง
ปรับปรุงคือผลการดําเนินงานของสถาบันฯ ยังไมตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
การไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั (Research University) ซ่ึงในประเด็นนี้มีขอเสนอแนะในการสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรวิจยัจากมหาวิทยาลัยรวมถึงการกําหนดเปาหมายในแผนการดําเนินงานใหชัดเจน 

 





 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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จํานวนบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ

ขาราชการสาย ค, 35  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาย ข, 15  คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

งปม. สาย ค, 1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

  รายได, 29  คน

ลูกจางประจํา, 62  คน

ลูกจางชั่วคราว, 34  คน

ขาราชการสาย ข, 42  คน
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ตํ่ากวา ป. ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก
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บุคลากร 

 สถาบันมีบุคลากรจํานวน 218 คน จําแนกไดดังนี ้

ขาราชการสาย ข 42  

ขาราชการสาย ค 34 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สาย ข 15 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สาย ค 1 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 29 

ลูกจางประจํา 62 

ลูกจางชั่วคราว 35 

 
 สําหรับบุคลากรวิจยัจําแนกตามตําแหนงวชิาการดังนี ้

1. เชี่ยวชาญพเิศษ 1 คน 

2. เชี่ยวชาญ 8 คน 

3. ชํานาญการ 16 คน 

4. นักวจิัย 25 คน 

5. เจาหนาทีว่ิจยั 4 คน 

 

 



 45 

 
รายรับ-รายจาย 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

  ปงบประมาณ 2549 

  เงินงบประมาณ เงินรายได รวม งปม. และรายได 

รายรับ     106,994,623.86 
รับเงินงบประมาณ 38,323,500.00   38,323,500.00 
รับเงินรายได   68,671,123.86 68,671,123.86 
รายไดจากการบริการวิชาการ   10,992,249.52 10,992,249.52 
รายไดจากการอุดหนุนวิจยั   11,182,166.75 11,182,166.75 
รายไดจากการพัฒนาวิชาการ   14,475,463.30 14,475,463.30 
รายไดจากการบริหารงาน   16,786,199.82 16,786,199.82 
รายไดจากการขายสินคาและ
บริการ   13,823,157.10 13,823,157.10 
รายไดอ่ืน   1,411,887.37 1,411,887.37 

        
รายจาย 37,594,516.74 73,342,329.55 110,936,846.29 

งบบุคลากร 34,554,358.13 5,579,419.75 40,133,777.88 
เงินเดือน 24,977,052.80 0.00 24,977,052.80 
คาจางประจํา 9,577,305.33 0.00 9,577,305.33 
คาจางพนักงานเงินรายได 0.00 2,899,452.43 2,899,452.43 
คาจางชั่วคราวรายเดือน 0.00 2,107,129.32 2,107,129.32 
คาจางชั่วคราวรายวัน 0.00 48,500.00 48,500.00 
เงินสมทบประกันสังคม 0.00 524,338.00 524,338.00 
        
งบดําเนนิการ 2,894,058.61 32,788,212.27 35,682,270.88 
คาตอบแทน 0.00 875,645.00 875,645.00 
คาใชสอย 1,139,951.25 3,081,042.55 4,220,993.80 
คาวัสด ุ 59,307.36 27,029,834.79 27,089,142.15 
คาสาธารณูปโภค 1,694,800.00 1,801,689.93 3,496,489.93 
        



 46 

 

                                        ปงบประมาณ 2549 

  เงินงบประมาณ เงินรายได รวม งปม. และรายได 

งบลงทุน 0.00 8,665,777.00 8,665,777.00 
คาครุภัณฑ 0.00 3,189,758.00 3,189,758.00 
คาปรับปรุงที่ดิน และ
ส่ิงกอสราง 0.00 5,476,019.00 5,476,019.00 
        
งบเงินอดุหนนุ 146,100.00 13,069,875.69 13,215,975.69 
เงินอุดหนุนเพือ่การ
ดําเนินงาน 146,100.00   146,100.00 
เงินอุดหนุนงานในสังกดั 0.00 355,966.34 355,966.34 
เงินอุดหนุนกจิกรรมเพื่อ
สังคม 0.00 17,180.00 17,180.00 
เงินอุดหนุนทนุการศึกษา 0.00 11,376,406.85 11,376,406.85 
เงินอุดหนุนเพือ่การพัฒนา
บุคลากร 0.00 1,320,322.50 1,320,322.50 
        
รายจายอื่น ๆ  0.00 13,239,044.84 13,239,044.84 
คาใชจายอืน่ ๆ  0.00 1,289,964.95 1,289,964.95 
คาใชจายระบโุครงการตามที่
เสนอมา 0.00 11,421,348.50 11,421,348.50 
รับฝากสวนแบง มก. 3% 0.00 501,971.39 501,971.39 
ภาษหีัก ณ ที่จายคางจาย 0.00 25,760.00 25,760.00 

รายรับหักรายจาย     -3,942,222.43 
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รายนามคณะกรรมการประจําสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
1 พฤศจิกายน 2549 – 31 ตุลาคม 2551 

 
1. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ประธานกรรมการ 

2. นายธนะบูลย สัจจาอนันตกุล กรรมการ 

3. นางอบเชย วงศทอง กรรมการ 

4. นายเชาว อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 

5. นางสาวนงนุช รักสกุลไทย กรรมการ 

6. นางชื่นจิตต แจงเจนกิจ กรรมการ 

7. นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ กรรมการ 

8. นายกลาณรงค ศรีรอต กรรมการ 

9. นางไพลิน นิมิตยงสกุล กรรมการ 

10. นายสมบูรณ ฐิตินันทสมบูรณ  กรรมการ 
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รายนามคณะผูบริหารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 ณ พฤษภาคม 2550 

1. ผูอํานวยการ -  นางวารณุ ี วารัญญานนท 
2. รองผูอํานวยการฝายบริหารและประกนัคณุภาพ -  นางผองศรี จิตตนูนท 
3. รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและหัวหนาฝายโรงงาน -  นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด 
4. รองผูอํานวยการฝายวิจยัและวิชาการและหวัหนาศนูย

สารนิเทศทางอาหาร 
-  นายปราโมทย ธรรมรัตน 

5. ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาอุตสาหกรรม -  รศ.วิเชยีร ลีลาวชัรมาศ 
6. ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวจิัยและวิชาการ -  นางเนตรนภิส วัฒนสุชาต ิ
7. ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพฒันา และหัวหนาศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  นางชิดชม ฮิรางะ 

8. ผูชวยรองผูอํานวยการฝายประกันคณุภาพ -  น.ส.อภิญญา จุฑางกูร 
9. เลขานุการสถาบัน และหัวหนาฝายบริหาร 

และธุรการทั่วไป 
-  นางสายใจ บุญสุข 

10. หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยกุต -  นางสิริพร สธนเสาวภาคย 
11. หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร -  นางพัชรี ตั้งตระกูล 
12. หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป -  นางจฬุาลักษณ จารุนุช 
13. หัวหนาฝายโภชนาการและสขุภาพ -  น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล 
14. หัวหนาฝายวิศวกรรม -  นายณรงคศกัดิ ์ สงเคราะหราษฎร 

15. หัวหนาศูนยบริการประกันคณุภาพอาหาร -  นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ 
16. หัวหนาฝายอาหารและจดัเลีย้ง -  นางนภิา ตลับนาค 
17. ผูจัดการโรงงานผลิต 1 -  นายวายหุ สนเทศ 
18. ผูจัดการโรงงานผลิต 2 -  นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช 
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รายนามคณะกรรมการดาํเนินงานสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 ณ พฤษภาคม 2550 

1 นางวารุณ ี วารัญญานนท ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
2 นางผองศรี จิตตนูนท รองผูอํานวยการฝายบริหารและประกนัคณุภาพ กรรมการ 
3 นางมณฑาทพิย ยุนฉลาด รองผูอํานวยการฝายพัฒนา กรรมการ 
4 นายปราโมทย ธรรมรัตน รองผูอํานวยการฝายวิจยัและวิชาการ กรรมการ 
5 รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาอุตสาหกรรม กรรมการ 
6 นางเนตรนภิส วัฒนสุชาต ิ ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวจิัยและวิชาการ กรรมการ 
7 นางชิดชม ฮิรางะ ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพฒันา กรรมการ 
8 น.ส.อภิญญา จุฑางกูร ผูชวยรองผูอํานวยการฝายประกันคณุภาพ กรรมการ 
9 นางสิริพร สธนเสาวภาคย หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยกุต กรรมการ 
10 นายวันชัย            พันธทว ี รองหัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต กรรมการ 
11 นางพัชรี ตั้งตระกูล หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
12 น.ส.กรุณา วงษกระจาง รองหัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร กรรมการ 
13 นางจุฬาลักษณ       จารุนุช หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
14 นายนิพฒัน  ล้ิมสงวน รองหัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป กรรมการ 
15 น.ส.เพลินใจ          ตังคณะกุล หัวหนาฝายโภชนาการและสขุภาพ กรรมการ 
16 น.ส.เยาวด ี             คุปตะพันธ รองหัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ กรรมการ 
17 นายณรงคศักดิ์      สงเคราะหราษฎร หัวหนาฝายวิศวกรรม กรรมการ 
18 นายศิริพงษ            เทศนา    รองหัวหนาฝายวิศวกรรม กรรมการ 
19 นางสายใจ บุญสุข หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป กรรมการ 
20 นางวรางคณา พันธุมโพธิ ผูชวยหวัหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป กรรมการ 
21 นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ หัวหนาศูนยบริการประกันคณุภาพอาหาร กรรมการ 
22 นางนิภา ตลับนาค หัวหนาฝายอาหารและจดัเลีย้ง กรรมการ 
23 นายวายหุ สนเทศ ผูจัดการโรงงานผลิต 1 กรรมการ 
24 นางสาวพิศมยั ศรีชาเยช ผูจัดการโรงงานผลิต 2 กรรมการ 
25 นางกาญจนา สิทธิชัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ 
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โครงสรางองคกร  
 

 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  มีการขยายขอบเขตภาระงานตางๆ ในหนวยงาน
มากขึ้น ทั้งในดานงานวิจยั  การใหบริการวิชาการ  และเพื่อการใหบริหารจัดการภารกิจของสถาบันฯ เกิด
ประสิทธิภาพ  มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  จึงไดเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ขอปรับโครงสรางการ
แบงสวนราชการภายในสถาบันฯ  และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร  ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2549  วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2549 จึงใหปรับโครงสรางของสถาบันฯ  ออกเปน 9  ฝาย  3  ศนูย  ดังนี้   
 
 1.    ฝายบริหารและธุรการทั่วไป  (Department of Administration) 
 2. ฝายจุลชีววิทยาประยุกต  (Department of Applied Microbiology) 
 3. ฝายเคมีและกายภาพอาหาร  (Department of Food Chemistry and Physics) 
 4. ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป  (Department of Food Processing and Preservation) 
 5. ฝายโภชนาการและสุขภาพ  (Nutrition and Health Department) 
 6. ฝายวิศวกรรม  (Department of Engineering) 
 7. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม (Technology Transfer and Industry 
                            Development Center) 
 8. ศูนยบริการประกันคณุภาพอาหาร  (Food Quality Assurance Services Center) 
 9. ศูนยสารนิเทศทางอาหาร  (Food Information Center) 
  10. ฝายโรงงาน  (Department of Pilot Plant) 
  11. ฝายการตลาด  (Department of Marketing) 
  12.    ฝายอาหารและจัดเลีย้ง 



โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันคนควาและพฒันาผลิตภณัฑอาหาร 

 
 
 
 
 
 ฝายบริหารและธุรการทั่วไป ฝายจุลชีววิทยาประยุกต ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอตุสาหกรรม ฝายโรงงาน 
   หนวยอํานวยการ   หนวยเทคโนโลยีชีวภาพดานอาหาร   หนวยพัฒนาอุตสาหกรรม   โรงงานผลิต 1 

 -  งานนโยบายและแผน   หนวยความปลอดภัยอาหารทางจุลินทรีย   หนวยถายทอดเทคโนโลยี   โรงงานผลิต 2 
 -  งานวิเทศสัมพันธ ฝายเคมีและกายภาพอาหาร ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร ฝายการตลาด 
 -  งานประชาสัมพันธ   หนวยสารอาหาร   หนวยธุรการ   หนวยจําหนายผลิตภัณฑ 
 -  งานระบบคอมพวิเตอร   หนวยแปงและผลิตภัณฑ   หนวยทดสอบทางเคมีและกายภาพ   หนวยศึกษาตลาดและ 

   หนวยบริการกลาง   หนวยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ   หนวยทดสอบทางจุลชีววิทยา  ลูกคาสัมพันธ 
 -  งานธุรการ   หนวยทดสอบทางประสาทสัมผัส   หนวยทดสอบกระบวนการฆาเชื้อในผลิตภัณฑ- ฝายอาหารและจัดเลี้ยง 
 -  งานบันทึกขอมลู ฝายกระบวนการผลิตและแปรรปู  อาหาร   หนวยบริการอาหาร 
 -  งานการเจาหนาที่   หนวยแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   หนวยประกันคุณภาพ   หนวยจัดเลี้ยง 
 -  งานการเงินและบัญชี   หนวยเอ็กซทรูชั่น ศูนยสารนิเทศทางอาหาร 
 -  งานพัสดุ ฝายโภชนาการและสุขภาพ   หนวยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

    หนวยอาหารและโภชนาการ   หนวยวารสารและเอกสารเผยแพร 
   หนวยอาหารเชิงพันธภาพ 
  ฝายวิศวกรรม 
    หนวยออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร 
    หนวยอุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร 
   หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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โครงสรางการบริหารงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 กลุมบริหารและธุรการ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมบริการวิชาการและกลุมพัฒนาธุรกิจ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 กลุมบริการวิชาการ กลุมพัฒนาธุรกิจ กลุมพัฒนาธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจํา 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

ผูอํานวยการ 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

-  คณะกรรมการดําเนินงานของสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 
-  คณะกรรมการวจิัยสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 
-  คณะกรรมการประกันคณุภาพสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร 

รองผูอํานวยการ 
ฝายบริหารและประกันคุณภาพ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิจัยและวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนา 

ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายพัฒนาอุตสาหกรรม 

หัวหนาฝายบริหาร 
และธุรการทั่วไป 

หัวหนาฝาย 
จุลชีววิทยาประยุกต 

หัวหนาฝาย 
เคมีและกายภาพอาหาร 

หัวหนาฝายกระบวนการ 
ผลิตและแปรรูป 

หัวหนาฝาย 
โภชนาการและสุขภาพ 

หัวหนาฝาย 
วิศวกรรม 

หัวหนาศูนย 
สารนิเทศทางอาหาร 

หัวหนาศูนยถายทอด 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

หัวหนาฝาย 
โรงงาน 

หัวหนาฝาย 
การตลาด 

หัวหนาฝาย 
อาหารและจัดเลี้ยง 

หัวหนาศูนย 
บริการประกันคุณภาพอาหาร 



ภาระหนาท่ีของหนวยงานในสถาบัน 
 1. ฝายบริหารและธุรการทั่วไป  (Department of Administration) 
 มีภาระหนาทีอํ่านวยความสะดวก ใหบริการ  เกี่ยวกับงานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งาน
การเงินและบญัชี  งานพัสดุ  งานการตางประเทศ  งานนโยบายและแผน  งานประชาสัมพันธ  และงาน
ระบบคอมพิวเตอร  ดวยความถูกตอง  ตามระเบียบ  เปนระบบ  คลองตัวและตรวจสอบได  เพื่อสนับสนุน  
รองรับ และเอื้อประโยชนตอภาระงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร อยางมี
ประสิทธิภาพ  และเกดิประสิทธิผลสูงสุด  แบงออกเปน  2  หนวย ดังนี ้
 1.1 หนวยอํานวยการ  (Management Unit) แบงออกเปน  4  งาน  คือ 
 (1) งานนโยบายและแผน  (Policy Planning)  ภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบในการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณ  การประสานงาน  การติดตาม  การเก็บรวบรวม  การวิเคราะหขอมูลของ
งบประมาณแผนดินประจาํปงบประมาณเงินรายได และงานดานสารสนเทศของสถาบันฯ อันประกอบดวย
การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยและฐานขอมลูอ่ืนๆ เพื่อการวิเคราะหในการบริหารจัดการองคกร 
 (2) งานวิเทศสัมพนัธ  (International Relations)  ภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบในการ
กล่ันกรองและโตตอบหนังสือตางประเทศ  การเตรียมโครงการความรวมมือ งบเจรจาธุรกิจและการจัด
ประชุมนานาชาติ 
 (3) งานประชาสัมพันธ  (Public Relations)  ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการ
เผยแพรขาวสาร  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของสถาบันฯ  การจดัเก็บและ
รวบรวมขอมลู  ขาวสารตางๆ อยางเปนระบบ  เพื่อใชประโยชนในการจัดขาวสารออกเผยแพรและใหการ
ตอนรับอํานวยความสะดวกแกแขกผูมาเยอืน สถาบันฯ รวมถึงการใหขอมูล และ/หรือ คําแนะนําอันเปน
ประโยชนใหแกผูมาติดตอดวยตัวอง และผูมาติดตอสอบถามทางโทรศัพท 
 (4) งานระบบคอมพิวเตอร  (Office Automation Services)  ภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบในการติดตั้ง เชื่อมโยงและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร การออกแบบ  พัฒนา  ปรับปรุงเว็ป
ไซด  การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ  ใหคําปรึกษา และ/หรือ  แนะนํา  อบรมเกี่ยวกับวทิยาการ
คอมพิวเตอรดานตางๆ ใหแกบุคลากร การแกไขการทํางานของโปรแกรมประยุกตและการทาํงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร  การศึกษา  การวิเคราะห  ออกแบบและพัฒนา ระบบฐานขอมูล  การศึกษา  การ
วิเคราะห  และการกําหนดคณุสมบัติของอุปกรณคอมพวิเตอร และ/หรือ เครือขายที่เหมาะสม 
 1.2 หนวยบริการกลาง  (Central Services Unit) แบงออกเปน  4  งาน  ดังนี ้
 (1) งานธุรการ  (General Affair)  ประกอบดวย  3  งานยอยคือ 
 - งานสารบรรณ  (Secretariat Services)  ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการรับ-
สงหนังสือจากหนวยงานภายในสถาบัน มหาวิทยาลัย และจากหนวยงานภายนอก  การใหบริการทาง
วิชาการ  การเก็บ จําแนก รวบรวม คนหาเอกสาร 
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 - งานบริการทั่วไป  (General Services)  ภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบในการ
ประสานงาน  การอํานวยความสะดวก  ในการใชหองประชุม  หองฝกอบรม  การควบคุม  ดแูล  ความ
เรียบรอย  ความสวยงาม  ความเหมาะสม  รวมถึงงานบริการทั่วไป และงานสวัสดกิาร 
 - งานบันทึกขอมูล  (Recording)  ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการจดัพิมพ
หนังสือราชการ  บันทึก  รายงาน  เอกสารตาง ๆ และการจัดเก็บแผนบันทึกขอมูล โดยการแยกประเภท 
อยางเปนระบบ สะดวก รวดเร็วในการคนหา 
 (2) งานการเจาหนาที่  (Personnel) 
 ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ และ/หรือ ประสานงานเกีย่วกับ
การสรรหาบุคลากร  การบรรจุ  การแตงตั้ง  การเลื่อนระดับ  การลาออกจากราชการ  การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  การประกันสังคม  การควบคุม  รวบรวม และรายงานการลาราชการ
ของบุคลากร  การจัดทําแฟมประวัติขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร  การ
จัดเก็บ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห  ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินการอยางตอเนื่อง 
 (3) งานการเงินและบัญชี  (Finance and Accounting) แบงออกเปน  3  งานยอย  ดังนี ้
 - งานเงินงบประมาณ  (Government Budget) ภาระหนาที่ความรับผิดชอบใน
การกันเงนิและจัดทะเบยีนคมุเงินงบประมาณ เพื่อควบคุมการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผน  การ
ตรวจสอบเอกสารและใบสําคัญเงินงบประมาณ การจดัสงเอกสารการเบิกจายสงกองคลังเพื่อวางฎกีาดวย
ระบบคอมพิวเตอร การตรวจสอบและตดิตามในเรื่องการเบิกจายเงนิงบประมาณที่ กองคลังการติดตาม
และจัดทํารายงานการใชเงนิงบประมาณแผนดนิของฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามงวดเงนิที่ไดรับ การ
จัดทํารายงานสรุปการใชเงินงบประมาณประจําเดือนเสนอกองคลัง  กองแผนงาน  การรวบรวมขอมูลการ
ใชเงินงบประมาณแผนดิน  เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการใหคาํปรึกษา 
แนะนํา  เกีย่วกับระเบยีบการเบิกจายเงินงบประมาณ 
 - งานเงินนอกงบประมาณ  (Revenue) ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการกัน
เงินและจัดทําทะเบียนคุมเงนินอกงบประมาณ เพื่อควบคุมการเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผน  การ
ตรวจสอบเอกสารและใบสําคัญเงนินอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด ทะเบียน
ตาง ๆ การจัดเก็บรวบรวมเอกสารการเบิกจายเพื่อตรวจสอบ การโอนเงินงบกลาง การจัดทําใบโอน การ
เบิกจายเกีย่วกบัเงินโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการฝกอบรม จัดทํารายงานสถานะเงนิคงเหลือ
ประจําเดือน / ประจํางวด รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกับระเบยีบการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ 
 - งานการเงิน ( Finance ) ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการรับเงินรายได การ
จัดทําใบเบกิถอนเงินนอกงบประมาณ การเขียนเชค็สั่งจาย การจายเงินนอกงบประมาณ การจายและรับคืน
เงินทดรองราชการ เงินยืมเงินนอกงบประมาณ และเงนิทดรองจาย L/C การทําบันทึกบัญชีในทะเบียนตาง 
ๆ การจัดทํารายงานเงนิคงเหลือประจําวัน และเตรียมเงินและเอกสารแทนตัวเงนิ การติดตามเรื่องเงนิโอนที่
ไดรับจากตางประเทศ การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน งานติดตาม
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ทวงถามการชาํระหนี้คาจดัเลี้ยง การรับจางผลิต การจัดทําการเบกิจายคาจางชั่วคราวรายเดือน ภาษี 
ประกันสังคม การตรวจสอบและนําเสนอในเรื่องการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  และ
สวัสดิการคาการศึกษาบุตร การรวบรวมขอมูลการรับ-จายเงินนอกงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทํา
งบประมาณเงนิรายไดประจาํป 
 (4) งานพัสดุ  แบงออกเปน  3  งานยอยคือ 
 - จัดซื้อ / จัดจาง (Purchasing) ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา
ดําเนนิการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจางพัสด ุโดยใชเงินงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ โดยวิธีตาง ๆ ตาม
ระเบียบสํานกันายก รมต. วาดวยการพัสด ุการติดตาม ประสานงาน  การจัดซื้อ/จัดจางพัสดุ ใหเปนไปตาม
แผน/งบประมาณที่ไดรับ การจัดทํารายงานแผน – ผลการจัดซื้อพัสดุ  ดําเนินการขอยกเวนอากรนาํเขาของ
ที่ส่ังซื้อและรับบริจาค  ติดตามการสงของ การสงมอบงานใหตรงตามสัญญา  จัดทําเรื่องสงวนสิทธิการ
ปรับกรณีผิดสัญญา และคืนหนังสือค้ําประกันสัญญาที่ครบกําหนดประกัน และใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบเกี่ยวกับการพสัดุ 
 - งานควบคุมพสัดุ  (Inventory Control) ภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบในการ
กําหนดหมายเลขทะเบียนครภุัณฑ การจัดทําทะเบียน  ครุภัณฑ จัดทําบัญชีวัสด ุ  การควบคุมการเบิกจาย
พัสดุ การจําหนายพัสด ุและการสํารวจพัสดุและครุภณัฑประจาํป 
 - งานทะเบยีนซอมบํารุงครุภัณฑ  (Procurement Recording)  ภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบในการจัดทําประวัติการบํารุงรักษา ซอมแซม  ครุภัณฑ 

 2 ฝายจุลชีววิทยาประยุกต  (Department of Applied Microbiology) 
 มีภาระหนาทีศ่ึกษาคนควาวจิัยทางดานจุลินทรียและเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและ
ความปลอดภยัของอาหาร  แบงออกเปน 2  หนวย คือ 
 2.1 หนวยเทคโนโลยีชีวภาพทางดานอาหาร  (Food Biotechnology Unit) 
ทําหนาทีว่ิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของอาหาร ศึกษากระบวนการหมกัและการผลิตผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับจลิุนทรีย วิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การพัฒนาสารชีวภาพ สารสกัดจากจุลินทรีย
วิจัยและพฒันาดานสาหรายและอาหารหมกั รวบรวมและเก็บรักษาพฒันาและใชประโยชนจากสายพันธุจุ
ลินทรีย 
 2.2 หนวยความปลอดภัยอาหารทางจุลินทรีย  (Microbial Food Safety Unit)    
ทําหนาที่ศึกษาความปลอดภยัของอาหารทางจุลชีววิทยา  การประเมินความเสียงจากจลิุนทรียและการ
ประยุกตใชระบบ GMP และ HACCP ในอตุสาหกรรมอาหาร 
 3. ฝายเคมีและกายภาพอาหาร  (Department of Food Chemistry and Physics 
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร มีภาระหนาที่ระบุตามหนวยยอย   4  หนวย  ดังนี ้
 3.1 หนวยสารอาหาร (Food Component Unit)  ศึกษาและวิจัยองคประกอบคุณสมบัติ
และความสัมพันธที่เกี่ยวกับ Physico-chemical และ Functional Properties ของสารอาหารตาง ๆ เพื่อการ
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พัฒนาทั้งผลิตภัณฑและเทคโนโลยีทางการผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งจากการแปร
รูปในอุตสาหกรรมอาหารใหไดผลิตภณัฑที่มีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่ม โดยมีเปาหมายใหไดองคความรู
ใหมที่จะสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  ประกอบดวย 
 (1) งานเคมีอาหาร (Food Chemistry)  ศึกษาและปรับปรุงวิธีวเิคราะหทางเคมเีพือ่
ปรับใชใหเหมาะสม ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัคุณสมบัติ คุณลักษณะและคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ ศกึษาการเปลีย่นแปลงและปฏิสัมพันธขององคประกอบทางเคมี รวมถึงการศึกษาวจิัยเกีย่วกับ 
กล่ิน รส สารเจือปน สารปนเปอน ที่เกีย่วของกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
 (2) งานกายภาพอาหาร (Food Physics)  ศึกษาวิจยัคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพของวตัถุดิบระหวางกระบวนการผลิต และการเกบ็รักษาผลิตภณัฑ การวัด และใชคา
คุณสมบัติทางกายภาพ เพื่อเปนขอมลูพื้นฐานในการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมคณุภาพ และการพัฒนา
กระบวนการผลิต 
 3.2 หนวยแปงและผลิตภัณฑ (Starch Technology and Utilization Unit) 
 ศึกษาองคประกอบ  คุณสมบัติ  และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแปง  เพื่อ
ประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร  หาความสัมพันธของแปงกับสารอาหารชนิดอื่น ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงศึกษาการใชประโยชนจากผลพลอยได และวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ จากวัตถุดิบที่มีแปงเปนองคประกอบหลัก โดยมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑให
ไดมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ซ่ึงจะ
สงเสริมศักยภาพการแขงขันสําหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 
 3.3 หนวยเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยวและการบรรจุ  (Postharvest and Packaging 
Technology Unit) 
 วิจัยการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและผลิตภัณฑ เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาโดยศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงชนิดและลักษณะบรรจุภัณฑที่ใชโดยศึกษา
องคประกอบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และปจจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาของผักและผลไมหลัง
การเก็บเกี่ยว ศึกษาเทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผักและผลไมหลัง
การเก็บเกี่ยว ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ คุณสมบัติ และรูปแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมเพื่อการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ โดยมีเปาหมายใหไดองคความรู และเทคโนโลยีนําไปประยุกตใชในการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสําหรับผูบริโภค และสงเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศดานอุตสาหกรรม
อาหาร 
 3.4 หนวยทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation Unit) 
 ศึกษาเทคนคิการประเมนิคณุภาพทางประสาทสัมผัส วิจยัเพื่อศกึษาความสัมพันธ ของ
ขอมูลคุณภาพที่ไดจากการวดัดวยเครื่องมอื กับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อประโยชนในการ



 57 

วิจัย และควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาการใชเทคนิคการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อบงชี้การยอมรับ
ของผูบริโภค และอายกุารเก็บของผลิตภัณฑ โดยมีเปาหมายใหไดผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค มีศักยภาพเชงิพาณิชย และเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑอาหารของประเทศ 
 4 ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป  (Department of Food Processing and Preservation) 
 มีภาระหนาทีศ่ึกษา วิจยัและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร  รวมทั้งวัสดุเหลือใชจากอตุสาหกรรม  ใหเปนผลิตภณัฑอาหารที่มีคุณภาพ  เพื่อเพิม่มูลคา
ดวยกระบวนการแปรรูปตางๆ เชน การใชความรอน  การเอกซทรูชัน  การอบ  การทําใหแหง  การทําให
เขมขน  การแชแข็ง  และการหมักดอง  เปนตน  โดยศึกษากระบวนการผลิต  ชนิดของบรรจุภัณฑที่
เหมาะสม  อายุการเก็บของผลิตภัณฑและปจจัยตางๆ ทีเ่กี่ยวของ  ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยกีารผลิต 
และระบบควบคุมการผลิตเพื่อความปลอดภัยของอาหาร แบงออกเปน 2 หนวย  ดังนี้ 
 4.1 หนวยแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  (Agri-food processing unit) 
 มีภาระหนาที่ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรดวยกระบวนการผลิตตางๆที่
นอกเหนือไปจากการใชเทคโนโลยีเอกซทรูชัน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 (1) ศึกษาและวจิัยการใชความรอนในการฆาเชื่อโดยศึกษาการกระจายความรอน 
(Heat  distribution)  การไลอากาศในหมอฆาเชื้อ  การถายเทความรอน  (Heat penetration)  ระยะเวลา และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการฆาเชื้อ 
 (2) ศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารในภาชนะทีป่ดสนิท และ Minimally processed 
foods เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและวสัดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมอาหารใหเปนผลิตภัณฑที่
ปลอดภัยจากจลิุนทรียที่ทําใหอาหารเสียและเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 (3) ศึกษาเครื่องมอืและวิธีการในการฆาเชื้อจลิุนทรียในอาหาร เชน Microwave 
heating, Over-pressure retort ตลอดจนศึกษาอายกุารเกบ็ของผลิตภัณฑในภาชนะปดสนิทและปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
 (4) ศึกษาการใชบรรจุภัณฑทีเ่หมาะสมสําหรับ Thermal process ไดแก Rigid-glass 
bottle, Semi rigid-can, Glass jar และ Flexible-pouch 
 (5) ศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตร  
โดยใชเทคโนโลยีการอบใหไดผลิตภัณฑขนมอบที่มีคุณภาพ  มีมูลคาเพิ่มและถูกสุขลักษณะ 
 (6) ศึกษาและวจิัยกระบวนการผลิตอาหารแหง  โดยใชเทคโนโลยีที่เกีย่วของกับการ
ระเหยน้ําออกจากอาหารดวยเครื่องมือ และวิธีการตางๆ เชน Hot air drying, Drum drying, Spray drying, 
Freeze drying และ Osmotic dehydration 
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 (7) ศึกษาวจิัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเขมขนโดยใชเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการระเหยน้ํา  การขจัดน้ําออก หรือโดยวิธีการอื่นๆ ในการลด Water activity เชน ใชวิธี 
Reverse osmosis หรือ Vacuum Evaporation 
 (8) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีการ
หมักใหเปนผลิตภัณฑอาหารหมักดอง เพื่อเพิ่มมูลคาและถูกสุขลักษณะ 
 (9) ศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ เชน GMP HACCP สู
โรงงานขนาดกลางและขนาดยอย (SME)  เพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภยัของอาหารดแปรรูป 
 4.2 หนวยเอกซทรูช่ัน (Extrusion unit)  เนนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรโดยใช
เทคโนโลยีเอกซทรูช่ัน ดังนี้ 
 (1) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ใหมีคุณสมบัติตาม
วัตถุประสงคโดยใชเครื่องเอกซทรูเดอร  ไดผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีคุณคาทางโภชนาการ เชน เนื้อ
เทียม (Textured vegetable proteins)  อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก (Supplementary food for infant 
and young children) ขนมขบเคี้ยว (Snack food) อาหารเชาจากธัญชาติ (Breakfast Cereal)  เครื่องดื่มธัญ
ชาติ (Cereal beverage)  ซุปผงและโจกกึ่งสําเร็จรูป (Instant soup and rice porridge)  เปนตน 
 (2) ศึกษาการดดัแปรและ/หรือปรับเปลี่ยนโครงสรางวัตถุดิบจากผลิตผลทาง
การเกษตรใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูป  เพื่อเพิ่มมูลคา 
 (3) ศึกษาและทดลอง  การใชกระบวนการเอกซทรูชันเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เนื้อสัมผัสกับคุณลักษณะผลิตภัณฑอาหารที่ทําดวยวิธีตัง้เดิมใหมีคุณภาพดีขึ้น 
 (4) รวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภณัฑตนแบบ และถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑเอกซทรูชันแกผูประกอบการ 

 5 ฝายโภชนาการและสุขภาพ  (Nutrition and Health Department) 
 มีภาระหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการ วิเคราะหและศึกษา
บทบาทของสารสําคัญในอาหารจากพืชและสัตวที่มีผลตอสุขภาพ  วิจัยและประเมินผลทางดานโภชนาการ
และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร  ในสิ่งมีชีวิต  แบงออกเปน 2   หนวย ดังนี้ 
 5.1 หนวยอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Unit)  มีหนาทีว่จิัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ  เพื่อนําไปสูการปรับสถานภาพทางโภชนาการของประชาชน
ทุกระดับ ประเมินคณุคาทางโภชนาการและการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร  รวมถึงศึกษาวิจยัทาง  
โภชนวิทยาและเคมีคลินิก ดานบทบาทของสารอาหาร  ที่มีผลตอสุขภาพ  ประกอบดวยงานดังตอไปนี ้
 (1) งานวิจยัอาหารและโภชนาการ  (Nutrition Research)  วจิัยและพัฒนาอาหารเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ  อาหารเฉพาะโรค  รวมถึงศึกษาประเมนิคุณคาทางโภชนาการ และบทบาทของสารอาหาร  
ที่มีผลตอสุขภาพ 
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 (2) งานประเมินคณุคาทางโภชนาการของอาหารโดยใชสัตวทดลอง (Nutritional 
Evaluation by Rat Bioassay) ศึกษาวิจยัและประเมินคณุภาพโปรตีนของอาหารในรูปของ Protein 
Efficiency Ratio (PER) ศึกษาสมดุลของไนโตรเจนในรปูของ Net Protein Utilization (NPU) Biological 
Value (BV) และ Digestibility (D) ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบับทบาทของสารอาหารที่มีผลตอสุขภาพ โดยใช
สัตวทดลอง 
 (3) งานประเมินความปลอดภยัและพิษวทิยาอาหาร  (Food Safety and Toxicological 
Evaluation) ทดสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ  โดยใชสัตวทดลอง หรือเซลลเพาะเลี้ยง 
 (4) งานแปรรูปและถนอมอาหารระดับครัวเรือนและชุมชน  (Home Scale Food 
Preservation) ทดลองแปรรปูผลิตภัณฑอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลคา  โดยเนนผลผลิตที่ลน
ตลาด และเกดิปญหาแกเกษตรกร  เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางอาชีพและเสริมรายได และพัฒนาตํารับ
อาหารคาว – หวานประเภทตางๆ ใหเปนสูตรมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนงานวจิัยและงานบริการดานอาหาร
และโภชนาการ 
 5.2 หนวยอาหารเชิงพันธภาพ (Functional Food Unit)  วิจัยคุณสมบัติดาน  Physiological 
function  แยกและจําแนกสารสําคัญ (functional ingredients) ในอาหารจากพืชหรือสัตว และคดิคนหรือ
พัฒนาผลิตภณัฑอาหารที่มสีารสําคัญเปนสวนประกอบ 
 6 ฝายวิศวกรรม  (Department of Engineering) 
 มีภาระหนาที่พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร  บํารุงรักษา  
ซอมแซม  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  แบงออกเปน 3  หนวย  ดังนี้ 
 6.1 หนวยออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักร (Machinery Design and 
Development Unit) มีภาระหนาที่ในการออกแบบพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการ ในอุตสาหกรรมอาหาร 
 6.2 หนวยอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร (Machine and Equipment Unit) มี
ภาระหนาที่  วางแผนงานการบํารุงรักษาติดตั้งซอมแซมปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ และ
จัดทําประวัติของทุกระบบ  ไดแก  เครื่องมือเครื่องจักร  ระบบไฟฟาสํารอง  ระบบสัญญาณเตือนภัย  
ระบบดับเพลิง  ระบบลิฟต  ระบบโทรศัพท  ระบบปรับอากาศและหองเย็น 
 6.3 หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (Facility and Transport Unit) มีภาระหนาที่ใน
การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และใหบริการการใชรถยนต  จักรยานยนต  บํารุงรักษา  ปรับปรุง  ซอมแซม
ยานพาหนะใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย ควบคุมการเบิกจายการใชน้ํามันเชื้อเพลิง  
จัดเก็บขอมูลการใชและการซอมแซมยานพาหนะ 7  
 7 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม (Technology Transfer and Industry 
Development Center) 
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 บริหารจัดการและประสานงานการถายทอดความรูและเทคโนโลยีอาหารในหลากหลาย
รูปแบบ  ไดแก  การจัดฝกอบรมทางวิชาการ ทางวิชาชพี การสาธิต การฝกงาน การพัฒนาวิชาการ การ
ใหบริการเครือ่งมือ เครื่องจักรและอุปกรณ เปนศนูยกลางการใหคําปรึกษาการจดัตั้งโรงงานผลิตอาหาร
และกระบวนการผลิต รวมทั้งการวางระบบคุณภาพของโรงงานผลิตอาหาร แบงออกเปน 2 หนวย ดังนี ้
 7.1 หนวยพัฒนาอตุสาหกรรม (Technology Development Unit) ภาระหนาทีใ่นการ
ประสานงาน 4  งาน ยอยดังนี้ 
 (1) งานโครงการพัฒนาวิชาการ ดําเนินการในรูปแบบการศึกษาวจิัย การวิเคราะห 
การทดสอบ การตรวจสอบ การสํารวจ การประมวลผล การวางระบบ การออกแบบจัดสราง การประดิษฐ 
การสราง การผลิต การแปรรูป การควบคุม การติดตั้ง การซอมแซม การปรับปรุง การประกอบ การ
สงเสริม การพัฒนา การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การใหคําปรึกษา และหรือ การใหบริการทางวิชาการ
ในรูปแบบอื่น ๆ 
 (2) งานใหคําปรึกษาการจัดตัง้โรงงานผลติอาหารและกระบวนการผลิต รวมทั้งการ
วางระบบคณุภาพโรงงานอาหาร 
 (3) งานใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และหองปฏิบตัิการ เพื่อใหบริการแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ  /เอกชน รวมถึงนิสิต – นักศึกษา 
 (4) งานฝกงานนิสิต – นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหแกนิสิต – 
นักศึกษา ในดานทฤษฎี และฝกปฏิบัติ 
 7.2 หนวยถายทอดเทคโนโลย ี (Technology Transfer Unit) ทาํหนาที่เกี่ยวกับ การ
ใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยใีนรูปแบบตางๆ ไดแก การจดัฝกอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การ
สาธิต การจัดนิทรรศการ 
 (1) งานบริการทั่วไป (General Services)  โดยมีภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบในการ
ประสานงาน การอํานวยความสะดวกของศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ แบงออกเปน 2  งานยอย ดังนี ้
 - งานธุรการ โดยมีภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบในการประสานงาน รับ สง เวียน 
หนังสือ  /เอกสาร ของศูนยฯ การรางหนงัสือ โตตอบ  บันทึก จัดพมิพ จัดเก็บเอกสาร จัดทําฐานขอมูลที่
เกี่ยวของของศูนย  การติดตอ ประสานงาน กับบุคคล  /องคกรทั้งภายในและภายนอกศูนย  /มก  .การจัด
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานตาง ๆ ของศูนย 
 - งานประสานงานฝกอบรม โดยมภีาระหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ประสานงานการจัดฝกอบรมทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 (2) งานพัฒนาและบริการสื่อ (Media Development and Services)  โดยมีภาระหนาที่
ในการพัฒนาและบรกิารสื่อตางๆ การออกแบบงานกราฟฟก การจัดแสดงนิทรรศการ การตกแตงสถานที่ 
และการถายภาพผลิตภัณฑ โดยแบงเปน 4  งานยอยดังนี ้
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 - งานออกแบบกราฟก (Graphic Design) ประเภทตาง ๆ เชน โปสเตอร แผนพับ 
แผนปลิว ฉลากบรรจุภณัฑ 
 - งานจัดนิทรรศการ (Exhibition) จัดแสดงผลงานของสถาบันฯ และความรูดาน
เทคโนโลยีทางอาหารทั้งภายในองคกรและภายนอกสถานที่ 
 - การตกแตงสถานที่ (Display)  หองจําหนายผลิตภัณฑตามเทศกาล และโอกาส
ตาง ๆ 
 - การถายภาพผลิตภัณฑ ใชในการประชาสมัพันธองคกรและประกอบการจัดทํา
ส่ือตาง ๆ 

 8 ศูนยบริการประกันคณุภาพอาหาร  (Food Quality Assurance Services Center) 
 มีภาระหนาที่บริการวิเคราะห    /ทดสอบคุณภาพของอาหาร  เครื่องดื่ม  และผลิตผล
ทางการเกษตร  โดยมุงเนนความถูกตอง  แมนยํา  รวดเร็ว  และเชื่อถือได  บริการทดสอบการกระจายความ
รอนในหมอฆาเชื้อ และทดสอบหาคา F0 ในผลิตภัณฑอาหาร  บริการใหคําปรึกษาและกําหนด
กระบวนการใหความรอนในการฆาเชื้อผลิตภัณฑอาหารในภาชนะที่ปดสนิท  บริการทดสอบทางชีวภาพ
ดานโภชนาการ และพิษวิทยาอาหาร และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร และขอกําหนดของ
มาตรฐานอาหาร  แบงออกเปน  6 หนวย  ดังนี้ 
 8.1 หนวยธุรการ  (Administration Unit)  อํานวยความสะดวก และใหบริการเกี่ยวกับงาน
ธุรการ  งานการเจาหนาที ่  งานการเงินและบัญชี  งานพสัดุ  งานประชาสัมพันธ  งานติดตอลูกคา  เพื่อ
สนับสนุน  รองรับและเอื้อประโยชนตอภาระงานของศูนยฯ 
 8.2 หนวยบริการทดสอบทางเคมีและกายภาพ  (Chemical and Physical Testing Unit) 
ใหบริการทดสอบคุณภาพทางเคมี  กายภาพ  ของอาหาร  เครื่องดื่มและผลิตผลทางการเกษตร 
 8.3 หนวยบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา  (Microbiological Testing Unit) ใหบริการ
ทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร เครื่องดื่มและผลิตผลทางการเกษตร 
 8.4 หนวยบริการทดสอบทางชีวภาพดานโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร  (Biological 
and Toxicological Testing Unit) ใหบริการทดสอบคุณภาพอาหารทางดานโภชนาการและพิษวิทยา 
 8.5 หนวยบริการทดสอบและตรวจสอบกระบวนการฆาเชือ้ในผลิตภัณฑอาหาร (Process 
Determination Unit) ใหบริการทดสอบการกระจายความรอน การทดสอบหาคาF0 ใหคําปรึกษาปญหาของ
กระบวนการผลิตและกําหนดกระบวนการใหความรอนในการฆาเชื้อผลิตภัณฑอาหารในภาชนะทีป่ดสนิท 
 8.6 หนวยประกันคุณภาพ  (Quality Assurance Unit) ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของ
ศูนยบริการประกันคณุภาพอาหารใหเปนไปตามระบบมาตรฐานสากล 

 9 ศูนยสารนิเทศทางอาหาร  (Food Information Center) 
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 มีภาระหนาทีด่ําเนินการจัดหา  รวบรวม  ทรัพยากรสารสนเทศและจดัระบบฐานขอมูลที่
เกี่ยวของกับวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเปนศูนยกลางอางอิง  โดยจดัทํา
ฐานขอมูลนามานุกรมตางๆ (Directory)  เพื่อใหบริการขอมูลแกผูใชบริการโดยตรง ส่ือโทรคมนาคมการ
จัดทําเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรในประเทศและตางประเทศ เผยแพรและประชาสัมพันธ  
แบงออกเปน 2   หนวย  ดังนี้ 
 9.1 หนวยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (Information Technology Unit) 
 (1) สํารวจแหลงขอมูล  จัดหา  คัดเลือก  จัดซื้อหนังสือ  เอกสารสื่อส่ิงพิมพทาง
อาหาร  จดัทาํทะเบียนและจัดเก็บขอมูล  อยางเปนระบบเพื่อสะดวกรวดเรว็ในการคนหา  รวมทั้งติดตอ
และประสานงานกับองคกรตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 
 (2) จัดทําฐานขอมลู  ไดแก  ฐานขอมูลสารสนเทศทางอาหารแบบบรรณานุกรมมี
สาระสังเขป เชน ผลงานวจิยัทดลอง  การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร และฐานขอมลูแบบนามานกุรม เชน 
รายช่ือบริษัทผูผลิต  /จําหนายเครื่องมือ  เครื่องจักร  วัตถุดิบ และผลิตภัณฑอาหาร  โดยบันทึกแกไข  
ปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบฐานขอมูลและคอมพิวเตอร เชน การจัดทําไฟลสํารองขอมูล  ทําการตรวจสอบ
ไวรัส ของระบบคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสารแนะนําการใชงานโปรแกรมฐานขอมลู และดําเนนิการจัดทํา
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมลู 
 (3) การยืม คนื จองเอกสารขอมูล  แนะนําการใชขอมูล  บริการตอบคําถามและชวย
คนควา  เสนอรายชื่อเอกสารขอมูลใหม  การบริการจดัสงขอมูลทางสื่อสาร เชน ทางไปรษณยี  ไปรษณยี
อิเล็กทรอนิกส  โทรศัพท  จัดทํากฤตภาค  คําสืบคนขอมูล  บัตรรายการหนังสือ  และบัตรดรรชนีวารสาร  
เพื่อใหบริการผูใช 
 9.2 หนวยวารสารและเอกสารเผยแพร  (Journal and Publications Unit) เปนสํานักงาน
และกองจดัการวารสาร “อาหาร” และสิ่งพิมพอ่ืนๆ  เผยแพรขอมูล  การจัดทําทะเบียนสมาชิก  ฐานขอมูล
สมาชิก  จัดสงวารสาร “อาหาร”  ส่ิงพิมพอ่ืนๆ  การจัดนทิรรศการ  สารสนเทศ และจัดทําเอกสารจําหนาย 

 10 ฝายโรงงาน  (Department of Pilot Plant)   
 มีภาระหนาที่บริหารจัดการการผลิตผลิตภัณฑอาหาร  พัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและ
ความหลากหลาย และใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักรแกผูประกอบการในการผลิตและทดลอง แบง
ออกเปน 2  หนวย ดังนี้ 
 10.1 โรงงานผลิต 1  (Pilot Plant 1 Unit) ทําหนาที่ผลิตผลิตภัณฑอาหารจากกระบวน
เอ็กซทรูช่ัน และผลิตภัณฑขนมอบเพื่อการจําหนาย  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมีความ
หลากหลาย และการใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ  ใหแกผูประกอบการ 
 10.2 โรงงานผลิต 2  (Pilot Plant 2 Unit) ทําหนาที่ผลิตผลิตภัณฑอาหารจาก
กระบวนการผลิตตางๆ ไดแก กระบวนการผลิตอาหารกระปอง  กระบวนการผลิตในภาชนะบรรจุออนตัว  
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(Retort Pouch)  กระบวนการผลิตแบบแหง (Dehydration Process)  การพัฒนาผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และ
การใหบริการเครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ ใหผูประกอบการ 

 11 ฝายการตลาด  (Department of Marketing) 
 มีภาระหนาที่เผยแพรและจําหนายผลิตภณัฑที่เปนผลงานการศึกษาคนควาวจิัยของ
สถาบันฯ  สูผูบริโภค กลุมเปาหมายในเชิงธุรกิจ  เพือ่เปนการเสริมรายไดเพื่อพึง่ตนเอง  บริหารจัดการ  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตและผลิตภัณฑ
ใหม  รวมทั้งการรักษาความสัมพันธอันดีกบัลูกคา  แบงออกเปน 2  หนวย ดงันี ้
 11.1 หนวยจําหนายผลิตภัณฑ  (Sale  Unit) ทําหนาที่จําหนายผลิตภณัฑ ทั้งขายปลีก
และขายสง  การจัดกระเชาของขวัญ  ณ  หองจําหนายผลิตภัณฑ  รวมทัง้การออกรานจําหนายผลิตภณัฑใน
งาน  /นิทรรศการตางๆ 
 11.2 หนวยศึกษาตลาดและลกูคาสัมพันธ  (Marketing Survey and Customer Relation 
Unit) ทําหนาที่รักษาลูกคาเกา และเพิ่มลูกคาใหม  โดยติดตอ  ติดตาม  ประสานงาน  สรางความสัมพันธ
อันดีกับลูกคา 
 12 ฝายอาหารและจัดเลีย้ง  (Department of Food Service and Catering) 
 มีภาระหนาที่จาํหนายอาหารเชา อาหารกลางวัน ใหแกบุคลากรมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร  นิสิตนักศึกษา และลูกคาทั่วไป   ณ  หองอาหารสหโภชน  บริการจัดเลี้ยงอาหารวาง  อาหาร
กลางวัน  อาหารเยน็  ใหแกลูกคาทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่  แบงออกเปน 2   หนวย  ดังนี ้
 12.1 หนวยหองอาหาร  (Cafeteria Unit) ทําหนาที่จําหนายอาหารเชา และอาหาร
กลางวัน  ณ  หองอาหารสหโภชน 
 12.2 หนวยจดัเลี้ยง  (Catering Unit) ทําหนาทีใ่หบริการอาหารวาง  อาหารกลางวัน และ
อาหารเชา  โดยรูปแบบตาง ๆ  เชน บุฟเฟต  ค็อกเทล  ทั้งในสถานที่ และนอกสถานที่ 
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 
1 
 

นางวรรณด ี สุทธินรากร  ที่ปรึกษา 

2 นางวรางคณา   พันธุมโพธิ 
   

ประธานคณะทํางาน 

3 นางอารีลักษณ    เต็มตระกูล 
  

คณะทํางาน 

4 น.ส.วรภัทร    กอบสันเทียะ 
  

คณะทํางาน 

5 น.ส.พรรณทิพา   
  

ทองใบ  คณะทํางาน 

6 
 

น.ส.มณีรัตน    คงคา   คณะทํางาน 

7 
 

น.ส.ดา     กูลเหมือน  คณะทํางาน 

8 
 

น.ส.กาญจนา   พันธศรีทุม  ผูทํางานและเลขานุการ 

 
 




