รายงานประจําป 2547
1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547

สารจากผูอํานวยการ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนสถาบันเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่มีภาระหนาทีใ่ นการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารสูผูประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มาตลอดระยะเวลา 35 ป
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่อิสระ
คลองตัว ในรูปแบบของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐฯในป พ.ศ.2545 สถาบันฯได
ปรับโครงสรางองคกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และไดจัดประชุมระดมสมองราง
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ พ.ศ.2547 – 2551 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เชิงรุก ระหวางวันที่ 6 –8 เมษายน 2545 และวันที่ 27-29 มิถุนายน 2546
ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และตองเผยแพรผลงานสูสาธารณชน รายงานประจําปฉบับนี้ไดนําเสนอผลการตรวจสอบ
คุณภาพภายในของสถาบันฯ ในรอบปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547)
เพื่อใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ในนามของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขอขอบคุณบุคลากรทุก
ทานที่รวมกันพัฒนาสถาบันฯ ใหเจริญกาวหนามาเปนลําดับ และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะ
รวมแรงรวมใจทํางานกันตอไปอยางเต็มกําลัง เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
สืบไป
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โครงสรางการแบงสวนราชการ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะตางๆ

กลุมบริหารและธุรการ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

สถาบัน/สํานัก/ศูนยอื่นๆ

กลุมวิจัยและพัฒนา

กลุมพัฒนาธุรกิจ

- ฝายบริหารและธุรการทั่วไป -

กลุมบริการวิชาการ

ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ฝายวิศวกรรม

หมายเหตุ  อยูในระหวางดําเนินการจัดตั้ง

-ฝายการตลาด
-ฝายผลิต
-ฝายอาหารและจัดเลี้ยง

- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม 
- ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
- ศูนยสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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โครงสรางการบริหารงาน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการประจํา
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

ผูอํานวยการ
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

- คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ
- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพสถาบันฯ
- คณะกรรมการวิจัยสถาบันฯ

- รองผอ.ฝายบริหาร
- รองผอ.ฝายวิชาการ
- รองผอ.ฝายวางแผนและพัฒนา
- ผูชวยผอ.ฝายกิจการพิเศษ
กลุมบริหารและธุรการ
- หัวหนาฝายบริหารและ
ธุรการทั่วไป

กลุมวิจัยและพัฒนา
- หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต
- หัวหนาฝายเคมีและกายภาพ
อาหาร
- หัวหนาฝายกระบวนการผลิต
และแปรรูป
- หัวหนาฝายโภชนาการและ
สุขภาพ
- หัวหนาฝายวิศวกรรม

กลุมบริการวิชาการ

กลุมพัฒนาธุรกิจ

- หัวหนาศูนยถายทอดเทคโนโลยี - หัวหนาฝายการตลาด
และพัฒนาอุตสาหกรรม 
- หัวหนาฝายผลิต
- หัวหนาศูนยบริการประกัน
- หัวหนาฝายอาหาร
คุณภาพอาหาร
และจัดเลี้ยง
- หัวหนาศูนยสารนิเทศทาง
อาหาร

หมายเหตุ  อยูในระหวางดําเนินการจัดตั้ง

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วิสัยทัศน
ผูนําเทคโนโลยีอาหาร
สรางเครือขายการทํางาน

บริการวิชาการไดมาตรฐานสากล
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

พันธกิจ
พัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง ถายทอดเทคโนโลยีสูธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน บริการและ
ร ว มแก ไ ขป ญ หาทางเทคโนโลยี อ าหารแก ภ าครั ฐ และเอกชน และสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
ระดับอุดมศึกษา

นโยบาย
1. พัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
2. เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีดานอาหาร
3. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการดานอาหารทั้งภายในและตางประเทศ

วัตถุประสงค
1. วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร สรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
2. เปนแหลงวิชาการที่สามารถชี้นําและรวมแกไขปญหาทางดานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสนับสนุนการเรียนการสอน
3. ถ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม สร า งความเข มแข็ งใหแ กธุร กิจ อุต สาหกรรม เพื่อ การ
แขงขันในระดับสากล
4. ใหบริการประกันคุณภาพดานความปลอดภัยอาหาร

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1
วิจัยความปลอดภัยของอาหาร ทางดานกระบวนการผลิต การปนเปอนของจุลินทรียและ
สารเคมี การตกคางของสารเคมีจากวัตถุดิบ เพื่อลดอันตรายทางชีวภาพ เคมี กายภาพ ซึ่งมีผลกระทบตอ
สุขภาพของผูบริโภค เปนการควบคุมคุณภาพตลอดหวงโซอาหารจากแหลงผลิตถึงผูบริโภค
ยุทธศาสตรที่ 2
วิจัยผลิตผลทางการเกษตร วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิต การใช
ประโยชนจากของเหลือใช ผสมผสานและตอยอดเทคโนโลยี สรางผลิตภัณฑที่หลากหลาย เสริมคุณคาทาง
โภชนาการ ลดตนทุนการผลิต ลดการสูญเสีย โดยเนนวัตถุดิบในประเทศ วัตถุดิบลนตลาดและราคาต่ํา
เพิ่มผลิตภัณฑที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการถนอมอาหาร การแปรรูป กระบวนการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ การลดตนทุนการผลิต อายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ โดยการจัดฝกอบรม การ
สาธิต การใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดนิทรรศการ การเผยแพรความรูแ ละขอมูลขาวสารทางสื่อตางๆ ทั้ง
ภายในและตางประเทศ รวมทั้งการผสานเทคโนโลยีทางวิชาการกับภูมปิ ญญาพื้นบานและถายทอด สงเสริม
ชุมชนสรางอาชีพในเชิงรุกได
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาผลิตภัณฑโดยสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
มีศักยภาพเชิงพาณิชย ใชวัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศ ปรับปรุงการผลิตซึ่งมาจากภูมิปญญาทองถิ่น ปรับ
เพิ่มชนิดของสินคาจากสินคาเดิม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑของสถาบันฯ ใหเปนสินคานํารอง และพัฒนา
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ ด า นอุ ต สาหกรรมอาหารเพื่ อ เสริ ม ประโยชน ข องการนํ า ไปใช
ภายในประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ชีวภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร เครื่องดื่มและวัตถุดิบทางการเกษตร โดยจัดระบบหองปฎิบัติการ เครื่องมือ
อุปกรณ และวิธีการใหไดมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความชํานาญยิ่งขึ้น

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 6
สรางพันธมิตรดานอุตสาหกรรมอาหารระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ประสานประโยชนและการใชทรัพยากรบุคคล อาคาร สถานที่
รวมกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานการวิจัย การแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและการนําผลงานวิจัยไปใช
ยุทธศาสตรที่ 7
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฎิบัติงานให
บรรลุเปาหมายตามแผนงาน แผนเงิน แผนบุคลากร โดยเนนการมีสวนรวมและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการประเมินผลการทํางานที่ชัดเจน

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กิจกรรมเดนในรอบป 2547

วันพฤ.ที่ 29 เม.ย. 2547 เวลา 9:30 น. คุณสุดารัตน เกยุราพันธ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข Mr.Leo Oosterveer
ประธานกรรมการบริษัทยูนิลิเวอร (เบสทฟูดส) ประเทศไทย
จํ ากั ด และ รศ. ดร. วิ โ รจ อิ่ มพิ ทั ก ษ อธิ การบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร รวมกันเปดศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร และ
หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารและเครื่องดื่ม ณ อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 8 ซึ่งนับเปนผลสําเร็จของความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนอยางแทจริง ระหวางสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร และ บริษ ัท
ยูนิลิเวอร (เบสทฟูดส) ประเทศไทยจํากัด ในอันที่จะรวมกันมี
สวนสนับสนุน สงเสริมผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตในประเทศไทย
ใหมีความปลอดภัยไดมาตรฐานทัดเทียมสากล รองรับนโยบาย
ของรัฐบาลที่กําหนดใหป พ.ศ. 2547 เปนปแหงสุขอนามัย โดย
การทํ า หน า ที่ ต รวจสอบ การประกั น คุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิตภัณฑอาหาร ใหแกผูผลิต ผลิตภัณฑอาหารทุกระดับ ตั้งแต
ระดั บ รากหญ า จนถึ ง ระดั บ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ด ว ย
อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ได
อย า งรวดเร็ ว และค า ใช จ า ยที่ เ หมาะสม ได ผ ลการวิ เ คราะห ที่
ถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได อีกทั้งการใหคําแนะนําเชิงวิชาการแก
ผูผลิตเพื่อการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตอไป
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กิจกรรมเดนในรอบป 2547

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผูประกอบ
อาหารไทยมืออาชีพ” ( Professional Thai Chef) สถาบันคนควา
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ได เ ป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ภายใตโครงการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ป อ นธุ ร กิ จ อาหารไทยทั่ ว โลก ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานจากรัฐบาล เพื่อจัดตั้งครัวปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน
เพื่ อ เป น สถานที่ ฝ ก อบรม ณ อาคารอมรภู มิ รั ต น ชั้ น 7 และ
งบดําเนินการการจัดฝกอบรมเปนเวลา 2 ป ปละ 9 รุน รุนละ 6570 คน โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อเตรียมความพรอม และพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลไทย ให มี ค วามรู ความชํ า นาญ และ
ประสบการณในการทําอาหารไทยที่ถูกตอง มีเอกลักษณ ได
มาตรฐาน โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ การประกอบอาชีพพอครัว
แมครัวไทยในรานอาหารไทยในตางประเทศเพื่อเปนสวนใน
การสนั บ สนุ น นโยบายครั ว ไทยสู โ ลก และรองรั บ การเพิ่ ม
จํานวนรานอาหารไทยในตางประเทศ ใหมีจํานวน 20,000 ราน
ในป พ.ศ. 2551 ที่สําคัญทางหนึ่ง
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กิจกรรมเดนในรอบป 2547
สถาบันฯ รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
“Smart Extrusion Conference 2003” ระหว า งวั น ที่ 2-4
ธันวาคม 2546 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีผูเขารวม
ประชุมทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวน 140 คน เพื่อ
ใหนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร วิศวกร ผูจดั การและบุคลากรใน
สายการผลิตที่เกี่ยวของกับการผลิต ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค
และอาหารสัตว ไดมโี อกาสรับรูกระบวนการผลิตแบบเอกซทรูชนั่
โดยใชเครื่องเอ็กซทรูเดอร ที่ทําใหวัตถุดิบจากผลิตผลทางการ
เกษตรเปลี่ยนแปลงไปเปนอาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป
ไดในระยะเวลาอันสั้นมี คุณภาพดีและมีความปลอดภัยสูง

การฝกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาล เพื่อการสงออก รุน
ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2547 โครงการดังกลาวเปน
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาผูประกอบการอาหารฮาลาลใน
โครงการหนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในพื้นที่โครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ และประชากรในพื้นที่ 5 จังหวัดชาย
แดนภาคใตรวมจํานวน 200 คน โดยมีระยะเวลาการฝกอบรม
อยูในระหวางชวงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2547

นายปราโมทย ธรรมรัตน ไดรับรางวัล Research Development Innovation
Design on SMEs Developing (R&DID Awards on SMEs Developing)
และทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร เรือ่ ง โครงการวุน สวรรคระดับอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและยอม จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2547
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับใบประกาศเกียรติคุณการเปนหนวยงานที่
สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ป 2546 อันดับ 1 กลุมสํานักสถาบัน จากสถาบัน
วิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรสาตร โดยพิจารณาจากปงบประมาณ 2546
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอสนเทศสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ประวัติความเปนมา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา Institute of Food Research
and Product Development เดิมคือฝายศึกษาทดลองและวิจัยขององคการอาหารสําเร็จรูป (อสร.) สังกัด
กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีหนาที่จัดหาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตและทดลองผลิตอาหารใหแกกองทัพ
กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน บนถนนชูชาติกําภู โดยมี
นายอมร ภูมิรัตน เปนหัวหนาฝายศึกษาทดลองและวิจัย ตอมา อสร. ไดจัดตั้งโรงงานขึ้นที่อําเภอบานโปง
จัง หวั ด ราชบุ รี คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได มี ม ติ ใ ห โ อนฝ า ยศึ ก ษาทดลองและวิ จั ย มาสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมีศาสตราจารยอมร ภูมิรัตน เปนผูอํานวยการคนแรกและมี
สถานะเป น ส ว นราชการระดั บ คณะลําดับที่ สิบ เอ็ด ของมหาวิ ท ยาลัย ทํา หน าที่ดํ า เนินการคนคว าวิจัย
เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการสูงจากวัตถุดิบเกษตรตางๆ ทั้งใน
ระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการเก็บรักษา การแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อใหคงคุณภาพที่พึงประสงคไวไดนานๆ
ในป พ.ศ. 2511 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แบงการบริหารงานออกเปน 7 ฝาย
ไดแก ฝายบริหารและธุรการทั่วไป ฝายคนควาและวิจัย ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายผลิตทดลอง ฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร ฝายศึกษาสาธิต และฝายวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้
1. วิจัยและใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยดําเนินงาน
วิจัยแบบครบวงจรใหแกภาครัฐ เอกชนและองคกรระหวางประเทศ
2. ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานกระบวนการผลิต การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ขนาดกลาง ขนาดยอม ชุมชนทองถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
3. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารใหไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อ
การบริโภคภายในและเพื่อการสงออก
4. ใหความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศในการฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมโครงการพิเศษ
ตามความตองการของหนวยงาน
สําหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยเนนงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ สรางผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและ
สงเสริมการสงออก โดยดําเนินการวิจัยแบบครบวงจร ไดแก
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1. การวิจัยและการเพิ่มมูลคาผลิตผลการเกษตร อาทิ ขาว พืชสมุนไพร ผลไม เปนตน โดย
การศึกษาองคประกอบพื้นฐานทางเคมี กายภาพ และแปรรูป การยอมรับผลิตภัณฑ และการถายทอด
ความรู แ ละเทคโนโลยีสูอุต สาหกรรม ไดแก ผลิต ภัณ ฑอ าหารเสน อาหารสุข ภาพ อาหารขบเคี้ยว
ฯลฯ
2. การวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศึกษากระบวนการหมักและการผลิต
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย การพัฒนาสารชีวภาพ สารสกัดจากจุลินทรียและอาหารหมัก
3. ศึกษาและวิจัยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
4. วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับองคประกอบพื้นฐานทางเคมีและกายภาพ การเก็บรักษา
ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคา
5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการและมีความปลอดภัย
6. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อชวยเศรษฐกิจ
และเกษตรกร
ในป พ.ศ. 2544 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดยายที่ทําการมาตั้งอยูใกล
อาคารสารนิเทศ 50 ป ถนนไพฑูรยอิงคสุวรรณ ประกอบดวยอาคาร 9 ชั้น 1 อาคาร และโรงงานผลิต 2
โรงงาน
ในป พ.ศ. 2545 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดปรับโครงสรางองคกรและ
แบงสวนการบริหารงานออกเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุมบริหารและธุรการ กลุมวิจัยและพัฒนา กลุมบริการ
วิชาการ และกลุมพัฒนาธุรกิจ
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ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดกําหนดวัตถุประสงคของแตละภารกิจไวดังนี้
ภารกิจหลัก
1. งานวิจัยและพัฒนา
1.1 ศึกษา คนควาวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร โดยมุงเนนงานวิจัย
และพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ สราง
ผลิตภัณฑใหม เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สงเสริมการสงออก โดยดําเนินการวิจัยแบบครบ
วงจรระหวางภาครัฐและเอกชน
1.2 สรางความรวมมือทางดานงานวิจัยกับหนวยงานในประเทศและองคกรตางประเทศ
โดยการวิจัยรวม และแลกเปลี่ยนนักวิจัย
1.3 ดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามนโยบายเฉพาะกิจ หรือ
เรงดวนของรัฐบาลเพื่อชวยเศรษฐกิจและเกษตรกร
2. งานบริการวิชาการ
2.1 ศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แกผูประกอบการอุตสาหกรรมในรูปแบบของ
โครงการพัฒนาวิชาการ ตลอดจนใหบริการ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารแกผูประกอบการอุตสาหกรรมและผูสนใจ
2.2 ใหบริการตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องดื่ม
และวัตถุดิบทางการเกษตร ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และใหบริการเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตอาหาร
2.3 ใหบริการขอมูลความรูทางวิชาการ
3. งานถายทอดความรูและเทคโนโลยี
3.1 การถายทอดความรูและเทคโนโลยีโดยใชสื่อตางๆ
3.2 สอนและฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารในระดับครัวเรือน
และระดับอุตสาหกรรม
3.3 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรทางสื่อตางๆ
ภารกิจรอง
1. งานสนับสนุนการเรียนการสอน
1.1 จัดการฝกงานและดูงานใหแกนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 เปนอาจารยพเิ ศษและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2. งานผลิตและบริการ
2.1 งานผลิตเพื่อจําหนาย
2.2 บริการอาหารและจัดเลี้ยง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บุคลากร
จํานวนบุคลากรของหนวยงาน รวมทั้งสิ้น 189 คน (สํารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2546)
บุคลากรจําแนกตามสถานภาพ
ขาราชการสาย ข
ขาราชการสาย ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
พนักงานเงินรายได
ลูกจางชั่วคราว

ขาราชการสาย ข

ลูกจางชัว่ คราว

48
35
4
70
3
29

พนักงานเงินรายได

คน
คน
คน
คน
คน
คน

25%

15%

2%

37%

ลูกจางประจํา

19%

2%

พนักงานมหาวิทยาลัย

ขาราชการสาย ค

บุคลากรจําแนกตามอายุ

บุคลากรจําแนกตามเพศ
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ชาย
หญิง

40
30
20
10
0

ตํ่ากวา 30 ป
31- 40 ป
41 - 50 ป
51 -60 ป

ง
จา
ลูก

บุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา

50
40
30

ลูกจา งชัว่ คราว

20

พนง. เงินรายได

10

ลูกจา งประจํา
พนง. มหาวิทยาลัย

0
ช.

ญ.

ต่ํากวาตรี

ช.

ญ.
ตรี

ช.

ญ.
โท

ช.

ญ.

สาย ค
สาย ข

เอก

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งบประมาณ
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได
เปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2546 กับ
ปงบประมาณ 2547 ที่ไดรับจัดสรรและรายจายจริง จําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้
ไดรับจัดสรรเพิ่ม

งบประมาณแผนดิน
หมวดรายจาย

(-ลด)จากปกอน

ประจําป 2546

ประจําป 2547

(ต.ค. 45-ก.ย. 46)

(ต.ค. 46-ก.ย. 47)

ไดรับ
จัดสรร (1)

จายจริง
(2)

ไดรับ
จัดสรร (3)

จายจริง

จํานวนเงิน

(4)

(5)=(3)-(1)

งบบุคลากร

34,078,800 27,454,807 36,548,600 31,098,690

งบดําเนินการ

1,417,800

1,340,789

1,412,300

คาสาธารณูปโภค

728,000

728,000

งบลงทุน

2,460,000

งบอุดหนุน

146,100

รวมทั้งสิ้น

รายจายจริงเพิ่ม (-ลด)
จากปกอน

%

จํานวนเงิน

%

(6)=(4)-(2)

2,469,800

7.25

3,643,883

13.27

1,399,242

-5,500

-0.39

58,453

4.36

691,600

691,600

-36,400

-5.00

-36,400

-5.00

2,315,770

2,000,000

2,000,000

-46,000

-18.70

-315,770

-13.64

146,100

146,100

146,100

-

-

-

-

1,967,900

5.07

38,830,700 31,985,466 40,798,600 35,335,632

3,350,166.23 10.47

หมายเหตุ งบประมาณแผนดินประจําป 2546 หมวดรายจายงบดําเนินการจะถูกหักโอนเขาสวนกลาง มก. เพื่อเปน
คาตอบแทนพิเศษของบุคลากรสถาบันฯ จํานวนเงิน 76,806 บาท
งบประมาณเงินรายได
หมวดรายจาย

ไดรับจัดสรรเพิ่ม

ประจําป 2546

ประจําป 2547

(ต.ค. 45-ก.ย. 46)

(ต.ค. 46-ก.ย. 47)

ไดรับอนุมัติ รายจายจริง

(-ลด) จากปกอน

ไดรับอนุมัติ รายจายจริง จํานวนเงิน

%

(5)=(3)-(1)

รายจายจริงเพิ่ม (ลด) จากปกอน
จํานวนเงิน

%

(1)

(2)

(3)

(4)

งบบุคลากร

1,317,720

1,762,306

4,254,000

2,992,208

2,936,280 222.83

1,229,902

69.79

งบดําเนินการ

30,261,800 19,673,821

25,808,550

26,228,076

-4,453,250 -14.72

6,554,255

33.31

1,015,047

56.34

คาสาธารณูปโภค 2,200,000

1,801,701

2,200,000

2,816,748

งบลงทุน

3,520,200

7,953,163

29,480,105

28,419,863

25,959,905 737.46 20,466,700 257.34

งบอุดหนุน

9,200,000

3,967,947

5,000,000

5,531,043

-4,200,000 -45.65

งบรายจายอื่น

529,000

695,236

1,362,401

1,980,122

68,105,056

67,968,060

รวมทั้งสิ้น

47,028,720 35,854,174

-

(6)=(4)-(2)

-

1,563,096

39.39

157.54

1,284,886

184.81

21,076,336 44.82

32,113,886

89.57

833,401

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอมูลสถิติโครงการวิจัย
ที่

แหลงทุน

1 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิต2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ภัณฑอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
รัฐรวมเอกชน (ศรอ.)
กรมสงเสริมสหกรณ (รวมกับคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (สมอป.)
สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร
ทบวงมหาวิทยาลัย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.)
มูลนิธิโครงการหลวง
มก.-ธกส.
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สถาบันคลังสมองของชาติ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
American Soybean
Association of Thailand
UNU
Japan International Research
Center for Agricultural
Sciences (JIRCAS)

รวม

ป 2546
ป 2547
เพิ่ม (-ลด) จากปกอน
โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน จํานวนเงิน %
1

13,900

5

175,000

161,100

92.1

5
5

1,120,000
4,369,150

2
-

220,000
-

-900,000
-4,369,150

-409.1

-

-

1

2,000,000

2,000,000

100.0

3

3,720,400

1

280,000

-3,440,400 -1228.7

1

1,087,000

1

486,000

-601,000

3

1,100,000

-

-

-1,100,000

1

40,000

-

-

-40,000

5
2

3,992,212
564,000

-

-

-3,992,212
-564,000

1

2,729,500

5

864,304

-1,865,196

-215.8

1
1

341,600
300,000

3
1
1
1
2
-

540,700
170,000
800,000
250,000
2,272,160
-

199,100
170,000
800,000
250,000
2,272,160
-300,000

36.8
100.0
100.0
100.0
100.0

2

1,380,000

1
3

330,672.50
1,612,025

330,673
232,025

100.0
14.4

31

20,757,762

27

10,000,862 -10,756,900 -107.6

-123.7

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอมูลสถิติอนื่ ๆ
ขอมูลสถิติภารกิจดานงานบริการวิชาการ งานถายทอดเทคโนโลยี และภารกิจรองมีดังนี้
งาน
งานบริการวิชาการ

รายการ
- ตัวอยางที่ใหบริการตรวจวิเคราะห/ทดสอบ
- การบริการการสืบคนขอมูลจากฐาน
ขอมูลทางอาหาร
- การบริการตอบคําถามและชวยสืบคนขอมูล
ภายในและภายนอกประเทศ
- การใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ

งานถายทอดความรู และ
เทคโนโลยี

จํานวน
1,124 ตัวอยาง
1,092 ครั้ง
2,755 เรื่อง
72 ครั้ง

- การจัดฝกอบรมและสัมมนาทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทางอาหาร
- การเผยแพรความรูทางสื่อโทรทัศนและวิทยุ
และสื่อสิ่งพิมพ โปสเตอรและสื่อ
อิเลคทรอนิกส
- จํานวนสมาชิกและเครือขายวารสาร “อาหาร”

720 ราย

งานสนับสนุนการเรียนการสอน - จํานวนครั้งในการจัดการฝกงานนิสิต นักศึกษา

35 ครั้ง

งานผลิตและบริการ

- จํานวนผลิตภัณฑที่วางจําหนาย
- จํานวนผูขอใชบริการจัดเลี้ยง
- จํานวนครั้งในการใหบริการอาหารจัดเลี้ยง

73 ครั้ง
63 ครั้ง

112 รายการ
84,000 คน
1,440 ครั้ง

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งานวิจัยและพัฒนา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดทําการศึกษาคนควาวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหาร โดยมุงเนนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อชวยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
การสรางผลิตภัณฑใหม เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและสงเสริมการสงออก โดยดําเนินการวิจัยแบบครบวงจร
ระหวางภาครัฐ และเอกชน
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมเกษตรตามนโยบายเฉพาะกิจ และ
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เพื่อชวยเศรษฐกิจและเกษตรกรของประเทศดวย
งานวิจัย............สูเสนทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑไมโครแคปซูลจากสตารชขาวใหมีโครงสรางที่มีรูพรุน
สามารถเก็บรักษาสารใหกลิ่นรสได เปนการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาขาวใหมากขึ้น โดยนํา
สตารชขาว ผสมกับสารละลาย binding agent นําเขาเครื่องอบแหงแบบพนฝอย (spray
dryer) ไดโครงสรางของ porous sphere ที่มีรูพรุน สามารถเก็บกลิ่นรสของใบเตย เพื่อใช
เปน ingredientในการผลิตขนมหวานไทยที่มี
แป ง ข า วเปน องคป ระกอบหลัก
และมีศัก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาตอ ไปไดใ นเชิง
อุตสาหกรรม

Encapsulated Pandanus flavor
encapsulated with rice starch
microcapsules.

Characteristic of cooked gel of
Pandanus flavor with rice starch
microcapsules.

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งานวิจัย............สูเสนทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2. ผลิตภัณฑอาหารไทยสําเร็จรูปและกึ่ง
สําเร็จรูป จํานวน 12 ชนิด ประเภทอาหารคาวและ
หวานพรอมบริโภคและเครือ่ งปรุงรส พัฒนาเพื่อ
สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในการเผยแพร
อาหารไทย ใหเปนที่รูจกั ในตลาดสากลไดดําเนิน
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑจากกลุมผูชิม
ชาวฝรั่งเศส ไดขอมูลเกี่ยวกับรสนิยมการบริโภค
อาหารไทย ซึ่งผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
จะนําไปใชเปนตนแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑให
มีลักษณะ รสชาติสอดคลองกับรสนิยมชาวตาง
ชาติได
3. โครงการ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
ไทยฮาลาล พรอมบริโภค ที่ผลิตตามกฎระเบียบ
ของศาสนาอิ ส ลาม และผ า นการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพมาตรฐานของอาหารฮาลาลสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีสูผูประกอบการที่สนใจจะ
ผลิตอาหารไทยเพื่อสงออกไปจําหนายยังตลาด
ของผูบริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม
4.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ข า วแดง จากข า วพั น ธ ต า งๆ โดยใช ส ายพั น ธุ
เชื้อรา Monascus ไดถายทอดเทคโนโลยีใหแก
บริษั ท เอกชนแห ง หนึ่ง ซึ่ งปจ จุบั น บริ ษั ท ได
ดําเนินการผลิตอยางตอเนื่อง
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งานวิจัย............สูเสนทางอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
5. การผลิต สาหน า ยสไปรู ลินา ได ถา ยทอดเทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ย งเชิ ง
พาณิชย การเก็บเกี่ยวและการทําแหง รวมถึงกรรมวิธีการสกัดสารไฟโคไซยานิน
ใหแกภาคเอกชน

6. การออกแบบโรงงานตนแบบไวน ทีไ่ ดมาตรฐาน GMP สําหรับผูผลิตราย
ยอย ใหความรูใ นดานการเลือกใชวัสดุ อุปกรณในกระบวนการผลิต การใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรสาํ หรับควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑไวน

7. วิจัยและดําเนินการถายทอดเทคนิคการสืบคนและตอยอดเทคโนโลยีและ
ทําแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ เปนการยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหแกบุคลากรในสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว
ประเทศ
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โครงการวิจัย
สถาบันฯ ไดทําการศึกษาคนควาวิจัย และผลิตทดลองผลิตภัณฑอาหารหลาย ๆ ดาน กลาวคือ
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การศึกษาเกี่ยวกับสารปนเปอน การใชประโยชนจากจุลินทรีย การ
ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตผลเกษตร การพัฒนาอาหารเชิงพันธภาพ (Functional food) การพัฒนา
อาหารไทย ฯลฯ โดยรวมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการวิจัยเพื่อแกปญหาในกระบวนการผลิตใหแก
ผูประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมคี ุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถแขงขันใน
ตลาดตางประเทศได ดังโครงการตาง ๆ ตอไปนี:้ โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุน และดําเนินการในระหวาง ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547
ลําดับที่
แหลงทุน:
1.
2
3.
แหลงทุน:
4.
แหลงทุน:
5.
6.
7.
8.
9.
แหลงทุน:
10.
11.
แหลงทุน:
12.

ชื่อโครงการ
Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
การพัฒนาคุณภาพขาวหลังการเก็บเกีย่ ว
Physiological Functionalities of Indigeneous vegetables in Southeast Asia
การใชผักพื้นบานควบคุมการเจริญเติบโตของมอดขาว
The United Nations University (UNU)
Investigation of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of
Minimally Processed Thai vegetables
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (IFRPD)
การศึกษากระบวนการผลิตน้ําสมุนไพรบรรจุขวดและกระปอง
การพัฒนาผลิตภัณฑขนมผิงเกษตรผสมฟกทองแชอิ่ม
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําลูกยอบรรจุขวด
การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคลากรสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของตูอบลมรอนแบบประหยัดพลังงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.)
การพัฒนาผลิตภัณฑไมโครแคปซูลจากสตารขาวเจาเพือ่ ใชเปนสารกักเก็บกลิ่นรส
การใชประโยชนของแมลงกินไดบางชนิดในประเทศไทย :ศึกษาคุณคาทางโภชนาการ
และสุขภาพ
กรมสงเสริมสหกรณ
การพัฒนาสินคาสหกรณสูมาตรฐาน (รวมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
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ลําดับที่
แหลงทุน:
13.
แหลงทุน:
14.
แหลงทุน:
15.
16.
17.
18.
19.
แหลงทุน:
20.
21.
22.
แหลงทุน:
23.
แหลงทุน:
24.
แหลงทุน:
25.
แหลงทุน:
26.
27.

ชื่อโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยดวยขาวกลองเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตนแบบผลิตไวนจากผลิตผลเกษตรใหไดมาตรฐานสําหรับผูผลิตรายยอย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การพัฒนาผลิตภัณฑโจกสาหรายไก
การพัฒนาผลิตภัณฑพิมพกรอบและขาวแตน
การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสตมยํา
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่
การผลิตวุนสวรรคระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม
มูลนิธิโครงการหลวง
การแปรรูปหนอไมจากไผบนที่สูง
ผลของภาชนะบรรจุและอุณหภูมิตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผักเมืองหนาวบางชนิด
การศึกษาองคประกอบทางเคมีปริมาณฟนอลทั้งหมดและสารฟลาโวนอยดบางชนิดของ
ผลไมเขคหนาวนําเขาเพื่อเปรียบเทียบกับผลไมที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
มก.- ธกส.
การพัฒนาผลิตภัณฑจากเม็ดมะมวงหิมพานต
กรมวิทยาศาสตรบริการ
การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมรัยผลไมไทยใหมีคุณภาพทัดเทียม
กับตางประเทศ
สถาบันคลังสมองของชาติ
การศึกษาความปลอดภัยดานอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
การพัฒนาขีดความสามารถในการตอยอดเทคโนโลยีและทําแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ
ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบานเพือ่ เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
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ความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศ
สถาบันมีความรวมมือกับตางประเทศในลักษณะโครงการวิจยั การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการจัด
ฝกอบรมทางวิชาการ โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายจากแหลงทุนตางประเทศ ดังนี้
ความรวมมือกับ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ใน
โครงการวิจัยรวม
ความรวมมือกับ Faculty of Agriculture and Graduate School of Agriculture,Kagawa Univesity
ในการแลกเปลี่ยนนักวิจยั เพือ่ ศึกษาดูงาน
Food and Agriculture Organization (FAO) ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสัมมนาทาง
วิชาการนานาชาติเรื่อง “Prospects and Emerging Opportunities for Extrusion Technology Applications in
Asia and the Pacific.”
ความรวมมือในการจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติกับ Food Science Australia (FSA)
ผลงานวิจัยตีพิมพ
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารการประชุมวิชาการของบุคลากรสถาบันฯ ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร รายงานการประชุมวิชาการ จํานวนรวมทั้งสิ้น 19 เรื่อง
ลําดับที่
ชื่อผลงานตีพมิ พ
อาหาร
ชื่อวารสาร :
1.
เสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติ...ดวยขาวกลอง
2.
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร...กับความคุมคา
3.
อาหารอินทรีย
4.
เจ...เทศกาลแหงศรัทธาและความเชื่อเพื่อสุขภาพ
5.
ผลิตภัณฑจากลูกตาล
6.
คุณคาของรําขาว
7.
สารบอแรกชและโอกาสการปนเปอนในอาหาร
8.
โปรตีนเกษตรกลิ่นใหม
9.
รูปแบบของสตารชกับการใชเปนสารไมโครแคปซูลเพื่อกักเก็บสารใหกิลิ่นรส
10.
แคดเมี่ยม :สารอันตรายภัยรายที่สะสม
11.
อาหารที่ทําใหเปนกรด
12.
แยมมะละกอเพื่อการคา
13.
การผลิตผลิตภัณฑปลาสลิดบรรจุกระปอง : ปลาสลิดในซอสมะเขือเทศ ฉูฉี่ปลาสลิด
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ลําดับที่
ชื่อวารสาร :
14.
ชื่อวารสาร :
15.
16.
17.
ชื่อวารสาร :
18.
ชื่อวารสาร :
19.

ชื่อผลงานตีพมิ พ
และตมโคลงปลาสลิด
เกษตรนเรศวร
ผลของน้ํามันปลาจากปลาปนนอรเวยตอระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
รายงานวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเมาหมี่ :ขาวเมาหมี่ สาหรายไก
การปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยดวยขาวกลองเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวแตน : ขาวแตนหนาสาหรายไก
Biochemical Pharmacology
Mechanism of mahanine induced apoptosis in human leukemia cells (HL-60)
Industrialization of Indigenous Fermented Foods 2nd Edition
Industrialization of Thai Fish Sauce (Nam Pla)
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งานบริการวิชาการ
สถาบันฯ ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สราง ปรับแตง เครื่องมือเครื่องจักร และ
กลไกการทํางานในขบวนการผลิตใหแกผปู ระกอบการอุตสาหกรรมและผูสนใจทั่วไปในรูปของโครงการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณหองปฏิบัติการ เพื่อผลิตทดลอง วิเคราะหหรือทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการพัฒนาวิชาการ
-

โครงการ
การผลิตหนอไมเปรี้ยวในถุงสุญญากาศ
การผลิตน้ํานมถั่วเหลืองพาสเจอรไรซในระดับ Pilot Scal
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชาธัญชาติ (Breakfast Cereal) จากขาว
กลองหอมมะลิโดยกระบวนการเอ็กทรูชั่น
การพัฒนาผลิตภัณฑลูกชิ้นจากเนื้อหมูอนามัย
Development of wheat-oat bran in stant fried noodles
การเก็บรักษาแกงไตปลาและน้ําขาวยําในภาชนะปดสนิท
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรีโดยใช
กระบวนการเอ็กซทรูชั่น
การพัฒนาผลิตภัณฑไวนฝรั่ง
การพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อบวยแผนอบแหง
การจัดสรางตูอบลมรอน
การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ํายากระปอง
การพัฒนาผลิตภัณฑกาแฟนม ชานม พาสเจอรไรซ
เครื่องแกงกอนผสมกะทิกึ่งสําเร็จรูป (แกงแดง)
ผลิตภัณฑน้ํามะมวงหิมพานตชนิดเขมขนบรรจุขวด
การศึกษากระบวนการผลิตน้ําซอสผัดไทยบรรจุกระปอง
การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มบรรจุขวด
การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ําผักน้ําผลไมสมุนไพรไทยพรอมดื่ม
เพื่อสุขภาพ
การศึกษากระบวนการผลิตน้ําจิ้มสุกี้
การทดสอบหาสภาวะในการฆาเชื้อ B.cereus ในขาวผัดกะเพรากุง

หัวหนาโครงการ
นางกาญจนารัตน ทวีสุข
นายอุดม กาญจนปกรณชัย
นายประชา บุญญสิริกูล
นางกาญจนารัตน ทวีสุข
น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย
นายอุดม กาญจนปกรณชัย
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
นางสรอยทอง สายหยุดทอง
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร
นายกฤษณะ เต็มตระกูล
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
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การใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหองปฏิบัตกิ าร
สถาบันฯ ไดจัดใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ รวมทั้งหองปฏิบัติการเพื่องานวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตแกผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
Spray Dryer
Single drum dryer (ใหญ)
Single dryer (เล็ก)
หมอเคลือบ Snack
Single screw extruder
Double Drum Dryer
เครื่องบด Fitz Mill
เครื่องอบขนมผิงเกษตร
เครื่องพิมพขนมผิงเกษตร(ระบบลูกกลิ้ง)
เครื่องหั่น (Slicer)
เครื่องสับนวด (Silent Cutter)

Decanter
Reitz Disintegrater
Pulper
Blender
Instron
Centrifuge
Kason Vibroscreen Separator
Brabender Viscosmeter
Westfalia Separator

เครื่องกําเนิดไอน้ํา
ตูอบแหง
เครื่องบด Alpine (Pin Mill)
หมอนึ่งฆาเชื้อ
เครื่อง Homogenizer
เครื่องปดฝากระปอง
เครื่องปดฝากระปองแบบสุญญากาศ
เครื่องอัดไสกรอก
บริการหาคาการกระจายความรอน

เครื่อง Colloid Mill
เครื่องไลอากาศ (Exhauster)

บริการหาคา F0 ในและนอกสถานที่
เครื่อง Water Spray Retort

จํานวนผูขอใชบริการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ระหวางเดือน มิถุนายน 2546 –
พฤษภาคม 2547 รวมการขอใชบริการ 72 ครั้ง
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การบริการประกันคุณภาพอาหาร
ใหบริการวิเคราะห ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และความปลอดภัยของ
อาหาร เครื่องดื่มและวัตถุดิบทางการเกษตร รับดําเนินการศึกษาและประเมินคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑโดยใชสัตวทดลอง บริการทดสอบการกระจายความรอนในหมอฆาเชื้อ และหาคาเวลาในการ
ฆาเชื้อในอาหารบรรจุในภาชนะปดสนิท
การวิเคราะห และทดสอบดังกลาว เพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินคาใหผูผลิต นอกจากนี้
ผูประกอบการสามารถนําเอาผลวิเคราะหไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร (อย.) ไดเพิ่มบริการ
วิเคราะห / ทดสอบอาหาร กลาวคือ วิเคราะหเพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ การวิเคราะหสารอฟลาทอกซิน
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพไวน การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําดื่ม โดยรวมมือกับศูนยเครื่องมือกลาง บางเขน
ไดจัดซื้อเครื่องมือในการวิเคราะห /ทดสอบ โดยผานศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐ
รวมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 20 ลานบาท ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนจาก บริษัท
ยูนิลิเวอร ประเทศไทย จํากัด
การใหบริการตรวจวิเคราะห / ทดสอบผลิตภัณฑอาหาร และวัตถุดิบทางการเกษตร
การตรวจวิเคราะห
วิเคราะหเพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินคา : Health
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
วิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
ตรวจคา F0 ในสถานที่
ตรวจหาคา F0 นอกสถานที่
ตรวจวิเคราะหทางเคมี กายภาพ
ตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา
ตรวจวิเคราะหทางเคมี / จุลชีววิทยา
การตรวจหาคา PER

รวม

Certificate
(อย.) ฉบับที่ 144 ขอ 3 (1)
(อย.) ฉบับที่ 144 ขอ 3 (2)
(อย.) ฉบับที่ 182
(อย.) ฉบับที่ 201
(อย.) ฉบับที่ 202
(อย.) ฉบับที่ 210
(อย.) ฉบับที่ 213
(อย.) ฉบับที่ 214

จํานวนตัวอยาง
2
42
20
6
8
1
29
1
18
48
11
598
247
91
2

1,124
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การบริการขอมูลสารสนเทศ
สถาบันฯ โดยการดําเนินงานของศูนยสารนิเทศทางอาหาร (Food Information Center) และ
ห องสมุ ด สาขา สถาบั น ค นควา และพั ฒ นาผลิตภัณ ฑอาหาร ได จั ด หา รวบรวม ข อมูล เอกสาร
สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ นํามาจัดเก็บไวในฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม CDS/ISIS ในการจัดเก็บและ
ใหบริการขอมูล
ขอมูลเอกสารและสารสนเทศที่ใหบริการจะมีเนื้อหาเกีย่ วกับวิทยาศาสตรเทศโนโลยีโภชนาการ
และการจัดการอาหาร
กิจกรรมและการใหบริการของศูนยสารนิเทศทางอาหาร
1. เอกสารที่คัดเลือกเขาศูนยฯ (ภาษาไทย และอังกฤษ)
306 รายการ
2. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
2,755 เรื่อง
3. บริการใหยืม-คืน (หมายเหตุ : รวมกฤตภาค, จุลสารและเอกสารจากศูนย)
8,517 เลม
4. บริการยืมถายเอกสาร
6,730 เลม
5. บริการแนะนําการใชหองสมุด
461 ราย
6. บริการเอกสารจําหนาย
1,817 เลม
7. บริการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร
1,092 เรื่อง
8. บริการยืมระหวางหองสมุด
97 รายการ
9. ปริมาณหนังสือภาษาไทยและอังกฤษที่จดั หาในปงบประมาณ
274 เลม
10. ปริมาณวารสารภาษาไทยและอังกฤษที่จดั หาในปงบประมาณ
745 เลม
11. ผูใชบริการ
4,591 คน
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การถายทอดเทคโนโลยีและเผยแพรผลงาน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดใหคําแนะนํา ปรึกษา และถายทอดเทคโนโลยี
แกประชาชน ชุมชน ระดับครัวเรือน จนถึงระดับอุตสาหกรรม อีกทั้งมีการเผยแพรผลงานในรูปของ
สิ่งพิมพ ที่ตีพมิ พในวารสารตางๆ การเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ เพื่อให
ประชาชนผูประกอบการ ไดนําไปใชประโยชน และสามารถติดตอขอขอมูล หรือขอรับคําปรึกษาได
สิ่งพิมพ
อาหาร FOOD
เปนวารสารรายไตรมาส มีเนื้อหาวิชาการ 60% นอกจากนั้นไดเสนอขาวสารอุตสาหกรรมและ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอาหาร โภชนาการ และวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว ฯลฯ
ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก 720 ราย
การเผยแพรผลงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
จัดทําวีซีดี แนะนําการสืบคนเอกสารสิทธิบัตรและตอยอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินคาและ
กระบวนการผลิต ภายใตชื่อ http://toryod.com
นิทรรศการ
ไดรวมจัดแสดงผลงานวิจัย และใหความรูเ กี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร โดย
จัดแสดงในงานนิทรรศการตางๆ ดังนี้
ลําดับ
1.

ชื่องาน
งานธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ป 2546

ผูจัด
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

2.

งานนิทรรศการโครงการผลิตภัณฑตําบลไทยความ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มก. และ
ภูมิใจของแผนดิน มหกรรมเทคโนโลยี 60 ป มก. – 37 ป สํานักสงเสริมและฝกอบรมรวมกับ ธนาคาร
ธ.ก.ส. พัฒนาชนบทไทย
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

3.

งาน Thailand SMEs Expo ถนนสูความสําเร็จของการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
เปนผูประกอบการ
ขนาดยอม

4.

งานนิ ท รรศการกล ว ยครั้ งที่ 2 “เส น ทางสายกล ว ย
เครือขายอารยธรรมโลก Banana Routes”

5.

นิทรรศการ “บูรณาการงานวิจัย รังสรรค สิ่งใหม ใ ห สถาบันวิจัยพัฒนาแหง มก.
สั ง คม” งานเกษตรแฟร
- เรื่ อ งผลิ ต อาหารคุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย
- เรื่ อ งเรี ย นรู ป ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาอาหาร

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่ อ
ชนบท มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา
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การเผยแพรความรูทางโทรทัศน / วิดิโอ
ลําดับ
เรื่อง
1. โทรทัศน ททบ.5 “ตํารับซอสกลวย”

รายการ/ หนวยงาน
บริษัท ดิจิตัล โซน โปรดักชั่น
จํากัด

2.

โทรทัศน เกษตรนําไทย “น้ําธัญพืชพรอมดื่ม”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

3.

โทรทัศน เกษตรนําไทย “แยมมะละกอเพื่อการคา”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

4.

โทรทัศน UBC ชอง New รายการ “คนดีสูสังคม”

บริษัท เมอริท เฮลพิงแฮนด
จํากัด

5.

โทรทัศนชอง 9 และ 11 “โลกมุสลิม” ในสวนที่สถาบัน บริษัท โฟลิโอส โปรดักชั่น
ฯ เปนผูประกอบการไดรับเครื่องหมาย “ฮาลาล”
จํากัด

6.

โทรทัศนชอง 11 “Food Quality Assurance Service
Center where food Company would get their food”

บริษัท Thana Buria Pacific Ltd.

7.

โทรทัศน รายการอาหารเพื่อสุขภาพ

บริษัท สตูดิโอเสือปนไว จํากัด

การเผยแพรความรูทางวิทยุ
ลําดับ
เรื่อง
1. แยมมะละกอเพื่อการคา

รายการ/ หนวยงาน
องคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย รายการสนทนา
ภาษาเกษตร

2.

หลักสูตรฝกอบรมตางๆ ของสถาบัน

บริษัท ชาญสิรินทร จํากัด สถานี
วิทยุมณฑลทหารบกที่ 11

3.

เกี่ยวกับหองปฏิบัติการศูนยบริการประกันคุณภาพ

สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กิจกรรมบริการวิชาการแกสงั คม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดจัดฝกอบรมวิชาชีพ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ฝกอบรมแกชาวตางประเทศ ตลอดจนการเปนวิทยากรรับเชิญแกหนวยงานและองคกรตาง ๆ
ฝกอบรมวิชาชีพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รวมกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม ดําเนินการ
ฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแกประชาชนทั่วไป โดยมุง ใหผูรับการฝกอบรม
สามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปปฏิบัติไดจริง
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

หัวขอฝกอบรม
เทคนิคการทําแยมและมารมาเลดเชิงการคา (2 รุน)
เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัย
เทคนิคการผลิตหมูฝอยและหมูทุบ
การทําซาลาเปาไสตาง ๆ
การทําขนมเปยะ โมจิ (3 รุน)
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไมแชอิ่มแหง (4 รุน)
เทคนิคการทําเยลลี่แข็ง เยลลี่ออ นและแยม (4 รุน)
เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมดองและผลไมอบแหงสามรส (2 รุน)
การผลิตนมถั่วเหลือง เตาหู เตาฮวย ฟรุตสลัด (3 รุน)
เทคโนโลยีการทําน้ําผัก ผลไมพรอมดื่ม
การผลิตบะหมี่ระดับพื้นฐาน (3 รุน)
การแปรรูปมะนาวและพริกสูระดับอุตสาหกรรม (2 รุน)
เทคโนโลยีการทําน้ําผักและผลไมพรอมเครือ่ งดื่มและผลไมอบแหง
สามรส (4 รุน)
เทคโนโลยีการแปรรูปถั่วจากตางๆ (2 รุน)
การทําลูกชิ้นหมูอนามัย (3 รุน)
การทําไวนผลไม
การหมักจากจุลนิ ทรีย : น้ําสมสายชู
การผลิตมะมวงดองและผลิตภัณฑ
ซอสมะมวงและน้ํามะมวง
การทําลูกชุบชาววัง
การผลิตผักผลไมสมุนไพรอบแหงและผง
เทคนิคการทําซาลาเปาเนื้อเบา
การผลิตและแปรรูปวุนสวรรคเปนมืออาชีพ

ผูรับการฝกอบรม (คน)
47
31
30
27
86
117
146
65
84
34
50
65
137
42
77
15
15
17
17
16
37
31
36
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ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศที่จัดรวมกับหนวยงานภายนอก
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หัวขอฝกอบรม
Singlepath: ทางเลือกใหมในการวิเคราะห Samonella และ Listeria
การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร (2 รุน)
How to ImproveYour Lab Performance by VITEX
การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพสุรา โดยเครื่อง Autoanalyzer
การควบคุมคุณภาพอาหารแชเย็นและแชเยือกแข็ง (2 รุน)
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใหกับแมบานเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรี
การผลิตโจกกึง่ สําเร็จรูป
การแปรรูปผลิตภัณฑโดยใชวัตถุดิบจากขาวในระดับอุตสาหกรรม
ที่เหมาะสม
API Skills for Bacterial Indentification in Industry
การแปรรูปขาวเกรียบชนิดตางๆ

ผูรับการฝกอบรม (คน)
35
80
25
60
63
48
10
22
35
35

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกชาวตางประเทศ
ลําดับ

หัวขอฝกอบรม/ สัมมนา

1.
2.

Food Processing
Training for the Trainer

3.
4.
5.
6.

Value Added Product Processing
Food Processing and Quality Control
Smart Extrusion Conference 2003
Agricultural Product Processing and
Quality Control
Food Extrusion : A Technical Guide for
Extruder Operators
Agricultural Products Processing

7.
8.

หนวยงาน/ประเทศ

จํานวนคน

University of Colombo/ศรีลังกา
South Asia Enterprise Development
Facility/บังคลาเทศ
บังคลาเทศ
ภูฐาน
Food Science Australia, FAO
ศรีลังกา

1
6
10
1
120
1

สวทช/ไทย

40

Xinjiang Academy of Agricultural
Sciences

1
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วิทยากรรับเชิญ
ลําดับ
วิชา / หัวขอ
1. น้ําพริกตาแดง น้ําพริกนรก แกงเขียวหวาน แกง
มัสมั่น ผัดไทยราดหนา ขาวผัดสามสี ขาวผัด
กระเพรา ขาวผัดไขดาว ขาวผัดหมู ไขพะโล
ไขตุน ไขยัดไส
2. การใช การตรวจสอบคุณภาพในการผลิตลูกชิน้
ไสกรอก (Hot Dog) ไกยอ และผลิตภัณฑทาง
ดานวัตถุดิบเนื้ออื่น ๆ
3. การแปรรูปผลไม

4.

การแปรรูปผลิตภัณฑ อาหารทางการเกษตร

5.

การควบคุมเชื้อจุลินทรียในขบวนการผลิต
อาหารกระปอง

6.

- วิธีการวิเคราะห Clostridium perfringens
- การวัดคาทางจุลินทรีย ในอาหารกระปอง

7.

การผลิตไวนทถี่ ูกวิธีและการผลิตน้ําผลไม
พรอมดื่ม

8.

การทําไวน

9.

การถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตและแปร
รูปสับปะรด

10.

- การทําเยลลี่วานหางจรเข
- การทําเยลลี่แกวมังกร
- การทําน้าํ สมคั้น

ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด
เด็กและเยาวชนบานปราณี
จัดโดยสถานฝกอบรม เด็กและเยาวชนบานปราณี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
บุคลากรของบริษัทกาวหนาไกสด จํากัด
จัดโดย บริษัท กาวหนาไกสด จํากัด
เกษตรกรบาน อรุโนทัย อ. เวียงแห จ. เชียงใหม
จัดโดย สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี KMUTT
กลุมแมบาน ADP พระโขนง ณ ชุมชนผองพลาย
จัดโดย มูลนิธศิ ุภนิมิตแหงประเทศไทย
บุคลากรฝายงานประกันคุณภาพและฝายผลิต บ. ไทย
ยูเนียน โพรเซน มหาชน จํากัด
จัดโดย บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด
นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะ อุตสาหกรรม
เกษตร มก.
จัดโดย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มก.
เกษตรกรที่สนใจ
จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และ ม. เกษตรศาสตร
นักศึกษาพัฒนาอาชีพฯ
จัดโดย ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน อ. บานแพว จ. สมุทรสาคร
เกษตรกรและกลุมแมบาน อ. เมือง จ. ภูเก็ต
จัดโดย โครงการวิจยั และถายทอด เทคโนโลยี
ทบวงมหาวิทยาลัย
นักศึกษาพัฒนาอาชีพฯ
จัดโดยศูนยบริการการศึกษา นอกโรงเรียน อ. บาน
แพว จ.สมุทรสาคร
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ลําดับ
วิชา / หัวขอ
11. ยกระดับเมรัยพืน้ บานไทยสูมาตรฐานสากล

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด
เกษตรกรผูผลิตไวน
จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรียท ี่เกี่ยวของใน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
อุตสาหกรรมอาหาร
ยอม
จัดโดย สถาบันอาหาร
สาธิตการทําAcidified Food
กลุมแมบานเกษตรกร วัดสุวรรณ อ. บอทอง
จ.ชลบุรี
จัดโดย กลุมแมบานเกษตรกร วัดสุวรรณ อ. บอทอง
จ. ชลบุรี
การประกันคุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา ผูประกอบการผลิตอาหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดโดย หจก. คลีนิคคอลไดแอกโนสติกส
เทคนิคการใหบริการปรึกษา แนะนําการ
เจาหนาที่สํานักพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา กรม
ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพ สงเสริมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑอาหาร
จัดโดย สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม
ประสบการณจากงานวิจัยปญหา อุปสรรค
บุคลากรที่เกี่ยวของทางคหกรรมศาสตร และ
และ แนวแกไข
โภชนาการ
จัดโดย สมาคมคหกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ
- บรรยายขั้นตอนการทําฝรั่งหยีมะมวงดอง
เด็กและเยาวชนบานปราณี จ. นครปฐม
อบแหง
จัดโดย สถานฝกอบรมเด็กและเยาวชน บานปราณี
- การทํามะมวงอบแหงสามรส มะละกอหยี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
- การทําน้ําฝรั่งพรอมดื่ม บรรจุขวด
- การทําน้ําวานกาบหอยรสมะนาว
- การทําน้ําตะไครใบเตย
- การทํามะมวงดองฝรั่งดอง
- มะมวงดองปรุงรส
- บัวลอยสามสี
- ขาวเหนียวมูลหนาดาง
- แกงเขียวหวานไก
- กวยเตี๋ยวผัดไทย
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ลําดับ

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

28.

วิชา / หัวขอ
ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด
- ขาวผัดสามสี ขาวผัดกุง
- ลอดชองสิงคโปร ลอดชองไทย ทับทิมกรอบ
- การทําน้ําพริกตาแดง น้ําพริกออง
- น้ําพริกกุงสด
- การทําพั้นซตาง ๆ และ การตกแตง
เทคนิคการแปรรูปผักและผลไมอบแหง
ผูประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม
จัดโดย สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม
การแปรรูปมะมวงแกว
ลูกคา ธกส.
จัดโดย ธนาคารเพี่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จ. อํานาจเจริญ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจยั และ
นักวิจัยและพัฒนาดานอาหาร
พัฒนาดานอาหาร : ภาคเหนือ
จัดโดย คณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาดาน
อาหาร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
การทดสอบทางดานจุลชีววิทยา และการหาคา บุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ
ความไมแนนอนของการวัด
จัดโดย ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตรบริการ
การตรวจคนขอมูลดานสิทธิบัตรแกบุคลากรใน จัดโดยกรมทรัพยสินทางปญญา
ระดับอุดมศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับวิสาหกิจ
กลุมแมบานเกษตรกรตําบลหมากไฟ
ชุมชน :อุตสาหกรรมการเกษตร
อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
จัดโดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ฐานขอมูลสิทธิบัตรนานาชาติ
จัดโดย โครงการอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
การสืบคนเอกสารสิทธิบัตรและการถายทอด
จัดโดย กรมทรัพยสินทางปญญา
เทคโนโลยี
การทําขนมโมจิและขนมเปยะ
กลุมแมบานชุมชนวรรณทอง
จัดโดย มูลนิธศิ ุภนิมิตแหงประเทศไทย ศูนย
ประสานงาน ADP พระโขนง
การเพิ่มทักษะการถนอมอาหาร
กลุมแมบานเกษตรกรเจริญผลพัฒนา
อ. ทุงตะโกจ. ชุมพร
จัดโดย สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
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ลําดับ
วิชา / หัวขอ
29. การผลิตน้ําสมสายชูหมักจากผลไม
30.

31.

- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจยั และ
พัฒนาดานอาหาร : ภาคกลาง ภาคใต
- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจยั และ
พัฒนาดานอาหาร : ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อาหารและโภชนาการ

32.

ศักยภาพการผลิตขาวของไทยไปสูครัวโลก

33.

การดองมะมวง

34.

การสรางเครือขายวิทยาการดานทรัพยสินทาง
ปญญา

35.

Closures for Glass Containers

36.

การสืบคนขอมูลเอกสารสิทธิบัตร

ผูฝกอบรม / หนวยงานที่จัด
เจาหนาที่บริษัทฯ จารพาเท็คเซ็นเตอร จํากัด
จัดโดย บริษัท จารพาเท็คเซ็นเตอร จํากัด
นักวิจัยและพัฒนา : ดานอาหาร
จัดโดย คณะกรรมการโครงการวิจยั และพัฒนาดาน
อาหาร สถาบันราชภัฏสวนดุสติ

พนักงาน หัวหนาแผนก Farm และ Delica
สาขารัชดาภิเษก
จัดโดย บริษัท สยาม-จัสโก จํากัด
นักศึกษาชุดวิชาการจัดการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว
จัดโดย สํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
กลุมลูกคาผูผลิตอาหารแปรรูปจากสินคาเกษตรกรรม
ธกส. สาขาหนองฉาง จ. อุทัยธานี
จัดโดย โครงการสนับสนุนดานสังคม
บุคลากรในสถาบันระดับอุดมศึกษา จ.พิษณุโลก
จัดโดย กรมทรัพยสินทางปญญา + โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการตอยอดเทคโนโลยีและทํา
แผนที่สิทธิบัตร นานาชาติ สกอ. สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
บุคลากรในโรงงาน : อาหารกระปองของไทย
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร KMUTT
บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จํากัด อ. หนองแค
จ. สระบุรี
จัดโดย โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการตอ
ยอดเทคโนโลยีและทําแผนที่สิทธิบัตรนานาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ทางสถาบันฯ ไดจัดการฝกงานและดูงานใหแกนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน นอกจากนีบ้ ุคลากรของสถาบันฯ ยังไดรับเชิญใหเปนอาจารย
พิเศษและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดวย
การฝกงานใหแกนิสิตนักศึกษา
สถาบันฯ ไดสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดการฝกอบรมใหแกนิสิตนักศึกษา ในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาที่เกีย่ วของเพื่อประกอบภาคทฤษฎีของสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมความรู เพิ่มทักษะและประสบการณ เมื่อนิสิตนักศึกษาจบการศึกษาจะไดนํา
ความรูไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยปงบประมาณ 2547 ทางสถาบันฯ ไดจัดการฝกงาน
ใหแกนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะศึกษาศาสตร ฯลฯ จํานวน 19 สถาบัน เปนจํานวน 35
ครั้ง จํานวน นิสิต/นักศึกษาที่มาฝกงาน รวมทั้งสิ้น 71 คน
อาจารยพิเศษ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเชิญบุคลากรของสถาบันฯ เปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร และวิชาที่เกี่ยวของ เชน กระบวนวิชาเทคโนโลยีการผลิต
อาหาร จุลินทรียในอาหาร การผลิตเอทธานอลสําหรับเครื่องดื่ม การผลิตไวน การแปรรูปอาหาร
เปนตน
ลําดับ
วิชา / หัวขอ
1. Industrial Fermentation

คณะ / สถาบันศึกษา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2.

การจัดเตรียมเครื่องดื่มการบริการและเก็บรักษาไวน

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มก.

3.

ความรูเกี่ยวกับเหลาไวน

นิสิตภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มก.

4.

Microbiology for Industry

นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
จุฬา

5.

Protein Requirement and Evaluation

นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ
วิชา / หัวขอ
6. Thermal Processing and Canning Processing

คณะ / สถาบันศึกษา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7.

- การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี
- การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย
- การทดสอบทางประสาทสัมผัส

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชีวภาพ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

8.

การจัดการดูแลสัตวทดลอง

นิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย มก.

9.

การสืบคนขอมูลจากสิทธิบัตร

นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มก.

10.

- วิธีการวิเคราะห Clostridium perfringens
- วิธีการวัดคาทางจุลินทรียในอาหารกระปอง

นิสิตภาควิชาพัฒนา ผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มก.

11.

การแปรรูปเนื้อสัตว

นิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย มก.

12.

วัตถุเจือปนในเนื้อสัตว

นิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย มก.

13.

สาหรายและผลิตภัณฑจากสาหราย

นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มก.

14.

จุลินทรียในเนื้อสัตว

นิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย มก.

15.

Microbiology of Food

นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬา

16.

การถนอมอาหาร โดยใชความรอนสูง

นิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มก.

17.

- Processing of Agricultural Products
- Industrial Food Processing

นิสิตคณะเทคโนโลยี ชีวภาพ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ลําดับ
1.

ชื่อหัวขอ
- การศึกษาคุณลักษณะของไวนจากองุนสายพันธทํา
ไวนที่ปลูกในประเทศไทย
- ผลของสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งจุลินทรียที่ทํา
ใหไวนเนาเสีย
Purification, Characterization Modification, and
Utilization of Rice Starch and Thermal Behavior or
Alpha Amylose Theated high Amylose maize
Starch Fatty Acid Complexs
Effect of Cereals and Nata De Crow
Supplementation in thepperlipidomia

หลักสูตร / สถาบันศึกษา
วท.ม.สาขาจุลชีววิทยาประยุกต
คณะวิทยาศาสตร KMUIT

4.

การจัดการขาวเปลือกชื้นโดยการอบแหง
ขาวเปลือกที่เก็บภายใตสภาวะอากาศรอนชื้น

สาขาเทคโนโลยี วศ.ม. พลังงาน
คณะพลังงานและวัสดุ KMUIT

5.

อิทธิพลของอุณหภูมิและรูปทรงที่มีผลตอการ
อบแหงและคุณภาพของกระเทียม

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงาน และวัสดุ KMUIT

6.

การอบแหงขาวสุกเพื่อผลิตเปนขาวกึ่งสําเร็จรูป

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงานและวัสดุ KMUIT

7.

การนึ่งขาวกลองดวยไอน้ํายวดยิ่ง

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงานและวัสดุ KMUIT

8.

การอบแหงตะไครดวยปมความรอน

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงานและวัสดุ KMUIT

2.

3.

- วท.ด. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ด.สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
วท.ม. สาขาโภชนศาสตร คณะแพทยศาสตร
รวมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งานผลิตและบริการ
งานผลิต
สถาบันฯ ไดทดลองผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ จากการวิจัย ออกจําหนายโดยทดสอบตลาดในเชิง
พาณิชย เพื่อขยายผลไประดับอุตสาหกรรมและไดผลิตผลิตภัณฑที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยออกจําหนาย
เพื่อสรางรายไดใหแกสถาบันฯ ดวย
ในปงบประมาณ 2547 มีผลิตภัณฑทวี่ างจําหนายจํานวน 112 รายการ สถาบันฯ มี
โรงงานผลิต 1 และโรงงานผลิต 2 ภายใตฝายผลิต กลุมพัฒนาธุรกิจ ทําการผลิตผลิตภัณฑอาหาร ที่ไดจาก
การคนควาและพัฒนา ผลิตภัณฑจากโรงงานผลิต 1 จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจากโรงงานผลิต 2
จํานวน 34 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจากฝายจํานวน 6 ผลิตภัณฑ

งานบริการ
สถาบันฯ มีสถานที่สําหรับจําหนายอาหารและใหบริการจัดเลี้ยงอาหารทั้งในและนอกสถานที่
โดยในปงบประมาณ 2547 ใหบริการอาหารเชาและอาหารกลางวัน ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 7.00-14.00
น. ณ หองอาหารสหโภชน และใหบริการจัดเลี้ยงจํานวน 1,440 ครั้ง จากจํานวนผูขอใชบริการจัดเลี้ยง
จํานวน 84,000 คน

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การพัฒนาบุคลากร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสริมสรางองคความรูทางวิชาการใหทันสมัย โดยไดสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมประชุม สัมมนา
ฝกอบรม ดูงาน และศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในปงบประมาณ 2547 บุคลากรของ
สถาบันฯ ไดเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรม ภายในประเทศ จํานวน 115 ครั้ง รวม 261 คน และ
ไปประชุม สัมมนา ฝก อบรม ณ ตางประเทศ จํานวน 7 คน บุคลากรไปศึ กษาต อระดับปริ ญญาโท
จํานวน 1 คน
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ภายในประเทศ
ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
1. สัมมนา เรื่อง Food Safety

ผูจัด
บริษัท เอจิเลนตเทคโนโลยีนส (ประเทศไทย
จํากัด)

2.

สัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร ครั้งที่ 5
ระบบบริหารจัดการยาสัตวของไทยและสาร
ตกคางในเนื้อสัตว

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
แหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

3.

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาแปงเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ

4.

สัมมนา เรื่อง Methods for Determining Protein ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
Structure Conformation

5.

สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอผลการศึกษาวิจยั
เรื่อง การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในประเทศไทย

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขา
เศรษฐศาสตร รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

6.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง What you should
Know about Particle Characterization and
Application

ศูนยเทคโนโลยีอนุภาคไทย คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
7. ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ INOVAหัวขอ
เรื่อง วิวัฒนาการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร

ผูจัด
บริษัท เต็ดตรา แพค

8.

ประชุมประจําปและชมนิทรรศการ เรื่อง อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทยบมเพาะนวัตกรรมเพือ่
การแขงขันที่ยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

9.

ฝกอบรมหลักสูตร Italian Wine Appreciation
course

สถานฑูตพาณิชย อิตาลี

10.

ประชุมวิชาการ เรื่อง 3 มิติ ใหม อาหารไทยสราง
ชาติ

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

11.

ฝกอบรม เพื่อตรวจประเมิน GMP ดวยตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

12.

สัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยของอาหารครั้งที่ 6
เรื่อง Food safety

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร

13.

สัมมนา เรื่อง “ปญหาในการควบคุมคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพและการตลาดของผูผลิตสุรา
พื้นบานภายหลังการเปดสุราแชเสรี”

คณะเทคโนโลยีและชีวภาพ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

14.

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Exporting Food and
Food Ingredients to the European Union ,
Japan and the United states

สมาคมผูแปรรูปอาหาร ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

15.

สัมมนา เรื่อง การเตรียมตัวกอนเกษียณ

กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

16.

สัมมนาผูบริหารเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธแหงชาติ สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
วาดวยการพัฒนางานสัตวทดลอง พ.ศ. 2548 2554

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รายงานประจําป 2547 ( 1 มิ.ย. 2546 – 31 พ.ค. 2547)
ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การมีสวนรวมในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผลผลิต
และผลิตภัณฑกุงกามกราม

ผูจัด
กรมประมง

18.

สัมมนา เรื่อง กาวใหมของฟลม พลาสติกเพื่อการ
บรรจุภัณฑอาหาร

ศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

19.

สัมมนาเรื่อง Food and Product Testing by LC บ.ไทยยูนีค จํากัด
MS/MS

20.

สัมมนาทางวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย

ทบวงมหาวิทยาลัย

21.

สัมมนาเรื่อง ความรวมมือกันระหวางนักวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมทางดานความปลอดภัยของ
อาหาร

โครงการบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

22.

สัมมนาเผยแพรผลงานวิจัย โครงการวิจยั เพือ่
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
พัฒนาการผลิตและการตลาดทุเรียนเพื่อกาสงออก

23.

เขารวมสัมมนาเรื่อง Insights into Applied
Descriptive Analysis

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

24.

เขารวมประชุมสมัชชา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาครั้งที่ 3 เรื่อง ทิศทางอนาคตและ
เทคโนโลยีใน 10 ป

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

25.

ประชุมแนะนําวิเคราะหและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของประเทศไทย

26.

เขารับการฝกอบรมเรื่อง การวินิจฉัยและตัดสินใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
เพื่อการแกไขปญหา
ประเทศไทย กรุงเทพฯ

27.

เขารวมประชุมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง
อนาคตขาวไทย

มูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ

ประชุม สัมมนา ฝกอบรม

ผูจัด

28.

เขารวมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ครัวไทยเปนครัว ชมรมเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย
โลกไดจริงหรือ

29.

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระปองและเครื่อง
ปดผนึกฝากระปองสําหรับบระกอบการ SMEs

สถาบันอาหารและ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

30.

สัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารและ
ผลิตผลการเกษตร

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

31.

สัมมนา เรื่อง รอบรูเรื่องไวนกบั คนรักไวน

32.

สัมมนาวิชาการในงานมหกรรมครัวโลกครัง้ ที่ 1
เรื่อง พืชอาหารปลอดภัยนําไทยสูครัวโลก

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร
รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
กรมสงเสริมการเกษตร

33.

เขารวมการใชระบบ e-office

สํานักบริการคอมพิวเตอร

34.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ; ภาคอุตสาหกรรมในการวิจัย
และพัฒนาในเชิงพาณิชย

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

35.

ประชุมและชี้แจงเรือ่ งความรูและแนวทาง
ปฏิบัติงานกับสังคม

สํานักงานสุรากับสังคมเขตพื้นที่ 5

36.

สัมมนา เรื่อง Better Employment , Better
Entrepreneurs , Better Economy

กรมแรงงาน

37.

สัมมนาเรื่อง Bio Terroism

มกอช.

38.

สัมมนาเรื่องผลการวิจัยสถานภาพและการ
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาเกษตร
จัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจยั ภาคใตสุด พัฒนา
ชุดโครงการวิจยั แรธาตุทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรประจําปงบประมาณ 2545-49

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ

ประชุม สัมมนา ฝกอบรม

ผูจัด

39.

สัมมนาวิชาการเรื่อง กาวทันเทคโนโลยีการผลิต
น้ําผลไมและผัก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย

40.

สัมมนาเรื่อง Your Analytical Partner for Food
and Food Safety Testing

บริษัท ฟอรจูน

41.

ประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยใน
สภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลง

ก.อ.ม.

42.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง เขียนตําราอยางไรไมละเมิด สํานักพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลิขสิทธิ์

43.

ประชุม Technical Meeting

สถาบันวิจัยและโภชนาการ ม. มหิดล

44.

อบรมหลักสูตรการอนุรักษพลังงานสําหรับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย

สถาบันวิศวกรรมพลังงาน รวมกับกองทุนเพื่อ
สงเสริมอนุรักษพลังงานสํานักงานบริการและ
พลังงาน

45.

สัมมนาเรื่อง ฐานขอมูลสิทธิบัตรนานาชาติกุญแจ สํานักหอสมุดและสถาบันคนควาและพัฒนา
สําคัญในการพัฒนาการวิจัยและประเทศไทยใน ผลิตภัณฑอาหาร
ยุค ดิจิตอล

46.

ประชุมระดมความคิดเรื่อง นวัตกรรม
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพ

โปรแกรมสงเสริมการวิจัย และนวตกรรมทาง
อาหารศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รวมกับ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร

47.

อบรมโครงการสนับสนุนความรูและคําแนะนํา
การใชและบํารุงรักษาอุปกรณในอาคารของรัฐ
เพื่อลดคาใชจายและอนุรักษพลังงาน รุนที่ 8

กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน

48.

เขารวมสัมมนาเรื่อง Bioactives of Phytochemical in โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
fruits
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

49.

อบรมเรื่อง HPLC

บริษัท สิทธิพร แอส โซ ซิเอส จํากัด

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
50. ประชุมประชาวิจารณโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ

ผูจัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร

การรับรองอาหารฮาลาล

51.

ประชุมเชิงปฏิบัติการขอเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาฉบับสมบรูณ

สถาบันราชภัฏพระนคร

52.

สัมมนาเรื่อง ล้ําหนา พรอมกาวสูหองปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยาแนวใหม

บริษัท เมอรคจํากัด

53.

สัมมนาหัวขอ Principle of Liquid Chromatography

บริษัทเอจิแลนด

54.

อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการของลูกจางประจํา รุนที่ 2

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

55.

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตผักและ
ผลไมสดหั่นชิ้นและการควบคุมคุณภาพใหปลอดภัย
ตอผูบริโภค

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก. และ ภาควิชา
พืชสวนคณะเกษตร และภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

56.

อบรมหลักสูตร นักสืบคนสารสนเทศมืออาชีพ
รุนที่ 1

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

57.

อบรมพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร ฯ โปรแกรม Microsoft
Windows

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ

58.

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับการวิจัยรูปแบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในทองถิ่นทุรกันดาร

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพือ่ การวิจัยและพัฒนา
ถายทอดเทคโนโลยี

59.

สัมมนา เรื่อง Food Dynamics

กระทรวงเกษตรและสหกรณ + สถานฑูต
อังกฤษ

60.

ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม
นักวินิจฉัยเชิงคุณภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
61. อบรมหลักสูตร แฟรนไชสซี ป 2547 เรื่องการ
เสริมสรางผูประกอบการที่จะลงทุนซื้อหุนสัมสิทธิ์

ผูจัด
โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส
และการคาของคนไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย

62.

ประชุมวิชาการนานาชาติและการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง สองโลกอาหารหมักพื้นบาน เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีและความปลอดภัย

63.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการประเมินคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาหารและ ประสิทธิภาพการยอยและการ
รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และสํานักงาน
เจริญเติบโตของสัตว
คณะกรรมการอุดมศึกษา

64.

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนรุนที่ 1และ รุนที่ 2

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร

65.

ประชุมวิชาการโภชนาการ 46 อาหารและโภชนาการ

สถาบันวิจัยและโภชนาการ ม. มหิดล

66.

สัมมนาเรื่อง โลหะหนักและการปนเปอนในอาหาร

คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ

67.

เขารับการฝกอบรมเรื่อง การวิเคราะหความเสี่ยง
อันตรายในอุตสาหกรรม

สถาบันอาหาร

68.

เขารวมสัมมนาบุคลากรสํานักหอสมุดเรื่อง กลวิธีใน
การพัฒนางานสํานัก

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

69.

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Starch Update
2003:Conferance On Starch Technologyในงาน bio
Thailand 2003

สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
แหงชาติ

70.

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถใน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
การแขงขันดานวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยีการ
และอุตสาหกรรมเกษตร มก. รวมกับ สมาคม
ควบคุมคุณภาพสินคาโดยไมทําลาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารแหง

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประเทศญี่ปุน
71.

อบรมเรื่อง Angriest 110 LC Maintenance and
Troubleshooting

บ.เอจิแลนด

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
ผูจัด
72. เขารับการอบรมโครงการพัฒนาความรูความสามารถ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสาย
ชวยวิชาการ
สนับสนุนและชวยวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหลักสูตรโปรแกรม
Microsoft Word

73.

อบรมโครงการพัฒนาความรูความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โปรแกรม Microsoft Access

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ

74.

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทยครั้งที่ 29 (วทท29)

มหาวิทยาลัยขอนแกน

75.

อบรมหลักสูตร Microsoft Excel

คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
และฝายวิชาการ

76.

เขารวมโครงการสัมมนาบุคลากรดานวิเคราะห
นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

77.

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย
หลังการผลิตแหงชาติ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมกับ สํานักงาน

ประสานงานเครือขายวิจยั และพัฒนาการจัดการ
ผลิตผลเกษตร (ส.ก.ว.)
78.

เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สารพิษใน
ภาควิชาวิทยาศาสตร การแพทย คณะ
สิ่งแวดลอมและการทดสอบทางพิษวิทยาพันธุศาสตร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

79.

อบรม เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับครัวเรือนสูครัวสากล

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

80.

ฝกอบรมเรื่อง ผูตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักวิจัย
สํานัก สถาบัน ครั้งที่ 2

สํานักงานประกันคุณภาพ มก.

81.

ฝกอบรม เรื่อง การประเมิน จัดและสื่อความเสี่ยง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รายงานประจําป 2547 ( 1 มิ.ย. 2546 – 31 พ.ค. 2547)
ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
82. เขารวมประชุมพิจารณาดัชนีประเมินภายใน

ผูจัด
สํานักประกันสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

83.

ประชุมชี้แจงการจัดทําขอมูลทะเบียนทรัพยสินเพื่อ
เขาสูระบบบัญชี 3 มิติ

งานพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

84.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชระบบ
GMP / HACCP ในการผลิตอาหารฮาลาลใน
อุตสาหกรรมอาหาร

คณะ สหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

85.

ฝกอบรมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย

86.

สัมมนา นานาชาติเชิงเทคนิค Livestock Focus Asia
2004หัวขอเรื่อง Food Safety Focus Asia 2004

บริษัท เอ็น ซี ซี แบนเนล เมนท แอนดิเวลลอบ
เมนท จํากัด

87.

สัมมนาศูนยเครือขายที่ปรึกษาสุราชุมชน

กรมสรรพสามิตร

88.

เขารวมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรไมไผอยาง
ยั่งยืน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและปาไม กรมปาไม

89.

ฝกอบรมระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ

90.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพของประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ และศูนยพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก ม.สงขลาฯ

91.

อบรมหลักสูตรชางเทคนิคคอมพิวเตอร รุนที่ 2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

92.

สัมมนา เรื่องพัฒนาธุรกิจศึกษาวิจัยและธุรกิจที่
ปรึกษาไทยอยางไรใหกาวไกลสูระดับโลก

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

93.

เขารวมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การลงรายการบรรณานุกรมสําหรับสิ่งพิมพใน
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตร

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

94.

สัมมนา เรื่อง การมีสวนรวมของผูนําทองถิ่น ดานการ คณะกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผูแทน
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพื้นบานไทยให
ราษฏร
สอดคลองกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
ผูจัด
95. อบรมหลักสูตร หลัการทําวิจัย และการใชโปรแกรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
วิเคราะหขอมูล
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
96.

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

กองการเจาหนาที่และคณะกรรมการ พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและฝาวิชาการ

97.

เขารับการฝกอบรม เรื่อง Techniques of HPLC

บริษัท Agilent Technologies (Thailand) Ltd

98.

เขารวมสัมมนาโครงการ Merchanisms of
Technology Cooporation ครั้งที่ 4 เรื่อง Consultancy
Trainning for Technology transfer centres

สมาคมวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล

99.

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขาย
วิทยาการดานทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

100.

เขารวมงานสัมมนาเทิดพระเกียรติ เรื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการพัฒนาทรัพยากร
น้ํา

101.

ประชุมสัมมนาประจําป 2003 เรื่อง Marketing Soy
From farm to table

102.

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพื่อการจัดการ
ศูนยนานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจยั พัฒนาและ
ฐานขอมูลสําหรับการวิจัยรูปแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ถายทอดเทคโนโลยี
ในทองถิ่นทุรกันดาร

103.

เขารวมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Rick
Assessment and Internal Control

หนวยตรวจสอบภายใน

104.

เขารวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการรวมระหวางหนวยงานภายใตกลุม
ภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2
ประจําป2547 เรื่อง สาธารณสุขไทยในยุคเปดเสรี
การคา

กรมวิทยาศาสตรการแพทย,กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพและสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

105.

อบรมเรื่อง Principal of Gas Chromatograph

Agilent Technologies

ASA รวมกับ USBและFoSTAT และองคกรรวม
ตางๆ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รายงานประจําป 2547 ( 1 มิ.ย. 2546 – 31 พ.ค. 2547)
ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
106. เขารวมสัมมนาวิชาการเรื่อง User ,Care and
Management of Laboratory Animal for Scientific
Research

ผูจัด
คณะกรรมการแหงชาติเพื่อการพัฒนางานเลี้ยง
และใชสัตวเพื่องานวิจัยและทดสอบ งานผลิตชีว
วัตถุ และงานสอนรวมกับคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย มหิดล

107.

อบรมการใชระบบปฏิบัติการ Linux ในหัวขอ
Advance Internet Sever

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

108.

ประชุมระดมสมอง เรื่อง การจัดทําขอเสนอโครงการ
บูรณาการนํารองสัตวปกและสุกร ครั้งที่ 2

สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

109.

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง Healthy in a สมาคมเศรษฐ ศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
Safe Environment; the Present Situation
บรมราชินูปถัมภ
Cooperation and Future Action

110.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Sensory Evaluation โครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบัน
Testing-Practical Aspect and Hand on Experience
เทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง

111.

เขารวมการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร

สมาคมศิษยเกาทรัพยสินทางปญญา สมาคม
ทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย

112.

อบรมการใชปฏิบัติการ Linux ในหัวขอ Advance
Linux Administrator

คณาจารยและนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมฯมก.

113.

อบรมหลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ของสวนราชการรุนที่ 59

114.

สัมมนาอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาผูประกอบการอาหารไทย

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ แรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

115.

สัมมนาโครงการ Mechanisms of Technology ครั้งที่
5 เรื่อง Co-operation Projects

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ในตางประเทศ
ลําดับ
ประชุม สัมมนา ฝกอบรม
1. ดูงานเรื่อง Mechanisms of Technology Cooperation

สถานที่
ประเทศเยอรมันนี

2.

ดูงานนิทรรศการเรื่อง Nutraceutical,
cosmeceutical,Functional food ingredients industry

เมือง เจนีวา ประเทศ สวิตเซอรแลนด

3.

ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ Starch Round table

เมือง Portland รัฐOregon ประเทศ สหรัฐอเมริกา

4.

ประชุม 8th ASEAN Food Conference (AFC-03)

เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

5.

ประชุมวิชาการบรรณารักษในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ครั้งที่ 2 เรื่อง Information resources
Empowerment-enhancing Knowledge heritage

ประเทศ บรูไน

6.

สัมมนาดูงาน เรื่อง Computational Patent Mapping
Seminar & Workshop

ประเทศ สิงคโปร

7.

สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Organizing
Committee of Rare Sugar Congress in Kagawa 2004

มหาวิทยาลัย Kagawaเมือง Takamutsu ประเทศ
ญี่ปุน

ศึกษาตอ
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
นายศิริพงษ เทศนา

ระดับ สาขา

สถานศึกษา

ศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขามาตรวิทยา ม.เกษตรศาสตร
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การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดดําเนินการประกันคุณภาพสําหรับสํานัก/ สถาบัน
ตาม 6 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแลว 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ในรอบปการศึกษา 2544 (1 มกราคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2545) ระหวางวันที่ 12 – 14
พฤษภาคม 2546 พบวามีผลการดําเนินงาน 77 ดัชนี จาก 81 ดัชนี ที่กาํ หนดไว
ครั้งที่ 2 ในรอบปการศึกษา 2545 (1 มิถุนายน 2545 – 31 พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 19 – 21
เมษายน 2547 พบวามีผลการดําเนินงาน 54 ดัชนี จาก 58 ดัชนี ที่กําหนดไว และขาดดัชนีขั้นต่ําของ
มหาวิทยาลัย 5 ดัชนี ที่สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกําหนดไว
สําหรับครั้งนี้ เปนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ในรอบปการศึกษา 2546
(1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547) ระหวางวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งคณะกรรมการได
สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้
บทสรุปในภาพรวม
จุดแข็ง
1. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีชื่อเสียงทางดานการวิจัย การบริการวิชาการ
และการถายทอดเทคโนโลยีอาหารใหแกชมุ ชนตางๆ ดีมาก เห็นไดจากการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงาน ที่มุงสูผลลัพธในการตอบสนองวัตถุประสงคของทุกขอของสถาบันฯ
2. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สามารถสรางผลผลิตที่มาจากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรใหเปนสินคาทางดานอุตสาหกรรมเกษตรไดอยางดียิ่ง เชน โปรตีน
เกษตร สามารถจําหนายไดทวั่ ประเทศและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา นานมากกวา 10
ป และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีคณ
ุ คาทางอาหารอยางตอเนื่อง
3. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เริ่มดําเนินงานในกลุมพัฒนาธุรกิจ ทําใหเกิด
การขยายงานในเชิงธุรกิจและเปนแนวทางที่ดีในการแสวงหารายได เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ตอไปไดอยางดีในอนาคต
4. คณะผูบริหารมีภาวะผูนําที่ดี เขาใจลักษณะงานของทุกฝายเปนอยางดี ทําใหบุคลากรมี
ความสามัคคีและเอื้อเฟอขอมูลซึ่งกันและกัน
5. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีทรัพยากรกายภาพอยางเพียงพอ และ
ทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพสูงในการวิจัย การใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี
ทางอาหาร และการเปนศูนยขอมูลสืบคนสิทธิบัตรทางดานการพัฒนาอาหารที่เขมแข็ง จึง
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สามารถคาดไดวาจะเปนสถาบันชั้นนําทางดานการคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใน
ภูมิภาคอาเซียนได
ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ด ทํา แผนการดํา เนิ น งานประจํา ป ก ารศึ ก ษา ที่ แ สดงถึ ง ระบบและกลไกการ
ดําเนินงาน ตลอดจนระบบการประเมินผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในทุกภารกิจหลัก
และภารกิจรอง
2. ควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเชิงพาณิชยมากขึ้น โดยอาจแยกการดําเนินงาน
ตามภารกิจทั้งในเชิงพาณิชย และในเชิงสังคมใหชัดเจน เชน การบริหารจัดการ
หองอาหารและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพ เนื่องจากเปนที่ตองการของผูใชบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนการสรางรายไดใหแกสถาบันฯ
3. สถาบันฯ ควรจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อทดแทนบุคลากรเกษียณ เพือ่ การพัฒนาคุณวุฒิ
ของบุคลากรใหสูงขึ้น และเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรรุนใหมที่มีความรูความสามารถตรง
ตามภารกิจของสถาบันฯ
4. ควรวิเคราะหขีดความสามารถในการใชพนื้ ที่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ความมีการตรวจติดตาม (Monitoring) คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑและ
อาหารที่สถาบันฯ ใหบริการอยูมากขึ้น
สรุปภาพรวมผลการตรวจประเมินฯ
จากผลการประเมินตนเองโดยรวมทั้ง 6 องคประกอบ พบวา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีการประเมินตนเองตามดัชนีประเมินฯ จํานวน 32 ดัชนี โดยใหคะแนน 151 คิดเปน
ระดับคะแนน 4.19 อยูใ นเกณฑระดับดี เปรียบเทียบกับผลการตรวจประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ
พบวา คณะกรรมการฯ ใหคะแนน 118 คะแนน คิดเปนระดับคะแนน 3.81 คะแนน อยูในเกณฑระดับ
ดี โดยไมพบผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยจํานวน 1 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 29 รอย
ละของกิจกรรมที่คํานวณตนทุนตอหนวยในการใหบริการ
สําหรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
พบวามีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทัง้ 6 องคประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบ จํานวน 51 ดัชนี จาก 52 ดัชนี โดยไมพบผลการดําเนินงานตามดัชนี
ตรวจสอบฯ ของมหาวิทยาลัยจํานวน 1 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 41 มีการทําแผนและจัดสรรงบประมาณทั้ง
รายรับและรายจายใหครอบคลุมทุกภารกิจของแตละหนวยงานเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตรวจประเมินฯ แลวมีความเห็นเพิ่มเติม และ
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ของสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร รายองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบทั้ง 6 ดัชนี และจากการตรวจประเมินฯ พบวา มีการประเมินครบทั้ง 3
ดัชนี ตามที่กําหนดไวในรายงานการตรวจประเมินตนเอง
ภาพรวมของการประเมิ น ฯ ตนเองของสถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารใน
องคประกอบที่ 1 มีระดับคะแนนเทากับ 5.00 คะแนน อยูในเกณฑดีเยี่ยม แตผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไมทําการประเมินในองคประกอบที่ 1 เนือ่ งจากขอมูลยังไมสมบูรณ ไมสามาถหาผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมได โดยสถาบันจะตองรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินตอไป หรือ
ตองการพิจารณาปรับปรุงเกณฑที่สอดคลองกับดัชนีประเมิน เหตุผลในการตัดสินใจ จากเอกสาร
หลักฐาน การตรวจเยี่ยม และการสัมภาษณ
จุดแข็ง
1. แผนกลยุทธการบริหารจัดการ พ.ศ. 2547-2551 มีรายละเอียดและเปนรูปธรรมดีมาก
ประกอบดวย วัตถุประสงค กลยุทธ มาตรการ และกลุมโครงการตามแผน ซึ่งเริ่ม
ดําเนินงานในปการศึกษา 2547
2. มีแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) ตาม
ยุทธศาสตรที่ 1-7
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําแผนดําเนินงานประจําปการศึกษา โดยขยายรายละเอียดจากมาตรการตางๆ ใน
แผนกลยุทธทกุ ดาน เชน ระบุระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ตัวชี้วดั
(ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)
2. ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน และประเมินผลทั้งแผน ปญหา และอุปสรรค
หรือทั้งกลุมโครงการ เปนตน
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 19 ดัชนี และจากการตรวจประเมินฯ พบวา สถาบันฯ มีการ
ประเมินตามดัชนีประเมินครบทั้ง 2 ดัชนี ตามที่กําหนดไวในรายงานการตรวจประเมินตนเอง
ภาพรวมของการประเมิ น ฯ ตนเองของสถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารใน
องคประกอบที่ 2 มีระดับคะแนนเทากับ 4.50 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี แตผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไมทําการประเมินในองคประกอบที่ 2 เนือ่ งจากขอมูลยังไมสมบูรณ ไมสามารถหาผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมได โดยสถาบันฯ จะตองรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประเมินตอไป หรือตอง
มีการพิจารณาปรับปรุงเกณฑที่สอดคลองกับดัชนีประเมิน เหตุผลในการตัดสินจากเอกสารหลักฐาน
การตรวจเยี่ยม และการสัมภาษณ
จุดแข็ง
1. หนวยงานภายในดําเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
ของสถาบันฯ
2. มีการดําเนินกิจกรรม/ โครงการ ที่มีความหลากหลาย และเปนจุดเดนทางดานอุตสาหกรรม
อาหาร
3. มี จุ ด เด น ในเรื่ อ งการถ า ยทอดเทคโนโลยี สู ชุ ม ชน และการบริ ก ารเฉพาะทางของ
อุตสาหกรรมอาหาร
ขอเสนอแนะ
1. ควรประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม เมื่อสิน้ สุดการดําเนินงานและสรุปผลแลว เพื่อดูผลงาน
วาตรงตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด
2. ควรมีการเก็บขอมูลดิบ รวมถึงการวิเคราะหขอมูลและสรุปเปนหลักฐานใหผูประเมินได
ทราบถึงผลของการประเมิน โดยเปรียบเทียบกับแผนและการปฏิบัติงานจริง
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 15 ดัชนี และจากการตรวจประเมินฯ พบวา สถาบันฯ มีการ
ประเมินตามดัชนีประเมินครบทั้ง 18 ดัชนี ตามที่กําหนดไวในรายงานการตรวจประเมินตนเอง
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ใน
องคประกอบที่ 3 มีระดับคะแนนเทากับ 4.10 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี แตผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีระดับคะแนนเทากับ 3.67 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี เหตุผลในการตัดสินใจ จาก
เอกสารหลักฐาน การตรวจเยี่ยม และการสัมภาษณ
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จุดแข็ง
1. การปรับโครงสรางใหมทําใหการบริหารจัดการมีความเขมแข็งมากขึน้
2. บุคลากรทุมเทในการทํางานตามภารกิจหลักและภารกิจรอง และแสดงความพอใจใน
ผลงานของตน
3. มีการบริหารจัดการทรัพยากรไดดี รวมถึงบุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามสายงาน ความรู
ความสามารถและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําวิธีการ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบรรลุวัตถุประสงคของแผนงาน การดําเนินงานทุกแผน
ที่เขียนไวในแตละปการศึกษา
2. พบวายังมีพื้นที่ที่ยังไมไดใชประโยชนอยูหลายสวนดวยกัน ทางสถาบันควรมีแผนในการ
ใชพื้นที่ตอไป
3. หากมีการสรุปผลการดําเนินงาน (Implementation) ควรนําผลนั้นไปพัฒนาปรับปรุงตอไป
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบ 3 ดัชนีจาก 4 ดัชนี โดยไมพบหลักฐานการดําเนินงาน 1 ดัชนี คือดัชนีที่
41 มีการทําแผนและจัดสรรงบประมาณทั้งรายรับและรายจายใหครอบคลุมทุกภารกิจของแตละหนวย
งานเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
จากการตรวจประเมินฯ พบวา สถาบันฯ มีการประเมินตามดัชนีประเมินครบทั้ง 6 ดัชนี แต
กรรมการไมพบหลักฐานการดําเนินงาน 1 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 29 รอยละของกิจกรรมที่คํานวณตนทุนตอ
หนวยในการใหบริการตามทีก่ ําหนดไวในรายงานการตรวจประเมินตนเอง
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเองของสถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ในองค
ประกอบที่ 4 มีระดับคะแนนเทากับ 4.29 คะแนน อยูใ นเกณฑระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ประเมิน 5 ดัชนี จาก 6 ดัชนี มีระดับคะแนนเทากับ 4.17 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี
เหตุผลในการตัดสินใจ จากเอกสารหลักฐาน การตรวจเยีย่ ม และการสัมภาษณ
จุดแข็ง
1. มีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
การคลัง
2. มีศักยภาพในการหารายไดคอนขางสูง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและกระทรวง
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ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน เพือ่ การวิเคราะหตนทุน
และคาใชจาย
2. ควรวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการใหบริการของแตละภารกิจ
3. ควรประเมินผลตามแผนงานเพื่อประโยชนในการจัดทํางบประมาณในปตอไป
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 4 ดัชนี และจากการตรวจประเมินฯ พบวา สถาบันฯ มีการ
ประเมินตามดัชนีประเมินครบทั้ง 2 ดัชนี ตามที่กําหนดไวในรายงานการตรวจประเมินตนเอง
ภาพรวมของการประเมิ น ฯ ตนเองของสถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารใน
องคประกอบที่ 5 มีระดับคะแนนเทากับ 3.50 คะแนน อยูในเกณฑระดับปานกลาง และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนนเทากับ 3.50 คะแนน อยูเกณฑระดับปานกลาง เหตุผลในการ
ตัดสินใจ สถาบันฯ มีความพยายามในการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โดยการประเมินตนเองไดครบถวน
แตการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อการประเมินยังไมสมบูรณ
จุดแข็ง
1. มีระบบ กลไก และแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
2. ผูบริหารและบุคลากรมีความกระตือรือรนและใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรแสดงเอกสารหลักฐาน ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงใหชัดเจน
2. ควรจัดลําดับเอกสารหลักฐานใหสอดคลองกับดัชนีการประเมิน
3. ควรสรางความรู ความเขาใจ ระบบการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรทุกระดับ
4. ควรนําดัชนีประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงในระบบการประกันคุณภาพ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีการ
ดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 4 ดัชนี และจากการตรวจประเมินฯ พบวา สถาบันฯ มีการ
ประเมินตามดัชนีประเมินครบทั้ง 2 ดัชนี ตามที่กําหนดไวในรายงานประเมินการตรวจประเมินตนเอง
ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเอง ของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใน
องคประกอบที่ 6 มีระดับคะแนนเทากับ 4.50 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี และผลการประเมินของ
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คณะกรรมการฯ มีระดับคะแนนเทากับ 4.50 คะแนน อยูในเกณฑระดับดี เหตุผลในการตัดสิน สถาบัน
ฯ กําหนดแผนแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. สถาบันฯ จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดแผนพัฒนาและปรับปรุง โดยจัดลําดับความสําคัญ ที่มุงเนนจุดที่ควรพัฒนา
พรอมทั้งเสริมจุดแข็งใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบฯ
ครั้งที่ผานมา พบวา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ดังกลาว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการแลว 5 กิจกรรม และยังไมดําเนินการ 1 กิจกรรม จากแผนพัฒนา
ปรับปรุงของสถาบันฯ 6 กิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
ฝกอบรมใหชาวตางประเทศ
Mr. Seevaratnam Vasantharuba อาจารยจาก
University of Jaffina ประเทศศรีลังกา เขา
รับการฝกอบรมหัวขอ Agricultural Product
Processing and Quality control และ Home –
Based Fruit and Vegetable Processing
ระหวางวันที่ 8 มีนาคม - 7 มิถุนายน 2547
โดยทุนสนับสนุนจาก ADB

รวมกิจกรรมงานเกษตรแฟร
การประกวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภทอาหาร ในงานเกษตรแฟร ประจําป
2547 ไดจัดกิจกรรมการประกวด 2 กิจกรรม
ไดแก
• การประกวดผลิตภัณฑน้ําพริก OTOP
เพื่อ รับรอง
ดานคุณภาพและความปลอดภัย
• การประกวดผลิตภัณฑอาหารจากกุง
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ภาพกิจกรรม
การตรวจสุขภาพประจําป
สถาบันฯ รวมกับคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
ตรวจสุขภาพประจําปใหกบั
บุคลากร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2546

จัดงานสังสรรคตอนรับปใหม
การเสริมสรางขวัญ กําลังใจ แก
บุคลากร สถาบันฯ จัดงานสังสรรค
ตอนรับปใหม พรอมทั้งมอบรางวัลแก
บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกใน
โครงการ ทําดีมีรางวัล ประจําป 2546
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