รายงานประจําป 2548
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

สารจากผูอํานวยการ
รายงานประจําป 2548 ฉบับนี้ เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2547 และ
2548 เพื่อพิจารณาพัฒนาการในดานตาง ๆ โดยพบวาในปการศึกษา 2548 สถาบันฯ มีพัฒนาการ
กาวหนาในทุกภารกิจ อาทิ การไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากภาครัฐในระดับนโยบายตามยุทธศาสตร การ
พัฒนาครัวไทยสูครัวโลก และงบอุดหนุนจังหวัดในการพัฒนาทองถิ่น นโยบายการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรในโครงการ มก-ธกส ในสวนของการนําผลการวิจัยไปเผยแพรตีพิมพใน
ระดับชาติและนานาชาติ พบวามีสถิติเพิ่มขึ้นอยางเดนชัด รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
การถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชยทั้งในระดับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการและชุมชนอยางเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการสรางรายได ไดนําไปสูภาคการผลิตและจําหนาย เพื่อให
มีงบประมาณเพิ่มขึ้นและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกร ขณะ เดียวกันโครงการพัฒนา
วิชาการที่บริการใหกับหนวยงานตาง ๆ มีอัตราการใชบริการสูงขึ้น รวมทั้งการใหบริการของศูนยบริการ
และประกันคุณภาพอาหารไดมีบทบาทอยางมากในการใหบริการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อยกระดับคุณภาพและสงเสริมการสงออกใหแกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ สามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลไดอยางชัดเจน
ภายใตพัฒนาการของภารกิจตาง ๆ สถาบันฯ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยไดระดมความคิดจากบุคลากร
ทุกระดับในการปรับกระบวนทัศนและวิธีการทํางานใหม สรางแรงบันดาลใจและรวมพลังในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพือ่ ใหบรรลุวสิ ัยทัศนขององคกร นอกจากนี้สถาบันฯ ยังใหการ
สนับสนุนในทุก ๆ ดานเพื่อใหบุคลากรมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกันพัฒนาสถาบันฯ ใหเจริญกาวหนามาเปนลําดับ
และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะรวมมือรวมใจกันทํางานตอไปอยางเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยและประเทศชาติสืบไป

(นางวารุณี วารัญญานนท)
ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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กิจกรรมเดนในรอบป
1. ผลงานวิจัยที่ไดรับอนุสิทธิบัตร

• ดร.วารุณี วารัญญานนท นางพัชรี ตั้งตระกูล
และนางวิภา สุโรจนเมธากุล ไดรับอนุสิทธิบัตร
เรื่อ ง กรรมวิธีการเพิ่ม ปริม าณแกมมา-แอมิโ น
บิ ว เทริ ก แอซิ ด ในคั พ พะของข า ว จากกรม
ทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548

• นายวินัศ ภูมินาถ และคณะ ไดรับอนุสิทธิบัตร
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตน้ําตาลโตนดผงพรอมชง
ดื่มและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนั้น จากกรม
ทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548
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2. ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล/รางวัลการหาทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

นางสรอยทอง สายหยุดทอง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทไวนองุน ชื่อผลิตภัณฑ Shiraz
No.2 ในงานมหกรรมเครื่ อ งดื่ ม จากภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 7 จากคณะเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัย อัชสัมชัญ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ ไดรับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ จากกองทุนพัฒนา สวพ.มก. เรื่อง Molecular Properties of Cassava
Starch Modified with UV Irradiation to Enhance Baking Expansion .ในวารสาร Carbohydrate Polymers.
Vol.61 , No.1 June 2005 : 80-87.
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับรางวัลหนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกสูงสุด เปนอันดับ 2 ในกลุมสํานัก สถาบัน ในโอกาสงานวันนักวิจัย มก. ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548

นายปราโมทย ธรรมรัตน รองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ ไดรับโลเชิดชูเกียรติในฐานะศิษยเกาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูประสพความสําเร็จในวิชาชีพ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ณ
หองสัมมนา 202 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร
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3. ผลงานวิจัยที่ไดมีการถายทอดสูอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย

นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด ไดถายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพการผลิตมะมวงดองแกผูประกอบการ
จ.ราชบุรี ซึ่งนําไปสูการสรางโรงงานผลิตมะมวงดองที่มีมาตรฐานของนางอมัณญา เนตรจรัสแสง และ
ไดรับรางวัลโอทอประดับ 4 ดาว ประเภทอาหารมะมวงแชอิ่มสูตรปลอดสาร

นางกุลวดี ตรองพาณิชยจัดฝกอบรม เรือ่ ง “การผลิตน้ํานมขาวโพด” แกกลุมแมบาน และผลิตภัณฑไดรับการ
คัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับ 3 ดาว ประจําป 2547
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นายณัฐภาส ผูพัฒน ไดศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดผนังเซลลของสาหราย รวมทั้งวิธีทําแหงที่
เหมาะสม โดยใชระบบทําแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze Dry) ซึ่งเปนระบบการทําแหงที่จะรักษาคุณคาทาง
อาหารไดเปนอยางดี ผลที่ไดคือ สาหรายสไปรูลินาสกัด เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับสาหรายสไปรูลินาอบแหง
ผงที่ขายในทองตลาด พบวา ปริมาณโปรตีนใกลเคียงกัน ตางกันประมาณ 7% แตเมื่อวิเคราะหปริมาณ
กรดอะมิโนแลว พบวา สไปรูลินาอบแหงมีสารอาหารพวกกรดอะมิโนทั้งหมดนอยกวาสไปรูลินาสกัด
ประมาณ 40% และถาดูที่ปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปน พบวาสไปรูลินาอบแหง มีกรดอะมิโนที่จําเปนนอย
กวาสไปรูลินาสกัด ถึง 50% การศึกษาในครั้งนี้ไดนําไปสูการจัดทําโครงการผลิตสาหรายสกัดคุณภาพสูง
ภายใตชื่อ Spirulist ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันฯคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กับ
บริษัท เมดิคัล เฮอรบอล แอนด ไบโอเทคโนโลยี จํากัด

นายปราโมทย ธรรมรัตน รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย บรรยายและฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรางโอกาสทางธุรกิจดวยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร 50 ลานเรื่อง และความตองการ
เทคโนโลยีของผูประกอบการ” 50 ป แกผูประกอบการ จํานวน 200 คน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ณ
อาคารสารนิเทศ จัดโดยคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยสูเชิงพาณิชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4. กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรของรัฐบาลหรือตอบสนองความตองการของ
ชุมชน/สังคม

สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ได รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให เ ป น
หนวยงานดําเนินงาน ภายใตศูนยวิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการรานอาหารไทย ระดับมืออาชีพ ” ในป 2549 ตอเนื่องเปนปที่ 3
โดยจัดฝกอบรมฯ จํานวน 6 รุนๆ ละ 21 วัน ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนกรกฎาคม 2549 ผูเขารับการ
อบรม รวมทั้งสิ้น 424 คน
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ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยและพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ประกอบอาหารฮาลาล ภายใตโครงการ
พัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการสงออก ซึ่งเปนโครงการที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูประกอบการอาหารฮาลาลในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในพื้นที่โครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และประชากรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมจํานวน 200 คน ในการ
พัฒนาคุณภาพและการผลิตอาหารใน 5 หลักสูตร ไดแก 1. การพัฒนาคุณภาพและการผลิตน้ําพริกแกง
และน้ําพริกสําเร็จรูป 2. การพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อแปรรูปผักและผลไมและสมุนไพร 3. การผลิต
และการแปรรูปขาวและถั่วตางๆ 4. การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑประมง 5. การพัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว (ไกและเนื้อ) โดยจัดอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ในระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม - 3
กันยายน 2547

นักวิจัยสถาบันฯ ไดใหความรวมมือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(OTOP) ภายใตโครงการ มก.-ธกส หลายโครงการ อาทิ การพัฒนาคุณภาพกาแฟ น้ําผลไม ผลิตภัณฑ
น้ําพริก ไขเค็ม แหนมหมู เห็ดโคนญี่ปุน ผลิตภัณฑหนอไม หมูหวาน หมูสวรรค น้ําลูกยอ โดยไดรับงบ
สนับสนุน 5.6 ลานบาท ในปงบประมาณ 2549
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ผูอํานวยการและคณะนักวิจัยของสถาบันฯ พรอมทั้งคุณกิตติพงศ ตรีตรุ จากสถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิ เ วศเกษตร ร ว มหารื อ กั บ คุ ณ สุ เ ทพ ทิ พ ย รั ต น เกษตรจั ง หวั ด สมุ ท รสาครในโครงการพั ฒ นา
นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม ซึ่งทางจังหวัดเปนแกนหลักตามยุทธศาสตรพัฒนา 4
กลุมจังหวัดไดแก จ.สมุทสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ กอใหเกิดการสนับสนุนงบ
วิจัยการใชประโยชนจากเนื้อมะพราวและน้ํามะพราวน้ําหอม จํานวน 3.7 ลานบาทในปงบประมาณ 2549

5. การไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ศู น ย บ ริ ก ารประกั น คุ ณ ภาพอาหาร
ไดรับการตรวจประเมินหองปฏิบัติการ
การใหบริการวิเคราะหที่ไดมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จากสํานักมาตรฐาน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร กรมวิ ท ยาศาสตร
การแพทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549
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โรงงานผลิต1 และโรงงานผลิต 2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดผานการตรวจประเมิน
มาตรฐานการผลิตอาหาร (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2547

หองอาหารสหโภชนของสถาบันฯ ไดรับการรับรองหองอาหารปลอดภัย (Clean Food Good
Taste) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนสิงหาคม 2548
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6. ความรวมมือทางวิชาการทัง้ ในและตางประเทศ
สถาบันฯ ไดมีความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับตางประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน ศรีลังกา ญี่ปุน เนเธอรแลนด และออสเตรเลีย โดยไดจัดฝกอบรมทางวิชาการ ในหัวขอ Food and Feed
Extrusion Practical Application ความรวมมือดานวิจัยกับ UNU KIRIN ประเทศญี่ปุน

สถาบันฯ รวมกับ Food Industry Engineering
Pty., Ltd, Australia จัดฝกอบรมทางวิชาการ
ในหัวขอ Food and Feed Extrusion Practical
Application เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2548 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ
บริ โ ภค และอาหารสั ต ว ด ว ยกระบวนการ
เอ็กซทรูชั่น

7. การพัฒนาองคกร

สถาบันฯ ไดระดมสมองจากบุคลากรทุกระดับในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการปฏิบัติงาน โดย
จัดกิจกรรมภายใตโครงการ “การบริหารเชิงกลยุทธและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกร” ระหวางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2548
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สถาบันฯ ไดมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนประจําป เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และเปนการพัฒนาบุคลากร ในป
2547 มีผูไดรับการคัดเลือกจํานวน 17 คน ไดแก นางมัณฑนา รวมรักษ, นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ , นาง
วิภา สุโรจนเมธากุล , นางสาวสงกรานต ลาเวียง , นางสาวงามจิตร โลวิทูร , นายธนิตยเทพ หงสดุสิต ,
นางผองศรี ลอมเขต , นางสาวเปรมรัตน จิตหาญ , นายชัชพล เชาวหมื่นไวย , นางสาวมณี นุยพันธ , นาง
สมศรี แอบโคกสูง , นายจําเนียร เผากุม , นางกาญจนา เนิดนอย , นายโสภณ แซลิ้ม , นางสมปอง หงษาพุฒ
นายสุรวิทย เทียนกระจาง และนางประเสริฐ ยิ้มยอง

บุคลากรดีเดนประจําป 2547 ของสถาบันฯ

นางมัณฑนา รวมรักษ และ
นางสาวสงกรานต ลาเวีย ง
ไดรับคัดเลือกปนบุคลากร
ดี เ ด น สายสนั บ สนุ น และ
ช ว ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ประจํ า ป
2547

ในป 2548 มีผูไดรับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 9 คน ใน 4 ประเภท คือ ประเภทผลงานวิจัยดีเดน ไดแก นาง
วิภา สุโรจนะเมธากุล ประเภทผลงานบริการวิชาการดีเดน ไดแก นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด และนางสาว
สนธยา กันทะมาศ ประเภทผลงานบริการดีเดน ไดแก นางวรภัทร กอบสันเทียะ , นางอุสา คําแกว , นาย
โหลน ปลั่งกลาง และนางอัญชนา กําลังหาญ ประเภทผลงานการมีสวนรวมดีเดน ไดแก นางสาวอภิญญา
จุฑางกูร และนายจําเนียร เผากุม และมีผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2548 ไดแก นางวรภัทร กอบสันเทียะ

บุคลากรดีเดน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร ประจําป 2548

บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2548
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8. กิจกรรมอื่น ๆ
ศูนยวิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST)
KASETSART UNIVERSITY FOOD INNOVATION RESEARCH AND SERVICES IN THAILAND
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เปนแกนหลักรวมกับหนวยงาน
ต า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ให บ ริ ก ารด า นนวั ต กรรมและการสร า งองค ค วามรู ใ ห กั บ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งใหคําปรึกษาทางวิชาการแกภาครัฐและเอกชน

KU Outlet Center สถานประกอบการจําหนายผลิตภัณฑจากการผลิตและผลิตผลจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ประตู1 ถนนงามวงศวาน โดยนํ า
ผลิตภัณฑของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งเปนผลิตภัณฑอาหารคุณภาพ รวมวางจําหนาย
ใหแกผูบริโภค ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2548
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พิธีเปดหองบุหลันพิทักษพล หองอบรม ประชุม สัมมนา ขนาด 200 ที่นั่ง พรอมโสตทัศนูปกรณครบครัน
อยางเปนทางการ โดยคุณบุหลัน พิทักษพล อดีตผูอํานวยการของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2548
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การประกวดอาหารจากขาว คาว หวาน เมื่อวันที่ 27–28 กันยายน 2547 ณ ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสูโลก
ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

การประกวดการทําเครื่องดื่มจากน้ํานมถั่วเหลืองและอาหารวางจากถั่วเหลืองวี-ซอย ไฮแคลเซียมไวตามิ้ลค
และไวตามิ้ลค แชมป เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ณ ครัวปฏิบัติการอาหารไทยสูโลก
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วิสัยทัศน
เปนผูนํานวัตกรรมอาหาร
เปนที่พึ่งทางวิชาการ และ
เปนผูชี้นําอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

พันธกิจ
พั ฒ นางานวิ จัย อย างตอ เนื่อง ถา ยทอดเทคโนโลยีสู ธุรกิจ อุ ต สาหกรรมและชุ ม ชน
บริการและรวมแกไขปญหาทางเทคโนโลยีอาหารแกภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา

นโยบาย
1. พัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศในงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
2. เปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานอาหาร
3. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการดานอาหารทั้งภายในและตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน
งานวิจัยและพัฒนา
วัตถุประสงคหลักของงานวิจยั และพัฒนาคือศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร โดยมุงเนนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ สรางผลิตภัณฑใหม เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สงเสริมการสงออก
โดยดําเนินการวิจัยแบบครบวงจรระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสรางความรวมมือทางดาน
งานวิจยั กับหนวยงานในประเทศและองคกรตางประเทศ โดยการวิจัยรวม และแลกเปลี่ยนนักวิจยั
ดําเนินการวิจยั และพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเกษตรตามนโยบายเฉพาะกิจ หรือเรงดวนของ
รัฐบาลเพื่อชวยเศรษฐกิจและเกษตรกร
ในรอบปงบประมาณ 2548 สถาบันฯ ไดดาํ เนินโครงการวิจัยซึ่งประกอบดวย 8 กลุมหลัก
และไดเพิ่มโครงการวิจยั สถาบันเปนกลุมที่ 9 ในปงบประมาณ 2549 ดังนี้
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1. กลุมโครงการดานความปลอดภัยของอาหาร
2. กลุมโครงการดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3. กลุมโครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและเคมีกายภาพ
4. กลุมโครงการการพัฒนากระบวนการผลิต
5. กลุมโครงการการใชประโยชนจาก จุลินทรียและสารสกัดทางชีวภาพ
6. กลุมโครงการอาหารสุขภาพและอาหารไทย
7. กลุมโครงการตอยอดเทคโนโลยี
8. กลุมโครงการเครื่องมือ เครื่องจักร
9. โครงการวิจยั สถาบัน
ผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2549 พบวามีพัฒนาการกาวหนากวาปงบประมาณ 2548 อยาง
เดนชัดโดยสามารถดําเนินโครงการได 66 โครงการ มีแหลงทุนสนับสนุน 10 องคกร ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน 31,060,110 บาท (สามสิบเอ็ดลานลานหกหมืน่ หนึ่งรอยสิบบาทถวน)
ขณะที่ปงบประมาณ 2548 สามารถดําเนินการได 45 โครงการ มีแหลงทุนสนับสนุน 17 องคกร
ไดรับงบประมาณ 21,982,638 บาท (ยีส่ ิบเอ็ดลานเกาแสนแปดหมืน่ สองพันหกรอยสามสิบแปด
บาทถวน) โดยมีผลงานวิจยั ตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติรวม 8 เรื่อง
ปงบประมาณ 2549 นักวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติ 1 เรือ่ ง มีผลงานตีพิมพในระดับชาติ
และนานาชาติจํานวน 35 เรื่อง ผลงานวิจยั ที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง และผลงานที่มี
ศักยภาพในการถายทอดเชิงพาณิชย 2 เรื่อง
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ทุ นและแหล ง ทุ นในโครงการวิ จั ย ป ง บประมาณ 2548

7,000,000

5,900,000

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
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1,000,000
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1
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5

รวมทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
หมายเหตุ
1 = สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (สวพ.)
3 = เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5 = ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
รัฐรวมเอกชน (ศรอ)
7 = สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
9 = สมอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
11 = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
13 = สํานักอุตสาหกรรม จ.รอยเอ็ด
15 = JIRCAS (ประเทศญี่ปุน)
17 = UNU (ประเทศญี่ปุน)
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21,982,638 บาท
2 = สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (IFRPD)
4 = มูลนิธิโครงการหลวง
6 = มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ
8 = กรมวิทยาศาสตรบริการ
10 = สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
12 = ศูนยพันธุวิศวกรรมแหงชาติ
14 = สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)
16 = The Neys Van Hoogstrate Foundation (ประเทศเนเธอแลนด)

17
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ทุ นแล ะแหล ง ทุ นในโครงการวิ จั ย ป ง บประมาณ 2549

10,000,000

9,155,000

9,000,000
8,000,000
7,000,000

6,496,860

6,000,000
5,000,000
4,000,000

3,700,000

3,611,250

3,467,000

3,000,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000

180,000

800,000

350,000

300,000

1

2

3

4

5

รวมทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
หมายเหตุ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. (สวพ)
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส)
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช)
7. UNU (ประเทศญี่ปุน)
9. จังหวัดสมุทรสาคร

6

7

8

9

10

31,060,110 บาท
2. เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว)
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
8. ศูนยนานาชาติสิรินธร
10. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว)

ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรในป 2548
ลําดับที่ ผลงานที่ไดเสนอขอ / รับการจดสิทธิบัตร
1
2

กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณแกมมา แอมมิโน
บิวเทริกแอซิคในคัพภะของขาว
กรรมวิธีการผลิตน้ําตาลโตนดผงพรอมชง
ดื่มและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนั้น

ผูเสนอผลงาน

วัน เดือน ป ที่ไดรับ

นางวารุณี วารัญญานนท นางพัชรี
29 เมษายน 2548
ตั้งตระกูล นางวิภา สุโรจนะเมธากุล 1783/2548
นายวินัศ ภูมินาถ และคณะ
20 ตุลาคม 2548
อสป/200-ข เลขที่
2044

22

ผลงานวิจัยที่มศี ักยภาพในการถายทอดสูอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย.ในป 2548
เจาของผลงาน

ผูใชประโยชน

ลําดับ
ที่

ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการ
ถายทอดสูอุตสาหกรรมในเชิง
พาณิชย

1

การผลิตสาหรายสไปรูลินา
สกัดคุรภาพสูง

นายณัฐภาสน
ผูพัฒน

บริษัท เมดิซินัล เฮอรบอลและไบโอ
เทคโนโลยี จํากัด เขารวมโครงการ
กับสถาบันฯ เพื่อผลิตจําหนาย

2

การควบคุมคุณภาพการผลิต
มะมวงดองและผลิตภัณฑ

นางมณฑาทิพย ยุน
ฉลาด

ผลการวิจัยนําไปสูการสรางโรงงาน
สําหรับผลิตภัณฑมะมวงดอง ของ
นางอมัณญา เนตรจรัสแสง
ผูประกอบการขนาดเล็ก จังหวัด
ราชบุรี และไดรับรางวัลโอท็อป ระดับ
4 ผลิตภัณฑประเภทอาหารมะมวงแช
อิ่ม สูตรปลอดสาร

ผลงานวิจัยทีไ่ ดรับรางวัลระดับชาติในป 2548
ลําดับ
1

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค
ผลิตภัณฑไวนองุนพันธุ
ชีราส

ชื่อผูทํางานวิจัย/
งานสรางสรรค
นางสรอยทอง
สายหยุดทอง

กลุมผูไดรับ วันที่ไดรับ
ผูจัดการประกวด/
รางวัล
รางวัล
สถาบันที่ใหรางวัล
คณะ
14
สาขาสังคม
และพฤติกรรม กุมภาพันธ เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2548
ศาสตร

สําหรับปการศึกษา 2547 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดรับการประกาศ
เกียรติคณ
ุ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเปนหนวยงานที่สามารถ
หาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด อันดับ 2 ของกลุมสํานักสถาบัน
นอกจากนี้สถาบันฯ ไดมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและตางประเทศเพื่อสราง
ความรวมมือทางวิชาการและวิจัย โดยในป 2547-2548 ไดเยีย่ มชมดูงานเพื่อสรางความรวมมือ
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ทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน ศรีลังกาและออสเตรเลีย เปนตน
ลําดับที่

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

หนวยงาน

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ป 2547
การไปดูงานภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
บางมด
การไปดูงาน Food Science Australia
การไปดูงาน/National Taiwan university

35

21 มีนาคม 2547

2
16
4

4 ถึง 1มิถุนายน 2547
27 มิถุนายน 2547 – 3
กรกฎาคม 2547
17 กรกฎาคม 2547

2

9 – 13 ตุลาคม 2547

3
60

11 ถึง27 ตุลาคม2547
1 – 3 ธันวาคม 2547

1
1
9

11 – 12 มกราคม 2548
2 – 4 พฤษภาคม2548
15 -20 สิงหาคม 2548
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23 – 25 พฤศจิกายน
2548
19 ถึง 30 ธันวาคม 2548
26 – 27มกราคม 2549

การมาเยือนของผูแทนKirin Brewery
Company Ltd
การมาเยือนของผูแทนNational Taiwan
University
การจัดTraining/ITI, Sri lanka
การจัดTraining/Food Industries Engineering,
Australia
การจัดTraining/NSTDA
การจัดTraining/NSTDA
ป 2548
การมาเยือนของผูแทนScience and
Technology Department of Hainan Province
การจัดTraining/Food Industries Engineering,
Australia
การจัดTraining/ITI, Sri lanka
การจัดTraining/NSTDA

2
30

ระยะเวลา

การบริการทางวิชาการ
การบริการทางวิชาการมีเปาหมาย คือ ศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมในรูปแบบของโครงการพัฒนาวิชาการ ตลอดจนใหบริการ อุปกรณ
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เครื่องมือ เครื่องจักร ในการผลิตผลิตภัณฑอาหารแกผปู ระกอบการอุตสาหกรรมและผูสนใจ
นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ ดําเนินการโดยศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร ตลอดจนให
คําปรึกษา แนะนํา และใหบริการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร รวมทั้งบริการขอมูลความรูทาง
วิชาการ โดยศูนยสารนิเทศทางอาหาร
ผลการดําเนินงาน ป 2548 สถาบันใหบริการโครงการพัฒนาวิชาการแกบุคคลทั่วไป
บริษัท หางราน และองคกรภาครัฐ 28 โครงการ มีรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ จํานวน
16,422,540 บาท (สิบหกลานสี่แสนสองหมื่นสองพันหารอยสี่สิบบาทถวน) ขณะทีป่  2547
ใหบริการได 22 โครงการ รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ จํานวน 6,951,400 (หกลานเกาแสน
หาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) ปจจัยสําคัญที่ทําใหรายไดเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากภาครัฐบาลได
สนับสนุนโครงการในเชิงนโยบายคือ การฝกอบรมหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยและการ
บริหารจัดการรานอาหารไทยระดับมืออาชีพ" (รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 6,000,000 บาท เก็บ
คา ลงทะเบียนจากผูเขาอบรม 2,880,000 บาท)

โครงการพัฒ นาวิ ชาการ
16
14

14

13

12
10

9

8

8
5

6
4
1

2
0
บุค คลทั่ว ไป

องค กรภาครัฐ
ป 2547 จํา นวน (ราย)

บริษัท ห างราน องค กรอุต สาหกรรม

ป 2548 จํา นวน (ราย)
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นอกจากนี้การใหบริการเครือ่ งมือ เครื่องจักรของโรงงานสามารถกอใหเกิดรายไดในป
2548 เปนเงิน 331,583.50 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหารอยแปดสิบสามบาทหาสิบสตางค)
สําหรับศูนยบริการประกันคุณภาพอาหารเปนอีกสวนงานหนึ่งที่มีผลการดําเนินงานในการ
ใหบริการเพิ่มขึ้นอยางมาก สามารถสรางรายรับจํานวน 8,009,445 บาท (แปดลานเกาพันสี่รอยสี่
สิบหาบาทถวน) ในป 2548
การใหบริการตรวจวิเคราะหอาหารและเครือ่ งดื่มของศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

รายการ
1. การตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพอาหาร
ทางดานกายภาพ
2. การตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพอาหาร
ทางดานเคมี
3. การตรวจวิเคราะห/ทดสอบคุณภาพอาหาร
ทางดานจุลินทรีย
4. การตรวจวิเคราะหเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหาร (อย.)
5. การตรวจวิเคราะหเพื่อออกใบรับรอง Health
Certificate
6. การตรวจวิเคราะหเพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ
7. การบริการทดสอบหาคา F0
8. การทดสอบการกระจายความรอนในหมอ
ฆาเชื้อ
9. การบริการทดสอบทางชีวภาพ

จํานวน (ตัวอยาง)
ปงบประมาณ 2547
ปงบประมาณ 2548
(1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย. 47) (1 ต.ค. 47 – 30 ก.ย. 48)
204
555
405

1,786

781

897

230

448

25

38

38
49
0

98
38
0

0

2
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ในสวนของศูนยสารนิเทศทางอาหารมีผลการดําเนินงานในป 2547-2548 ดังนี้
การใหบริการขอมูลสารสนเทศทางอาหาร
ลําดับ
การใหบริการ
ที่
1 เอกสารที่คัดเลือกเขาศูนยฯ (ภาษาไทย และ
อังกฤษ)
2 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
3 บริการใหยืม-คืน (ตํารา, กฤตภาค, จุลสารและ
เอกสารจากศูนยฯ)
4 บริการยืมถายเอกสาร
5 บริการแนะนําการใชหองสมุด
6 บริการเอกสารจําหนาย
7 บริการสืบคนขอมูล
8 บริการยืมระหวางหองสมุด
9 ปริมาณหนังสือภาษาไทยและอังกฤษที่จดั หา
ในปงบประมาณ
10 ปริมาณวารสารภาษาไทยและอังกฤษที่จดั หา
ในปงบประมาณ
11 ผูใชบริการ
12 วารสาร “อาหาร”

ป2547
จํานวน
1,000

ป 2548
จํานวน
1,122

หนวยนับ

1,526
8,840

1,021
4,127

เรื่อง
เลม

5,733
430
1,788
1,153
107
350

4,025
466
1,438
1,021
59
281

เลม
ราย
เลม
เรื่อง
รายการ
ชื่อเรื่อง

326

353

ชื่อเรื่อง

3,181
4/4,900

2,836
4/5,200

คน
เลม/ฉบับ

ระเบียน

27

งานถายทอดความรูและเทคโนโลยี
งานถายทอดความรูและเทคโนโลยี ดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การถายทอดความรู
และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย การสอนและฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหารในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ป 2548 สถาบันฯ จัดโครงการฝกอบรมทางวิชาการ 4 หลักสูตร
วิชาชีพ 19 หลักสูตร และฝกอบรมใหกับชาวตางประเทศ 13 หลักสูตร ดังนี้
ผลงานการฝกอบรมวิชาการ
ลําดับที่
1
2
3
4

ผลงานการฝกอบรมวิชาชีพ

ผูฝกอบรม

การผลิตและแปรรูปวุนสวรรคเปนอาชีพ นายปราโมทย ธรรมรัตน
น้ําสมสายชูหมักจากผลไม
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
เทคนิคการสืบคนสิทธิบัตรทั่วโลก 45
นายปราโมทย ธรรมรัตน
ลานเรื่อง
การผลิตเครื่องดื่มสําเร็จรูปจากธัญชาติใน นางจุฬาลักษณ จารุนชุ
ระบบเอ็กซทรูชั่น

จํานวน
ผูเขารวม

ระยะเวลา

20

2 วัน

10
34

1 วัน
1 วัน

17

1 วัน
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ผลงานการฝกอบรมวิชาชีพ
ลําดับที่

ผลงานการฝกอบรมวิชาชีพ

ผูฝกอบรม

จํานวน
ผูเขารวม

1

การผลิตเครื่องดื่มสําเร็จรูปจากธัญพืช
คุกกี้สมุนไพร
การผลิตผักผลไมสมุนไพรอบแหงและผง
น้ําจิ้มไกและซอสมะมวง
การผลิตบะหมี่ระดับพื้นฐาน

นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นางไพลิน ผูพัฒน
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
น.ส.สุภารัตน
เรืองมณีไพฑูรย
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
นางมัณฑนา รวมรักษ

11
16
16
15
17

1
1
1
1
1

10
18

1 วัน
1 วัน

นางมัณฑนา รวมรักษ

25

1 วัน

น.ส.สุภารัตน
เรืองมณีไพฑูรย
นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
นางบุญมา นิยมวิทย
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล
นางบุญมา นิยมวิทย
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
น.ส.สมจิต ออนเหม

16

1 วัน

19

1 วัน

15
24
21
26

1
1
1
1

นางชิดชม ฮิรางะ
นางชิดชม ฮิรางะ
นางมัณฑนา รวมรักษ

25
21
22

1 วัน
1 วัน
1 วัน

นางมัณฑนา รวมรักษ
นางไพลิน ผูพัฒน

26
19

1 วัน
1 วัน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

น้ําสมสายชูหมักจากผลไม
เทคโนโลยีการแปรรูปผัก ผลไมแชอิ่ม
แหง
เทคโนโลยีการทําน้ําผักและ ผลไมพรอม
ดื่มและผลไมอบแหงสามรส
การพัฒนาผลิตภัณฑบะหมี่
เพื่ออุตสาหกรรม
พายและทารตไสตาง ๆ
เทคนิคการทําขนมโมจิ ขนมเปยะ
เทคนิคการทําซาลาเปาเนื้อเบา
ขนมไทยมงคล, การทําลูกชุบชาววัง
นมถั่วเหลือง เตาหูหลอดเตาฮวยน้ําขิง
เตาฮวย ฟรุตสลัด
การทําลูกชิ้นหมูอนามัย
การทําหมูยอด
เทคโนโลยีการแปรรูปเงาะ, เทคนิคการ
ทําเยลลี่แข็ง เยลลี่ออนและแยม
เทคโนโลยีการแปรรูปถั่วตาง ๆ และขนุน
คุกกี้ธัญพืชและสมุนไพร

ระยะเวลา
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

วัน
วัน
วัน
วัน
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ผลงานการฝกอบรมใหกับชาวตางประเทศ
ลําดับที่

ผลงานการฝกอบรม

1

Agricultural Product Processing and Quality
Control และHome- Based Fruit and Vegetable
Processing
Fishery product and By Product
Agricultural product processing
Food and Feed Extrusion Practical Application
Food Extrusion Part II: Practical Application of
Extrusion Fundamentals
Fruit and Vegetable processing and Its Quality
Control
Pilot Plant Scale Fruit and Vegetable Processing
Pilot Plant Scale Fruit and Vegetable Processing
Training the Trainers Course “ Engineering of
Food Extrusion Systems “
Agro – processing and Food Industry Current
Situation Thailand
Food and Food Extrusion Technology 2005
Pilot Plant Scale Fruit and Vegetable Processing
และThermal Processing for Acid Foods
Food Extrusion Course : Training for the Trainer

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- ผูขอรับบริการ
ระยะเวลา
- จํานวนผูเขารวม
1
12 มีนาคม –
27พฤษภาคม 2547
3
3
60
1

11 ถึง27 ตุลาคม2547
18– 22 ตุลาคม 2547
1 – 3 ธันวาคม 2547
11 – 12 มกราคม 2548

1
4
1
1

18 เมษายน – 24 มิถุนายน
2548
18 ถึง 30 เมษายน 2548
18 ถึง 30 เมษายน 2548
2 – 4 พฤษภาคม2548

5

4 – 9 ธันวาคม 2548

22
2

23 – 25 พฤศจิกายน2548
19 ถึง 30 ธันวาคม 2548

30

26 – 27มกราคม 2549

การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและการสนับสนุนการเรียนการสอน
ในรอบป 2548 สถาบันฯ ไดใหการสนับสนุนบุคลากรในการไดรับเชิญจากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการ วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 26 คน รวม 120 ครั้ง อาทิ เปนผูตรวจประเมินหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ผูเชี่ยวชาญประเมินขอเสนอโครงการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ เปนอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรฐานอาหารระหวางประเทศของ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนวิทยากรบรรยายเรื่องกฎหมายอาหาร
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มาตรฐานอาหาร การขอ อย. และการขอรับรองมาตรฐานอาหารแกสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง การบรรยายเรื่องการใชประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจยั แกสํานักจัดการเทคโนโลยีเชิงพาณิชย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย เปนตน นอกจากนี้สถาบันยังใหการสนับสนุนการเรียนการสอนในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ โดยการจัดฝกงาน และดูงานใหแกนิสิต นักศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 96 คน
การผลิตและบริการ
การผลิตผลิตภัณฑและบริการอาหารและจัดเลี้ยง มีวัตถุประสงคในการบริหารทรัพยากร
ใหเกิดรายไดเพื่อใชในการดําเนินงานของสถาบันฯ ไดแกการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑของ
โรงงานผลิตที่ไดจากผลงานการวิจยั และการใหบริการอาหารและจัดเลี้ยงของหองอาหารสหโภชน
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและประชาชนทั่วไป
ในปการศึกษา 2547 และ 2548 สถาบันฯ มียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเปน
เงิน 12,750,063 บาท (สิบสองลานเจ็ดแสนหาหมืน่ หกสิบสามบาทถวน) และ 19,595,287.61 บาท
(สิบเกาลานหาแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) ตามลําดับ
สวนการจําหนายอาหารและจัดเลีย้ งมีผลการดําเนินงานดังนี้คือ ปการศึกษา 2547 มีรายรับ
11,724,993 บาท (สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเการอยเกาสิบสามบาทถวน) ขณะที่ป 2548 มี
รายรับ 13,508,312.58 บาท (สิบสามลานหาแสนแปดพันสามรอยสิบสองบาทหาสิบแปดบาทถวน)
สําหรับในรอบปการศึกษา 2547 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดรับมอบ
เกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการสถานที่
ผลิตอาหาร มาตรฐาน GMP โดยผานการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหาร ใหไว ณ วันที่ 14 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2549
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การประกันคุณภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย
สถาบันฯ ไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 9-11
กุมภาพันธ 2548 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 -22 กันยายน 2548 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดพจิ ารณา
ผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2547 และ 2548 ตามลําดับ สถาบันฯ ไดดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ลําดับที่
1

2

3

4

5

ชื่อโครงการ
โครงการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการ
จําหนายอาหารและผลิตภัฑ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
โครงการวิจัยเรื่อง “แนวโนมความ
ตองการของตลาดงานวิจัยและ
บริการวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหาร”
โครงการถายทอดความรูและ
ประสบการณจากบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญที่จะเกษียณอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพเพือ่ สราง
งานวิจัยเชิงรุกใหแกนักวิจัยรุนใหม
10 คน
สัมมนาวิชาการเรื่อง “เสนทางสู
นักวิจัยมืออาชีพ

ลักษณะการดําเนินงาน
โครงการวิจัยสถาบันเพือ่ ประโยชนในการ
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ต.ค.48- ก.ย.49

โครงการวิจัยสถาบันเพือ่ วิเคราะหความ
ตองการที่สอดรับกับการผลิตและบริการ

ต.ค.48-ก.ย.49

ถายทอดความรู ประสบการณจากบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญ

ต.ค.48-ก.ย.49

พัฒนาบุคลากรเสริมขึ้นมาใหมตามทิศทาง
และนโยบายของสถาบัน โดยมีโครงการวิจัย
เกิดใหม
การสัมมนาเพื่อผลักดันใหเกิดโครงการวิจัย
การตีพิมพ และความรวมมือกับหนวยงานอืน่

3-28 เม.ย.49

24 พ.ค.49
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ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยคณะผูประเมินฯ จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) โดยพิจารณาผลการดําเนินงานใน
รอบปการศึกษา 2544 และไดตรวจเยีย่ มสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2547 คณะผูประเมินฯ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพในดานตาง
ๆ ซึ่งสถาบันฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. รวมกอตั้งและดําเนินงานศูนยวิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (KU FIRST) ประกอบดวย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีเครือขายที่กวางขึ้น โดยดําเนินโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาผู ประกอบการอาหารไทยมืออาชีพ (Professional Thai Chef)” ตั้งแต เดือน
กุมภาพันธ. – กรกฎาคม 2549 จํานวน 6 รุน ๆ ละ 54 คน และโครงการตรวจสอบคุณภาพสินคา
ภายใตชื่อ TESCO ระหวางเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 ซึ่งดําเนินการโดยศูนยบริการ
ประกันคุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2. รวมกับคณะบริหารธุรกิจในโครงการบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(Kasetsart University Business Incubator Center: KU-BIC) ดําเนินโครงการผลิตกุงอบวุนเสน
กึ่งสําเร็จรูปแกผูประกอบการระหวางเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 และในสวนของการ
พัฒนาการดําเนินงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดดําเนินโครงการศึกษา
ตนทุนการผลิตโปรตีนเกษตรและน้ําปลาหวานเพื่อชวยในการวิเคราะหตน ทุน อันนําไปสูการ
กําหนดราคาขายที่เหมาะสม ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 นอกนี้
สถาบันฯ ไดเชิญอาจารยจากคณะบริหารธุรกิจบรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ ในวันที่ 21 เมษายน 2549 เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู
และแนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. รวมมือดานงานวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก มก.
อาทิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย รวม 10
โครงการคือ
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3.1 ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของปลายขาวตอ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑทไี่ ดจากกระบวนการเอ็กซทรูชั่น รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3.2 การเสริมคุณคาอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลอง รวมกับ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
3.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหนอไมสดและการแปรรูปหนอไม
3.4 การถายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณคาทางอาหารน้ําชีวจิตสําเร็จรูป
รวมกับคณะเศรษฐศาสตร มก.
3.5 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑนํา้ พริกของไทยชนิดกอน รวมกับคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มก.
3.6 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑน้ําพริกรวมกับคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มก.
3.7 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑน้ําพริกฮาลาล รวมกับ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
3.8 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑแหนมหมู รวมกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
3.9 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไขเค็ม รวมกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
3.10 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มลําไยผสมสมุนไพร รวมกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
4. ความรวมมือในโครงการวิจัยกับตางประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปนุ และเนเธอรแลนด
จํานวน 2 โครงการ คือ
4.1 Evaluation of Physiological Functionality of Indigenous Vegetable in
Southeast Asia
4.2 Documentation of the Food Domestics Uses, Processing and Consumtion
Contexts of Wild Food Plant within Selected Rural Households
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5. โครงการวิจัยทีม่ ุงเนนดานอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันฯ ไดเสนอโครงการวิจัยที่
มุงเนนดานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งไดรับอนุมัติปงบประมาณ 2548 จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน
4,593,000 บาท (สี่ลานหาแสนเกาหมืน่ สามพันบาทถวน) โครงการวิจยั ที่เสนอของบประมาณ
2549จํานวน 15โครงการ เปนเงิน 4,986,860บาท (สี่ลานเกาแสนแปดหมื่นหกพันแปดรอยหกสิบ
บาทถวน)
5.1 โครงการวิจัยที่อยูระหวางการดําเนินการ ป 2548
1) การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตและคุณคาทางอาหารของน้ําชีวจิตสําเร็จรูป
2) การพัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรตผสมสาหรายสไปรูลินา
3) การพัฒนาคุณภาพน้ํานมถั่วเหลืองและน้ําผลไมดวย Probiotic Bacteria
4) การใชประโยชนจากคัพภะและขาวกลองงอกเปนอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเพิม่
มูลคา
5) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มธี าตุเหล็กสูงจากขาว
6) การปองกันการทําลาย DNA และฤทธิ์ตานอะนุมูลอิสระของอาหารไทยและ
เครื่องดื่มสมุนไพร
7) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตรครัวไทยสูครัวโลก
8) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพืน้ บานไทยสรางสุขภาพชนิดพรอมบริโภค
9) การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซทรูชั่นจากขาวไทยเสริมฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระดวยใบหมอนสูครัวโลก
5.2 โครงการวิจยั ที่ไดรบั ทุนและอยูระหวางดําเนินการในปงบประมาณ 2549
1) สารตานออกซิเดชั่นจากผักบุงแดงและยอดกระถินตอการปองกันการหืนใน
ผลิตภัณฑขาวเกรียบ
2) ฤทธิ์ตานสารกอกลายพันธุและฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระของอาหารไทยที่มี
ขมิ้นชันเปนองคืประกอบ
3) การพัฒนานวัตกรรมเครือ่ งดื่มลําไยผงผสมสมุนไพร
4) การพัฒนาผลิตน้ําสมสายชูหมักและน้าํ สมสายชูพรอมดื่มจากน้ํามะพราว
น้ําหอมเพื่อสุขภาพ
5) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและคุณคาทางอาหารของน้ําชีวจิตสําเร็จรูป

35

6) การประยุกตใชใบหมอนในผลิตภัณฑเครื่องดื่มสําเร็จรูปธัญชาติระบบ
เอ็กซทรูชั่น
7) เครื่องดื่มสําเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพดวยสมุนไพรไทย
8) อาหารเสริมสุขภาพโปรไบโอติก-พรีไบโอติกเสริมกรดไขมันจําเปน
9) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนกวยเตี๋ยวจากขาวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุ
เหล็ก
10) การพัฒนาผลิตภัณฑโจกปลายขาวกึ่งสําเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
11) การพัฒนาผลิตภัณฑฑน า้ํ นมลูกเดือยน้าํ ขน
12) การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารซามาฮาลาลเพื่อสุขภาพ
13) การวิจัยและพัฒนาคุณคาทางโภชนาการผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจาก
สมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
14) การพัฒนาการผลิตแปงพลังงานต่ํา (resistant starch) ดวยกระบวนการ
เอ็กซทรูชั่น เพื่อใชประโยชนกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
15) การพัฒนาผลมะขามปอมเปนผลิตภัณฑสรางสุขภาพ

36

การพัฒนาองคกรและบุคลากร
โครงการรวมพัฒนาองคกร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. โครงการการบริหารเชิงกลยุทธและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกร
ชวงเวลา 4 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 – 31 ธันวาคม 2548 สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดดําเนินโครงการการบริหารเชิงกลยุทธและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
เพื่อใหบรรลุวสิ ัยทัศนขององคกร ทั้งนี้เนือ่ งจาก ตระหนักถึงความจําเปนของการปรับความคิดซึ่ง
จะนําไปสูการปรับวิธีการปฏิบัติงาน ใหสามารถประสานงานขามสายงานทั้งระบบ
โดยใช
ศักยภาพและประสบการณของบุคลากรรวมกันทุมเททํางานใหเต็มความสามารถเพื่อเตรียมพรอม
กับการดําเนินงานในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยสรางองคการใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งผูบริหารและบุคลากรมีการปรับทัศนคติและฝก
ทักษะการเรียนรูและปรับกลยุทธอยูเสนอ รวมกันถายทอดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ใหบรรลุเปาหมายทีร่ วมกันกําหนดไว เปาหมายสําคัญของการ
ดําเนินการในครั้งนี้คือ
1. เพื่อวางแผนกลยุทธ เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจและนโยบาย ที่เปนรูปธรรมเชิง
ปริมาณไปสูการปฏิบัติรวมทั้งปรับเปลี่ยนองคการใหเชือ่ มประสานกันทั้งระบบ
มุงสูเปาหมาย
เดียวกัน
2. เพื่อออกแบบและวางแผนสรางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปนความรูรวมกัน และการบูรณาการองคความรูจากการ
ดําเนินกิจการของสถาบันเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน ใหทีมมีวธิ ีการคิดอยางเปนระบบ สราง
พันธมิตรทางปญญา ทั้งภายในและนอกสถาบัน เพื่อใชเปนฐานที่เอื้อตอการสรางอนาคต
ผลจากโครงการการบริหารเชิงกลยุทธและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกร องคกรไดจัดทําโครงการวิจยั สถาบันอีก 2 โครงการคือ
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1. การวิเคราะหสภาพการณในการปฏิบัติงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
2. การเตรียมความพรอมในการพึ่งพาตนเองเพื่อรองรับการออกนอกระบบราชการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการในลักษณะของชุดโครงการ (master project)
ประกอบดวยโครงการยอย 4 โครงการคือ
2.1 การพัฒนาฐานขอมูลของสถาบันคนควา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อการ
วางแผนและการบริหารอยางมีประสิทธิผล
2.2 แนวโนมความตองการทางการตลาดงานวิจยั และการบริการวิชาการทาง
เทคโนโลยีอาหาร
2.3 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจําหนาย
อาหาร และผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.4 การเสริมพลังการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของฝายบริหารงานและธุรการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนงานตาง ๆ ในองคกร
การวิจยั ดังกลาวดําเนินการในรูปแบบของการวิจยั สถาบัน ที่มีเปาหมายเพื่อนําผลจาก
การศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงสภาพการณของการทํางานใหกาวไปสูการทํางานใน
ลักษณะของมืออาชีพมากขึ้น (professional)
2. การสรางทีมนักวิจัยรุนใหม (super team)
การสรางทีมนักวิจยั รุนใหมเปนผลผลิตจากการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั รุนใหมเพื่อสราง
งานวิจยั ในเชิงรุก โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-28 เมษายน 2549 ณ หอง 927 อาคารอมรภูมิรัตน โดยมี
รองผูอํานวยการฝายวิจยั และวิชาการเปนวิทยากร นักวิจยั ไดมีโอกาสเรียนรูเทคนิคการสืบคน
สิทธิบัตรและการตอยอดเทคโนโลยีจากฐานขอมูลสิทธิบัตรนานาชาติ รวมไปถึงการสืบคนขอมูล
จากแหลงอื่น เชนวารสารอิเลคทรอนิกเพื่อสรางงานวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนกั วิจยั ที่เขารวม
การอบรมทุกคนสามารถผลิตผลงานที่เปนรูปธรรม โดยจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจาก 2 แหลงทุนคือ
2.1 ขอเสนอโครงการวิจัยพัฒนาวิศวกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหารและผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเสนอขอจากแหลงทุนคือ
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จํานวน 7 โครงการ วงเงินที่เสนอขอ 3,852,346
บาท (สามลานแปดแสนหาหมื่นสองพันสามรอยสี่สิบหกบาทถวน)
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2.2 โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเพื่อวิจัยตอยอด จากแหลงทุนอุดหนุนวิจัยหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จํานวน 7 โครงการ รวมวงเงินที่เสนอขอ 3,143,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่น
สามพันบาทถวน)
3. การถายทอดประสบการณจากผูเชี่ยวชาญที่จะเกษียณ
ดวยเหตุที่สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนองคกรที่กอตั้งมานานกวา 35
ป จึงมีบุคลากรที่มีประสบการณยาวนานจะครบกําหนดเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปขางหนาถึง
39 คน ดังนั้นสถาบันจึงไดจดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อถายทอดความรูและประสบการณจากผู
ที่จะเกษียณอายุ โดยผูที่จะเกษียณอายุในรอบปงบประมาณ 2549-2550 มีจํานวน 4 ราย
3.1 การรวมปฏิบัติงาน การฝกปฏิบัติงาน และ/หรือรวมโครงการวิจัย
3.2 การเปนพีเ่ ลี้ยง (Mentor) และใหคําปรึกษาแนะนํา การใหการชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานประจําและการดําเนินโครงการวิจัย
3.3 การบรรยายถายทอดประสบการณ เคล็ดลับ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานหรือการวิจัย
4. การจัดทําฐานขอมูล/การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
แมวาสถาบันจะมีพัฒนาการกาวหนาตามลําดับ แตอีกดานหนึ่งการเติบโตขององคกรที่
มีบุคลากรถึง 220 คนในปจจุบัน ทําใหการดําเนินงานมีความจําเปนที่จะตองจัดระบบการบริหาร
การจัดการใหมีประสิทธิภาพ
การจัดทําฐานขอมูลจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งในระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงาน
โดยผูบริหารสามารถนําขอมูล
สารสนเทศทําการวิเคราะหเพื่อการกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนองคกร รวมถึงการตัดสินใจใน
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารการจัดการ ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานสามารถใชขอมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน
รวมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขปญหาใหกบั
ผูบริหาร ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรม 2 ทางระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ภายใตกระบวนการมี
สวนรวมในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวิสัยทัศนขององคกรที่กําหนดไววา
“เปนผูนํานวัตกรรมอาหาร เปนที่พึ่งทางวิชาการ และเปนผูชี้นําอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ”
สถาบันไดจดั ทําโครงการวิจัยเรื่อง

“การพัฒนาฐานขอมูลของสถาบันคนควา และ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพือ่ การวางแผนและการบริหารอยางมีประสิทธิผล” ขึ้นเพื่อใหทุกสวนงาน
ขององคกรไดวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา
โดยในรอบปที่ผานมาไดมีการวิเคราะหเพื่อ
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ทําการศึกษาเบื้องตนไปแลวในบางสวนงาน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในฝายไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่สวนใหญยังเปนการตั้งรับ ทําใหผลการดําเนินงานไมมพี ัฒนาการทกาวหนาเทาที่ควร
สวนผลดีที่เกิดขึ้นคือบุคลากรไดเห็นแนวทางการพัฒนาในเชิงรุก และเห็นวาควรมีการปรับปรุง
ฐานขอมูลโดยเรงดวน ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตมีการบันทึกขอมูลไมเปนระบบเทาที่ควร ทําใหมี
ขอจํากัดในการวิเคราะหขอมูลที่อาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง การวางระบบขอมูลที่ดีจะชวย
ใหผูปฏิบัติงานสามารถวิเคราะหสถานการณไดถูกตองตามความเปนจริง อีกทั้งสามารถพยากรณ
แนวโนมในอนาคตไดสอดคลองกับความเปนจริงมากขึน้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. การสนับสนุนสงเสริมใหไดรับการเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษาตอ
จากผลการสํารวจความตองการศึกษาตอของบุคลากรในสายงานตาง ๆ ทุกระดับในชวง
ป 2548-2552 พบวาบุคลากรที่แจงความประสงคศึกษาตอระดับปริญญาตรี 2 ราย ปริญญาโท 9 ราย
และปริญญาเอก 6 ราย รวม 17 ราย ในป 2548 มีบุคลากรที่ไดรับการพิจารณาใหศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี 1 ราย และปริญญาโท 3 ราย และป 2549 ระดับปริญญาเอก 2 ราย
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ลําดับ
ชื่อ นามสกุล
ที่
1
นางสรอยทอง สายหยุดทอง

ฝาย

ระดับที่ศึกษา

สาขา/สถาบัน

ฝายจุลชีววิทยา
ประยุกต
ฝายจุลชีววิทยา
ประยุกต
กระบวนการผลิต
และแปรรูป
ฝายการตลาด

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร
วิศวอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

2

นางจันทิมา จาปะเกษตร

ปริญญาเอก

3

น.ส.งามจิตร โลวิฑูร

4

น.ส.เตือนใจ สงสุข

5

นายณรงคศักดิ์
สงเคราะหราษฎร

ฝายวิศวกรรม

ปริญญาโท

6

นายวงศการ กุดวงษา

ฝายวิศวกรรม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาโท

2. การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในภาระหนาทีด่ วยการฝกอบรมเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพ / ดูงาน
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาระหนาที่ดว ยการฝกอบรมเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพ / ดูงาน
ในรอบป 2548 สถาบันสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานจํานวน 111 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 210 คน ใชงบประมาณทั้งสิน้ 429,844.71
บาท (สี่แสนสองหมื่นเกาพันแปดรอยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค) โดยการฝกอบรมในสาขา
ตาง ๆ อาทิ
1) สาขาวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะทาง เชน การสืบคนฐานขอมูลเพื่อการวิจัย อบรม
เทคนิคการวิเคราะห HPLC ฝกอบรมผูตรวจประเมินหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 การแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อและการประกันคุณภาพ
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2) สาขาการบริหารจัดการ เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรเชิงรุก การศึกษาระบบการ
จัดการความปลอดภัย การบริหารความเสีย่ ง การบริหารแบบมุงเนนผลลัพธ การจัดทําแผนงานและ
งบประมาณ
3) ดานบริการ เชน การฝกอบรมภาษอังกฤษเพื่อใชในการติดตอ สื่อสาร และ
ประชาสัมพันธองคืกร
3. การเพิ่มแรงจูงใจในการทํางาน
สถาบันฯ เล็งเห็นความสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจองบุคลากรเพื่อเพิม่ แรงจูงใจโดย
การทํางานดวยการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ผลงานบริการวิชาการ หรือผลงานบริการสังคม
ดีเดนเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนของสถาบันและของมหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชู ยก
ยองบุคลากรในทุกสายงานใหเปนแบบอยางในการปฏิบตั ิงานในองคกร
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ผูไดรับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประจําป 2547
ที่
1

กลุม
ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาย ข
และสาย ค

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

ตําแหนง

1.น.ส.สงกรานต ลาเวียง
2. นางวิภา สุโรจนะเมธากุล

5. น.ส.งามจิตร โลวิทูร
6. นายธนิตยเทพ หงษดุสิต

-พนักงานธุรการ ระดับ 4
-นักวิจัย ชํานาญการ
ระดับ 8
-นักวิจัย ชํานาญการ
ระดับ 8 และหัวหนา
ศูนยบริการประกัน
คุณภาพอาหาร
-นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ ระดับ 8
และผูชวยผูอ ํานวยการฝาย
กิจการพิเศษ
-เจาหนาทีว่ ิจัย ระดับ 3
-นักวิทยาศาสตร ระดับ 4

1. นางผองศรี ลอมเขต
2. น.ส.เปรมรัตน จิตหาญ

-นักเอกสารสนเทศ
-นักวิทยาศาสตร

-ศูนยสารนิเทศทางอาหาร
-ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

1. นายชัชพล
เชาวนหมื่นไวย
2. น.ส.มณี นุยพันธ
3. นางสมศรี แอบโคกสูง
4. นายจําเนียร เผากุม
5. นางกาญจนา เนิดนอย
6.นายโสภณ แซลมิ้
1. นางสมปอง หงษาพุฒิ
2. นายสุรวิทย เทียนกระจาง
3. นางประเสริฐ ยิ้มยอง

-นักการภารโรง

-ฝายบริหารและธุรการทั่วไป

-พนักงานผูชว ยผลิตทดลอง
-หัวหนาคนงาน
-คนงาน
-คนงาน
-พนักงานผูชว ยผลิตทดลอง
-คนงาน
-คนงาน
-คนงาน

-โรงงานผลิต 2
-ฝายอาหารและจัดเลี้ยง
-โรงงานผลิต 2
-ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
-โรงงานผลิต 1
-ฝายอาหารและจัดเลี้ยง
-ฝายอาหารและจัดเลี้ยง
-ฝายอาหารและจัดเลี้ยง

3. นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ

4. นางมัณฑนา รวมรักษ

2

3

4

ลูกจางชั่วคราวและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได สาย ข
และ สาย ค
ลูกจางประจําหมวด
แรงงานและหมวดสูง
กวาแรงงาน

ลูกจางชั่วคราวและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายไดที่มีชอื่
ตําแหนงเหมือน
ลูกจางประจํา หมวด
แรงงานและหมวดสูง
กวาแรงงาน

สังกัด
-ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
-ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
-ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

-ฝายโภชนาการและสุขภาพ

-ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
-ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
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ผูไดรับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและสายชวยวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2547
1. นางมัณฑนา รวมรักษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 8
2. น.ส.สงกรานต ลาเวียง ตําแหนง พนักงานธุรการ ระดับ 4

ผูไดรับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประจําป 2548
ที่
1

2

3

กลุม

ประเภทผลงาน
วิจัยดีเดน
นางวิภา
ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาย ข และ สุโรจนะเมธากุล
สาย ค
ลูกจางประจําหมวด
แรงงานและหมวดสูง
กวาแรงงาน
ลูกจางชั่วคราวและ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได สาย ข
และ สาย ค

ประเภทผลงานบริการ
วิชาการดีเดน
นางมณฑาทิพย
ยุนฉลาด

ประเภทผลงาน
บริการดีเดน
นางวรภัทร
กอบสันเทียะ

ประเภทผลงาน
การมีสวนรวมฯ
น.ส. อภิญญา
จูฑางกูร

-

- นางอุสา คําแกว
- นายโหลน
ปลั่งกลาง
นางอัญชนา
กําลังหาญ

นายจําเนียร
เผากุม

น.ส. สนธยา
กันทะมาศ

ผูไดรับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและสายชวยวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2548
1. นางวรภัทร กอบสันเทียะ ตําแหนง นักวิชาการชางศิลป ระดับ 6
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บทสรุป
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนสถาบันวิจัยเฉพาะทางที่มีภารกิจในการวิจัย
พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร บริการวิชาการแกสังคม
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานมีพัฒนาการมาเปนลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางปการศึกษา 2547 และ 2548 พบวา มีความกาวหนาในทุกภารกิจ สถาบันฯ ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภาครัฐในระดับนโยบาย และตามความตองการของพื้นที่ เชนงบ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด ในปงบประมาณ 2549 นักวิจัยไดรบั การสนับสนุนโครงการวิจยั
66 โครงการ จํานวน 31,060,110 บาท (สามสิบเอ็ดลานหกหมื่นหนึง่ รอยสิบบาทถวน) ขณะที่
ปงบประมาณ 2548 ไดรับการสนับสนุนโครงการวิจยั 45 โครงการ จํานวน 21,982,638 บาท
(ยี่สิบเอ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นสองพันหกรอยสามสิบแปดบาทถวน)
ผลการดําเนินงานวิจยั ในปการศึกษา 2548 ไดนําไปสูการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ
ถึง 35 เรื่อง จดสิทธิบัตร 2 เรื่อง และนักวิจัยไดรับรางวัลระดับชาติ 1 เรื่อง นอกจากนี้
ผลงานวิจัยมีศกั ยภาพในการถายทอดเชิงพาณิชย 2 เรื่อง และไดนําไปถายทอดความรูและ
เทคโนโลยี ดวยการจัดโครงการฝกอบรมทางวิชาการ 4 หลักสูตร วิชาชีพ 19 หลักสูตร และ
ฝกอบรมใหกบั ชาวตางประเทศ 13 หลักสูตร
ขณะเดียวกัน สถาบันฯ ไดใหบริการโครงการพัฒนาวิชาการแกบุคคลทั่วไป บริษัท หาง
ราน และองคกรภาครัฐ ในป 2547 สถาบันฯใหบริการโครงการพัฒนาวิชาการ 22 โครงการ มี
รายได จํานวน 6,951,400 (หกลานเกาแสนหาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) สวนป 2548
ใหบริการ 28 โครงการ มีรายได จํานวน 16,422,540 บาท (สิบหกลานสี่แสนสองหมื่นสอง
พันหารอยสี่สบิ บาทถวน) และการใหบริการเครื่องมือ เครื่องจักรของโรงงาน เปนเงิน
331,583.50 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหารอยแปดสิบสามบาทหาสิบสตางค รวมทั้ง
ใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารโดยศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร จํานวน 8,009,445
บาท (แปดลานเกาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน)
ผลงานวิจัยที่มศี ักยภาพในการสรางรายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร ไดนําสู
ภาคการผลิตและจําหนาย โดยป 2547 สถาบันฯ มียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ เปนเงิน
12,750,063 บาท (สิบสองลานเจดแสนหาหมื่นหกสิบสามบาทถวน) และการจําหนายอาหารและ
จัดเลี้ยง เปนเงิน 11,724,993 บาท (สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเการอยเกาสิบสามบาทถวน)
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สวนป 2548 มียอดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ เปนเงิน 19,595,287.61 บาท (สิบเกาลาน
หาแสนเกาหมืน่ หาพันสองรอยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) และการจําหนายอาหารและ
จัดเลี้ยง เปนเงิน 13,508,312.58 บาท (สิบสามลานหาแสนแปดพันสามรอยสิบสองบาทหาสิบแปด
บาทถวน)
สถาบันฯ ไดใหการสนับสนุนบุคลากรในการไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอกเพื่อเปน
วิทยากร/กรรมการวิชาการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในรอบป 2548
จํานวน 26 คน รวม 120 ครั้ง ในสวนของการสนับสนุนการเรียนการสอนในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ สถาบันฯ ไดสนับสนุนการฝกงานและดูงานใหแก
นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 96 คน
ในดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร สถาบันฯ ไดจดั ทําแผนกลยุทธเพื่อปรับกระบวน
ทัศนในการทํางานใหบรรลุวสิ ัยทัศนขององคกร และสรางองคกรแหงการเรียนรูเพือ่ เตรียมความ
พรอมของบุคลากร โดยการถายทอดประสบการณจากนักวิจัยรุนเกาและสรางนักวิจัยรุนใหมใน
รูปแบบตาง ๆ เชนการเปนพี่เลี้ยง การทํางานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหความรูที่มี
อยูในองคกรไดรับการสืบทอด และนักวิจยั รุนใหมสามารถผานเสนทางการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
สามารถปฏิบัติงานในเชิงของการตอยอดเทคโนโลยี นอกจากนี้องคกรไดใหความสําคัญกับการ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน และเปนประโยชนตอผูบริหารใน
การตัดสินใจ ในสวนของการสนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในสายงาน และการเสริม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไดดําเนินการสนับสนุนและแสวงหาแหลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความรูโดย
การศึกษาตอ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาระหนาที่ดว ยการฝกอบรมเฉพาะทางใน
สาขาวิชาชีพ / ดูงาน การเพิม่ แรงจูงใจในการทํางาน เชน การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการ
ทํางานที่เพิ่มขึน้ การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ และผลงานการ
ใหบริการแกสังคมดีเดน เพือ่ เชิดชูยกยองใหเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกร
และมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะจากการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาไดนาํ ไปสูการจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงอยางครบถวน
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ในมก.
(KU-FIRST, KU-BIC)

สถานศึกษาตาง ๆ

แผนกลยุทธ

หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
ประกันคุณภาพ
(ภายใน/ภายนอก)

ความรวมมือกับหนวยงานอื่น +
เครือขายพันธมิตร
การเตรียม
องคกร
ตางประเทศ
(จีน,ศรีลังกา,ญี่ปุน,เนเธอแลนดมออสเตรเลีย)
เปนวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ/กรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพ/ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

Super team

โครงการพัฒนาวิชาการ
บริการตรวจวิเคราห
(ศูนยประกันคุณภาพอาหาร)

จําหนายผลิตภัณฑ

บริการเครื่องมือเครื่องจักร
(โรงงานผลิต)
ใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ทางอาหาร (ศูนยสารนิเทศ
ทางอาหาร)

ฝกอบรมวิชาการ/
วิชาชีพ

การเพิ่มแรงจูงใจ
(ศึกษาตอ ดูงาน ใหผลตอบแทน
สนับสนุนทุนศึกษาตอและเสนอผลงาน

ผลการ
ปฏิบัติงาน

บริการวิชาการ

การถายทอด
ประสบการณ
(พี่เลี้ยง,แลกเปลี่ยน
เรียนรู,ทํางาน
รวมกัน)

การพัฒนา
บุคลากร

สนับสนุนการเรียน
การสอน

ถายทอดเทคโนโลยี

หองอาหารสหโภชน
ฝกอบรม
ใหกับชาว
ตางประเทศ
เปนแหลง
ฝกงาน

วิจัย

สนับสนุนการเรียน
การสอน

แหลงทุนใน/
ตางประเทศ
ผลงานตีพิมพ
ระดับชาติ/นานาชาติ

อาจารยพิเศษ/
กรรมการวิทยานิพนธ

จดสิทธิบัตร

ถายทอดเทคโนโลยี
จากงานวิจัย
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ภาคผนวก
- โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนในปงบประมาณ 2548 (ต.ค. 47-ก.ย. 48)
- โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนในปงบประมาณ 2549 (ต.ค. 48-ก.ย. 49)
- ผลงานวิจยั ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการพัฒนาวิชาการ
- การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการ วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
- ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
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โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนในปงบประมาณ 2548
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
นางกุลวดี ตรองพาณิชย*
การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตและคุณคาทางอาหารของน้ํา นายวินัศ ภูมินาถ
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก
ชีวจิตสําเร็จรูป
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
น.ส.งามจิตร โลวิทูร
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของ น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก*
หนอไมสดและการแปรรูปหนอไม นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
สด : ภายใตโครงการ การวิจัยและ นางอุไร เผาสังขทอง
พัฒนาการปลูกไผเพื่อการผลิต
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
หนอไมและการใชประโยชนจาก น.ส.งามจิตร โลวิทูร
ไมไผ
การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มดวย นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด*
เทคโนโลยีเมมเบรน : น้ําลําไยสกัด ดร.อนุกูล วัฒนสุข
นางชิดชม ฮิรางะ
เขมขน
น.ส.รัศมี ศุภศรี
น.ส.กรุณา วงษกระจาง
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง
น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์*
การทดสอบความเปนพิษของ
สมุนไพรบาง
ชนิดที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยโดย
วิธีการทดสอบการกลายพันธุ ใน
แบคทีเรีย การใชเซลลเพาะเลี้ยง
และทดสอบในสัตวทดลอง
การปองกันการทําลาย DNA และ น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร*
น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของอาหาร
ไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร
Antioxidant activity and DNA
protecting potential of Thai foods
and drinks

แหลงทุน

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
250,000
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

ระยะเวลา
ก.ย.47-ก.ย.49
(2 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

140,000

ต.ค. 47-ก.ย.
49 (2 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

480,000

ต.ค. 47-ก.ย.
48 (1 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

300,000

ต.ค.47-ก.ย. 50
(3 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

230,000

ต.ค.47-ก.ย.49
(2 ป)
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ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
6 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล*
น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
ไทยสรางสุขภาพชนิดพรอม
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
บริโภค
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล
Antioxidant activity and
นางบุญมา นิยมวิทย
antimutagenicity of traditional
น.ส.งามจิตร โลวิทูร
Thai foods in retort pouch
7 การพื้นคืนจิตวิญญาฯตลาดเกา จ. นางวรรณดี สุทธินรากร*
อางทอง เพื่อพื้นคืนอัตลักษณทาง ดร.วันดี พินิจวรสิน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ ดร.ภัทรนันท ทัดขนนท
(คณะสถาปตย)
ชุมชน
นางผองศรี จิตตนูนท
นายนิพัท ลิ้มสงวน
น.ส.พิสมัย ศรีชาเยช
8 การศึกษาคุณสมบัติเชิงหนาที่ของ น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง*
สารสกัดที่ใหกลิ่นหอมจาก
ดร.จุฑา มุกดาสนิท
สมุนไพรหลักที่เปนองคประกอบ
สําหรับการปรุงอาหารไทย
9 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเพื่อหา น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง*
เอกลักษณทางดานกลิ่นรสของไวน นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ลิ้นจี่ที่มีศักยภาพทางการตลาด
10 การศึกษาคุณสมบัติของแปงมันเทศ น.ส.สุภารัตน เรืองมณี
ไพฑูรย*
พันธุตางๆ ในประเทศเพื่อสราง
นายนวิน พูเพิ่ม
ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มในอาหาร
ประเภทเสนและเครื่องดื่มสําเร็จรูป น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
11 การใชแปงขาวกลองทดแทนแปง
สาลีในการผลิตบะหมี่และเกี้ยวกึ่ง
สําเร็จรูป
12 ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดผงสําเร็จรูป

แหลงทุน

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
200,000
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

ระยะเวลา
มี.ค.48-ก.พ.49
(1 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

300,000

ต.ค.47-ก.ย.48
(1 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

400,000

ต.ค.47-ก.ย.48
(1 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

250,000

ต.ค.47-ก.ย.48
(1 ป)

200,000

ต.ค.47-ก.ย.48
(1 ป)

น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย* สถาบันวิจัย

160,000

น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นายวินัศ ภูมินาถ*

มี.ค. 47-มี.ค. 48
(1 ป)

25,100

ต.ค. 47-เม.ย.
48 (6 เดือน)

และพัฒนา
แหง มก.
ศูนยพัฒนา
และถายทอด
เทคโนโลยี
รัฐรวม
เอกชน

50

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
13 การศึกษาอิทธิพลของสวนประกอบ นางอุไร เผาสังขทอง*
ตอลักษณะเจลของเฉากวย A study นางกุลวดี ตรองพาณิชย
on effect of ingredients on gelling น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก
characteristic of black grass jelly
14 การพัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรตผสม
สาหราย สไปรูลินา

น.ส.พรทิพย เจริญ
ธรรมวัฒน*
นายณัฐภาส ผูพัฒน

15 การพัฒนาไขตมสุกหลอดและอายุ
การเก็บ Development of hardcooked egg roll and it's shelf life

นางบุญมา นิยมวิทย*
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล

16 การออกแบบสรางพัฒนาเครื่องวิล
เลจเทคเจอรไรเซอร

นายกฤษณะ เต็มตระกูล*
นายศิริพงษ เทศนา
นายวีรชัย โทบาง
นายอนุศร ใกลแกว
นายบุญมั่น มาใหญ

17 การออกแบบสรางและพัฒนาตูอบ
ลมรอนขนาดเล็กอเนกประสงค
Compact hot air oven design and
development

นายกฤษณะ เต็มตระกูล*
นายศิริพงษ เทศนา
นายวีรชัย โทบาง
นายอนุศร ใกลแกว
นายบุญมั่น มาใหญ

18 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบ
เอ็กซทรูชั่นจากขาวไทยเสริมฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระดวยใบหมอนสูครัว
โลก Development of Extruded
Thai Rice Snack Added with
Antioxidant Activity from
Mulberry Tree to World's Kitchen

นางจุฬาลักษณ จารุนุช*
น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล
น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง
นายวายุห สนเทศ

แหลงทุน
สถาบัน
คนควาและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร
สถาบัน
คนควาและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร
สถาบัน
คนควาและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร
สถาบัน
คนควาและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
15,500

ระยะเวลา
ม.ค.48-ธ.ค.48
(1 ป)

35,000

เม.ย.48-เม.ย.49
(1 ป)

20,000

ธ.ค.47-พ.ค.48
(6 เดือน)

80,000

ต ค. 47-ก ย.48
(1 ป)

สถาบัน
คนควาและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหาร

35,000

ต ค. 47-มี ค. 48
(6 เดือน)

เครือขาย
การวิจัย
ภาคกลาง
ตอนบน

198,000

พ.ค.48-เม.ย. 49
(1 ป)

51

ที่
19

20

21

22

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
การทําเนยและอาหารวางจากเมล็ด น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก*
นางอุไร เผาสังขทอง
ทานตะวัน Production of Butter
and snack food from Sunflowers นายกฤษณะ เต็มตระกูล
seeds
นางวรรณดี สุทธินรากร*
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผาน
ดร.สิงห อินทรชูโต
กระบวนการออกแบบตูอบ
(คณะสถาปตย)
ผลิตภัณฑ
การแปรรูปหนอไมจากไผบนที่สูง นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด*
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
น.ส.รัศมี ศุภศรี
น.ส.งามจิตร โลวิทูร
ศึกษาพฤติกรรมและความตองการ น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล*
ในการบริโภคผลิตภัณฑโครงการ นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
หลวง : กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพฯ

แหลงทุน
เครือขายการ
วิจัยภาคกลาง
ตอนบน

งบประมาณที่
ระยะเวลา
ไดรับอนุมัติ
89,100 พ.ค.48-เม.ย.49
(1 ป)

เครือขายวิจัย
ภาคกลาง
ตอนบน

153,000

เม.ย.48-มิ.ย.49
(1 ป)

มูลนิธิโครง การ
หลวง

129,100

ต.ค.47-ก.ย.48
(1 ป)

มูลนิธิ
โครงการหลวง

85,000

ธ.ค. 47-ธ.ค. 48
(1 ป)

23 หนวยสรางสํานึกและพัฒนา
ประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตร
เพื่อการวิจัยและพัฒนา

นายปราโมทย ธรรมรัตน* สํานักงาน
นางสิริพร สธนเสาวภาคย กองทุน
สนับสนุน
นางสมคิด ธรรมรัตน

3,391,000

ก.พ. 48-ม.ค. 49
(1 ป)

24 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุล
ชีววิทยา Development of Training
Course for Professional
microbiological Analyst
25 การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ
ผลไมและผัก

นางฉกามาศ วงศขาหลวง*

กรมวิทยา
ศาสตรบริการ

1,000,000

พ.ค.48-มี.ค.49
(10 เดือน

สมอช.
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ

962,675

มิ.ย.48-ม.ค.49
(7 เดือน)

งานวิจัย

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
นายธนิตเทพย หงสดุสิต
นางกุลวดี ตรองพาณิชย*
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ที่
26

27

28

29

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
นางชิดชม ฮิรางะ*
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําลูกยอบาน : นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
ภายใตชุดโครงการ : การยกระดับ นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
คุณภาพเครื่องดื่มน้ําลูกยอบานเพื่อ น.ส.กรุณา วงษกระจาง
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
สรางเครือขายผูประกอบการ
Quality Improvement of Yaobaan (Morinda citrifolia L.)
Beverage for Production
Technology Transferring and
Processors Net Working
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ*
และสรางเครือขายผูผลิตผลิตภัณฑ นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
นางชิดชม ฮิรางะ
เครื่องดื่มน้ํายอบาน : ภายใตชุด
น.ส.กรุณา วงษกระจาง
โครงการ : การยกระดับคุณภาพ
เครื่องดื่มน้ําลูกยอบานเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
สรางเครือขายผูประกอบการ
การทดสอบตลาด การยอมรับและ นางวารุณี วารัญญานนท*
ประชาสัมพันธอาหารไทยสูครัว
โลก
การใชประโยชนจากคัพภะและขาว นางพัชรี ตั้งตระกูล*
กลองงอกเปนอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่ม นางวารุณี วารัญญานนท
มูลคาUtilization of rice germ and
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
germinated brown rice for health
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม

แหลงทุน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
700,000

ระยะเวลา
ส.ค.48-ม.ค.49
(6 เดือน)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

500,000

ส.ค.48-ม.ค.49
(6 เดือน)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

3,300,000

ต.ค.47-ก.ย.48
(1 ป)

1,400,000

ก.ค.48-ก.ค.-49
(1 ป)

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร

250,000

ธ.ค.47-มี.ค.48
(4 เดือน)

food products

30 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มใหไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย

นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด*

น.ส.รัศมี ศุภศรี
น.ส.กรุณา วงษกระจาง
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ที่

ชื่อโครงการ

31 การพัฒนากระบวนการผลิตและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑน้ําพริก
ชนิดเปยก

ชื่อหัวหนาโครงการ*
แหลงทุน
และผูรวมโครงการ
ธนาคารเพื่อ
นางชิดชม ฮิรางะ*
นางสิริพร สธนเสาวภาคย การเกษตรและ

32 การพัฒนาคุณภาพน้ําปลาของกลุม นางกุลวดี ตรองพาณิชย*
เกษตรกร
น.ส.ตวิษา โลหะนะ
รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ
33 การยืดอายุการเก็บขนมเปยะ

น.ส.ตวิษา โลหะนะ*
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
นางไพลิน ผูพัฒน

สหกรณ
การเกษตร
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
290,000

ธ.ค.47-มี.ค.48
(4 เดือน)

115,625

ธ.ค.47-มี.ค.48
(4 เดือน)

212,500

ธ.ค.47-มี.ค.48
(4 เดือน)

337,500

ต.ค.47-เม.ย. 48
(6 เดือน)

250,000

ต.ค. 47-เม.ย. 48
(6 เดือน)

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร

215,000

ต.ค. 47-มี.ค. 48
(6 เดือน)

มก.-ธกส.

50,000

ต.ค.47-มี.ค. 48

ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ

309,400

มี.ค.48-มี.ค.49
(1 ป)

น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก* มก.-ธกส.
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจติ
น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล
35 การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ* มก.-ธกส.
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ประเภทอาหารภายใตโครงการ
น.ส.กรุณา วงษกระจาง
มก.-ธกส. เพื่อการรับรอง
เจาหนาที่กองวิชาการ
เครื่องหมาย มก.-ธกส.
ธกส.
นางสรอยทอง สายหยุดทอง* มก.-ธกส.
36 การพัฒนาคุณภาพและความ
ดร.เพิ่มพงศ ศรีประเสริฐศักดิ์
ปลอดภัยผลิตภัณฑสุราแช
ดร. ปราโมทย ศิรโิ รจน

น.ส.รัศมี ศุภศรี*

38 การเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใน นายวินัศ ภูมินาถ*
การเตรียมเครื่องดื่มน้ําผลไม
39

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสน
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากขาวที่มีธาตุ
เหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก ภายใต
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากขาว

น.ส.สุภารัตน เรืองมณี
ไพฑูรย*
นางจันทรสุดา จริยวัฒน
วิจิตร
น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก

ธ.ค.47-มี.ค.48
(4 เดือน)

230,138

34 การพัฒนาคุณภาพและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑขาวเมาและบาบิ่น

37 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
กลวยอบเนย

ระยะเวลา

54

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
นางจุฬาลักษณ จารุนุช*
น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก
นายวายุห สนเทศ

40 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบ
เคี้ยวระบบเอ็กซทรูชั่นจากขาว
ไทยเสริมธาตุเหล็กภายใต
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากขาว
41 การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ นางพัชรี ตั้งตระกูล*
ผลิตภัณฑโจกกึ่งสําเร็จรูปและขาว นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
นางพยอม อัตถวิบูลยกุล
ตัง
นางบุญมา นิยมวิทย
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นายณรงคศักดิ์ สงเคราะห
ราษฎร
นายวีรชัย โทบาง
นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ*
42 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
อาหารปลอดภัยและมีคุณคาทาง
โภชนาการแกกลุมแมบานในเขต
ชุมชนกรุงเทพมหานคร
43 Evaluation of Physiological
functionalities of indigenous
vegetable in Southeast Asia
44 Documentation of the food
domestic uses, processing and
consumption contexts of wild
food plant within selected rural
households (ภายใตโครงการ
Collection and use of "wild"
vegetables, fruit and mushrooms
for health, nutrition and income
among rural households in North
and Northeast Thailand)

แหลงทุน
ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี
แหงชาติ

งบประมาณที่
ระยะเวลา
ไดรับอนุมัติ
รวมอยูใน เม.ย. 48-มี.ค. 49
โครงการใหญ
(1 ป)

สํานัก
อุตสาหกรรม
จ. รอยเอ็ด

80,000

ต.ค.47-มี.ค. 48
(6 เดือน)

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การสราง
เสริมสุขภาพ
(สสส.)

494,000

ต.ค.47-ก.ค.48
(7 เดือน)

น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร*
น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย

JIRCAS
(ญี่ปุน)

600,000

ป 2547-ป 2549
(3 ป)

น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร*

The Neys
vanHoogstrate
Foundation
(เนเธอแลนด)

150,000

(2 ป)
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ที่

ชื่อโครงการ

45 Evaluation of the antioxidant
potential of tamarind seed coat
extract in raw and fried pork
during frozen storage

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง*

แหลงทุน
UNU
(ญี่ปุน)

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
370,000

ระยะเวลา
พ.ย. 47-ต.ค. 49
(2 ป)

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนในปงบประมาณ 2549
ที่

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาน้ํามะพราวน้ําหอม
เขมขนสําหรับทําผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยว : ภายใตโครงการ
พัฒนานวัตกรรมและถายทอด
เทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม
การพัฒนาการผลิตน้ําสมสายชู
หมักและน้ําสมสายชูพรอมดื่มจาก
น้ํามะพราวน้ําหอมเพื่อสุขภาพ :
ภายใตโครงการพัฒนานวัตกรรม
และถายทอดเทคโนโลยีมะพราว
น้ําหอม
การพัฒนาการใชประโยชนและ
การแปรรูปจากเนื้อมะพราว
น้ําหอมและน้ําตาลมะพราวเพื่อ
เพิ่มมูลคา : ภายใตโครงการพัฒนา
นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี
มะพราวน้ําหอม

2

3

4

ชื่อหัวหนาโครงการ*
แหลงทุน
และผูรวมโครงการ
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด* จ. สมุทรสาคร

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
600,000

ระยะเวลา
ม.ค. 49-ธ.ค.49
(1 ป)

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
นางฉกามาศ วงศขาหลวง
นายวันชัย พันธทวี

จ. สมุทรสาคร

1,000,000

ม.ค. 49-ธ.ค.49
(1 ป)

น.ส.กรุณา วงษกระจาง*
นางพัชรี ตั้งตระกูล
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง

จ. สมุทรสาคร

900,000

ม.ค. 49-ธ.ค.49
(1 ป)

จ. สมุทรสาคร

1,200,000

ม.ค. 49-ธ.ค.49
(1 ป)

นางวารุณี วารัญญานนท*
โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม
และน้ําตาลมะพราวเพื่อเพิ่มมูลคา :
ภายใตโครงการพัฒนานวัตกรรมและ
ถายทอดเทคโนโลยีมะพราวน้ําหอม
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ที่
5

ชื่อโครงการ
เครือขายความรวมมือการพัฒนา
และผลิตผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว
เพื่อการควบคุมและปองกัน
โภชนาการการเกินในเด็ก

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ

แหลงทุน

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ*

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ(สสส.)
UNU
(ญี่ปุน)

การผลิต L-Lactic acid จากรําขาว นายวันชัย พันธทวี*
โดยใชการหมัก 2 ขั้นตอน (เดิม
4847-008-2.4-2) Production of
L(+) Lactic acid from rice bron
by two step fermentation
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง*
7 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา
พริกไทยและสวนเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต
8 การทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหาร นางวารุณี วารัญญานนท*
ไทยและการประชาสัมพันธเชิงรุก
ครัวไทยสูครัวโลก : ภายใต
โครงการพัฒนาการผลิตอาหาร
ไทยปลอดภัยสูครัวโลกและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
นางวารุณี วารัญญานนท*
9 การบริหารโครงการและการ
ถายทอดเทคโนโลยี : ภายใต
โครงการพัฒนาการผลิตอาหาร
ไทยปลอดภัยสูครัวโลกและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
10 การบริหารโครงการและการ
น.ส.สุมติ รา บุญบํารุง
ถายทอดเทคโนโลยี
6

11 การวิจัยและพัฒนาคุณคาทาง
โภชนาการผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพจากสมุนไพรเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
800,000

ระยะเวลา
ก.พ. 49-พ.ย. 49
(9 เดือน)

350,000

ต.ค.48-ก.ย.50
(2 ป)

215,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

3,900,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

450,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์* สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

50,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

990,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
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ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ

แหลงทุน

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ

ระยะเวลา

12

คุณสมบัติของอาหารไทยในการ
ปองกัน DNA จากการถูกทําลายฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระและการปองกันการ
เกิดมะเร็ง: ภายใตโครงการ
พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู
ครัวโลกและการประชาสัมพันธเชิง
รุก
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทยและ
เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟ
รนไชสในตางประเทศ : ภายใต
โครงการพัฒนาการผลิตอาหารไทย
ปลอดภัยสูครัวโลกและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
การจัดทําแผนการทองเที่ยวเชิง
เกษตรและวิถีชวี ติ แมน้ํานอย จ.
อางทอง

น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร*

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

1,700,000

ต.ค.48-ก.ย.-49
(1 ป)

น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล*

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

1,850,000

ต.ค.48-ก.ย.-49 (1
ป)

ดร.วรรณดี สุทธินรากร*
ดร.วันดี พินิจวรสิน
ดร.ภัทรนันท ทัดขนนท
(คณะสถาปตย)
นางผองศรี จิตตนูนท
นางวรางคณา พันธุมโพธิ
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน
(ม.. จันทรเกษม)
ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย(ม.
ราชมงคลธัญบุรี)

เครือขายการ
วิจัยภาคกลาง
ตอนบน

180,000

เม.ย.49- มี.ค. 50
(1 ป)

15

การตอยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมดานอาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรเชิงพาณิชย

นายปราโมทย ธรรมรัตน*

3,000,000

ตค.48-กย.49

16

การตอยอดเอกสารสิทธิบัตรและการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย
กวาวเครือขาว
หนวยสรางสํานึกและพัฒนา
ประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา

นายปราโมทย ธรรมรัตน*

สํานักงาน
สงเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอม
สวพป

300,000

มค.-ธค.49

ปที่ 2 3,267,000

มี.ค. 49- ก.พ. 50
(1 ป)

13

14

17

นายปราโมทย ธรรมรัตน*
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
นางสมคิด ธรรมรัตน

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัย
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ที่

ชื่อโครงการ

18 การศึกษาคุณสมบัติเชิงหนาที่ของ
กลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรส
ตมยํา

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง*

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
200,000

ระยะเวลา

140,000

(1 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

180,000

ต.ค. 47-ก.ย. 49
(2 ป)

นางกุลวดี ตรองพาณิชย* สถาบันวิจัย
นายวินัศ ภูมินาถ
และพัฒนา
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก
แหง มก.
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
น.ส.งามจิตร โลวิทูร

80,000

ก.ย.47-ก.ย.49
(2 ป)

นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด*

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

80,000

ต.ค. 47-ก.ย.48
(2 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

140,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

19 การพัฒนาผลิตภัณฑโจกปลายขาว น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก*
กึ่งสําเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
20 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
หนอไมสดและการแปรรูป
หนอไม สด : ภายใตโครงการ การ
วิจัยและพัฒนาการปลูกไผเพื่อการ
ผลิตหนอไมและการใชประโยชน
จากไมไผ
21 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และคุณคาทางอาหารของน้ําชีวจิต
สําเร็จรูป (ตอเนื่องจาก
โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธี
การผลิตและคุณคาทางอาหารของ
น้ําชีวจิตสําเร็จรูป)
22 การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีเมมเบรน : น้ําลําไย
สกัดเขมขน

23 การประยุกตใชใบหมอนใน
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มสําเร็จรูปธัญ
ชาติระบบเอ็กซทรูชั่น

น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก*
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
นางอุไร เผาสังขทอง
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
น.ส.งามจิตร โลวิทูร

ดร.อนุกูล วัฒนสุข
นางชิดชม ฮิรางะ
น.ส.รัศมี ศุภศรี
น.ส.กรุณา วงษกระจาง
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง
นางจุฬาลักษณ จารุนุช*

แหลงทุน
สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัย
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

(1 ป)

59

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ

แหลงทุน

24 การประกันคุณภาพและการยืดอายุ นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร* สถาบันวิจัย
น.ส.อภิญญา จุฑางกูร
การเก็บรักษาของเห็ดหอมสด
และพัฒนา
น.ส.ชมดาว สิกขะมณฑล
แหง มก.

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
450,000

ระยะเวลา
ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
นางสรอยทอง สายหยุดทอง

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

150,000

ม.ค.49-ธ.ค.49
(1 ป)

มก.-ธกส.

200,000

พ.ย.48-ก.ค.49

มก.-ธกส.

900,000

พ.ย.48- ก.ค.49

28 การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑหนอไมเพื่อความ
ปลอดภัยตอการบริโภค
29 การพัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑน้ําพริกแกงไทยชนิด
กอน
30 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑน้ําพริกฮาลาล

นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด* มก.-ธกส.
น.ส.รัศมี ศุภศรี

207,500

พ.ย.48- ก.ค.49

นางชิดชม ฮิรางะ*

มก.-ธกส.

950,000

พ.ย.48- ก.ค.49

นางชิดชม ฮิรางะ*
มก.-ธกส.
นางสิริพร สธนเสาวภาคย

300,000

6 เดือน

31 การพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ
หมูหวาน/หมูสวรรค

นายสมโภชน ใหญเอี่ยม*
มก.-ธกส.
นางอุไร เผาสังขทอง
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
นางสรอยทอง สายหยุดทอง

187,500

ต.ค.48-มี.ค.49
(6 เดือน)

32 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑไขเค็ม

น.ส.พรทิพย เจริญธรรมวัฒน*
น.ส.สมจิต ออนเหม

230,000

พ.ย.48-เม.ย. 49
(6 เดือน)

25 การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลิน- นางลัดดา ศิริวัฒนธรรม*
ทรียในผลิตภัณฑน้ําพริกโดยน้ํามัน
หอมระเหยจากขมิ้นชัน และการ
ประยุกตใช
26 การพัฒนาคุณภาพกาแฟและน้ํา
นางกุลวดี ตรองพาณิชย*
ผลไม
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด*
27 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่ม
ลําไยผสมสมุนไพร

มก.-ธกส.

60

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ

แหลงทุน

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ

ระยะเวลา

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
แหนมหมู Development of quality
and food safety of fermented
pork
34 การพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดโคนญี่ปุน
ปรับกรดในบรรจุภัณฑออนตัวปด
สนิท

นางสรอยทอง สายหยุดทอง*
นางกัญญา สุจริตวงศานนท
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม

มก-ธกส.

160,000

ธ.ค.48-พ.ค.49
(4 เดือน)

น.ส.รัศมี ศุภศรี*

มก.-ธกส.

160,000

6 เดือน

35 การพัฒนากระบวนการผลิตและ
การบรรจุของผลิตภัณฑน้ําพริก

นางชิดชม ฮิรางะ*
มก-ธกส.
นางสิริพร สธนเสาวภาคย

316,250

ต.ค.48-มี.ค.49
(6 เดือน)

ศูนยนานาชาติ
สิริธร

300,000

ก.พ.49-ก.ย.49
(1 ป)

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

100,000

(1 ป)

200,000

(1 ป)

100,000

(1 ป)

200,000

(1 ป)

300,000

(1 ป)

100,000

(1 ป)

33

น.ส.วันเพ็ญ มีสมญา*
36 การวิจัยวิธีการตรวจสอบการ
ปนเปอนจากไขมันหมูและเนื้อหมู
ในอาหารจากรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร
37 การเตรียมมะพราวน้ําหอมคืนรูป นายวินศั ภูมินาถ*
และการใชประโยชนเพื่อพัฒนา
ตอยอดและถายทอดเทคโนโลยีสู
เชิงพาณิชย
38 การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี นางกุลวดี ตรองพาณิชย*
การผลิตผลิตภัณฑพริกในภาชนะ
บรรจุสูเชิงพาณิชย
39 การพัฒนาผลิตภัณฑแยมมะละกอ น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก*
กลิ่นมะนาวน้ําตาลต่ํา
41 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํานมลูก
นางชิดชม ฮิรางะ*
เดือยขนหวาน
42 เครื่องดื่มสําเร็จรูปธัญชาติเสริม
สุขภาพดวยสมุนไพรไทย
43 การผลิตเครื่องดื่มมันเทศผสม
น้ําขาวหมากและน้ําองุน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

นางจุฬาลักษณ จารุนุช*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

61

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ
44 การผลิตหัวเชือ้ น้าํ สมสายชูหมักชนิด นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ*

แหลงทุน

เหลวและผง

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
140,000

ระยะเวลา
(1 ป)

45

ผลิตภัณฑนา้ํ สมสายชูหมักจาก
สับปะรดชนิดผงและแคปซูล

นางสิริพร สธน
เสาวภาคย*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

200,000

(1 ป)

46

ศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึม
(Absorption) และการยอย
(Digestibility) ดวยวิธี In Vitro และ
In Vivo test ระหวางสาหราย
Spirulina สกัดวยวิธีพิเศษ และ
สาหราย Spirulina ทั่วไปที่จําหนาย
ในทองตลาด

นายณัฐภาส ผูพัฒน*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

180,000

(1 ป)

47

อาหารเสริมสุขภาพโปรไบโอติก-พรี นายวันชัย พันธทวี*
ไบโอติกเสริมกรดไขมันจําเปน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

150,000

(1 ป)

48

ผงไหมคุณภาพสูงและกรรมวิธีการ
ผลิต

นายปราโมทย ธรรมรัตน*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

200,000

(1 ป)

49

การพัฒนาตอยอดการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารชุบแปงทอดแชเยือกแข็งทีอ่ นุ
ดวยความรอนไมโครเวฟ
น้ํานมถัว่ เหลืองผสมไขขาว/ไขแดง

นางเนตรนภิส วัฒนสุ
ชาติ*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

220,000

(1 ป)

น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

150,000

(1 ป)

การพัฒนาวิธีวิเคราะหโปรไฟล
กรดอะมิโนแอซิดโดยใชเทคนิค
Evaporated Light Scattering
Detection
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารซามาฮา
ลาลเพือ่ สุขภาพ

นายทนิฐ พงษดุสิต*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

250,000

(1 ป)

น.ส.วันเพ็ญ มีสมญา*

สวพ.

126,860

(1 ป)

สวพ.

160,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

50

51

52
53

น.ส.สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย*
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสน
กวยเตี๋ยวจากขาวที่มีธาตุเหล็กสูงและ
เสริมธาตุเหล็ก

62

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ

55

การศึกษากรรมวิธีการผลิตเพือ่ หา
เอกลักษณทางดานกลิ่นรสของไวน
ลิ้นจี่ที่มศี ักยภาพทางการตลาด
การยอยไดของแปงและคาไกลซีมิก
ของขาวชนิดตางๆ

56

57

ปริมาณและองคประกอบของโพลี
เซคคาไรดจากเห็ดที่กินไดและเห็น
ตมสุก

58

59

60

61

การพัฒนาผลิตภัณฑไมโครแคปซูล
จากสตารขาวเจา
เพื่อใชเปนสารกักเก็บกลิ่นรส
Development of microcapsule from
rice starch for flavor encapsulation
การศึกษากรรมวิธีการผลิตเพือ่ หา
เอกลักษณทางดานกลิ่นรสของไวน
ลิ้นจี่ที่มศี ักยภาพทางการตลาด

แหลงทุน

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ

ระยะเวลา

น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง*
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

200,000

ต.ค.47-ก.ย.48 (1
ป)

นางพัชรี ตั้งตระกูล*
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
น.ส.รัศมี ศุภศรี
นางวารุณี วารัญญานนท

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

170,000

ต.ค.48-ก.ย.49 (1
ป)

นางลัดดา ศิริวัฒนธรรม*

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

280,000

ม.ค.49-ธ.ค.49 (1
ป)

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล*
น.ส.รัศมี ศุภศรี
นางวารุณี วารัญญานนท
นางพัชรี ตั้งตระกูล
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง
นายกฤษณะ เต็มตระกูล
น.ส.สุมิตรา บุญบํารุง*
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. ปที่ 2 = 100,000

น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์*
การทดสอบความเปนพิษของ
สมุนไพรบางชนิดที่มีศกั ยภาพเชิง
พาณิชยโดยวิธีการทดสอบการกลาย
พันธุ ในแบคทีเรีย การใชเซลล
เพาะเลี้ยงและทดสอบในสัตวทดลอง
การปองกันการทําลาย DNA และ
ฤทธิ์ตานอนุมลู อิสระของอาหารไทย
และเครื่องดื่มสมุนไพร
Antioxidant activity and DNA
protecting potential of Thai foods
and drinks

น.ส.เกศศิณี ตระกูล
ทิวากร*
น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

200,000

(1 ป)

100,000

ต.ค.47-ก.ย. 50
(3 ป)

100,000

ต.ค.47-ก.ย.49 (2
ป)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

63

ที่

ชื่อโครงการ

62 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการ
และการใชประโยชนของเห็ด
พื้นบานและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิด
ในประเทศไทย โดยทดสอบ
เปรียบเทียบใน 2 วิธี
63 วิจัยการผลิตสตารชสุขภาพและ
เปรียบเทียบปริมาณจากพืชชนิด
ตางๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
64 ศักยภาพในการตานสารกอกลาย
พันธุของเห็ดกินไดในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย
Antimutagenicity of edible
mushrooms in Northeastern area
of Thailand
65 สารตานออกซิเดชั่นจากผักบุงกาน
แดงและยอดกระถินตอการ
ปองกันการหืนในผลิตภัณฑขาว
เกรียบ
Inhibition of oxidative rancidity
in cassava arackers by swamp
morning glory (Ipomoea aquatica
Forsk) and horse tamarind
(Leucaena Ieucocephala de Wit)
66
โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง
“การศึกษาสถานภาพการ
ดําเนินงานของสถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ชื่อหัวหนาโครงการ*
และผูรวมโครงการ

แหลงทุน

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ

ระยะเวลา

น.ส.เยาวดี คุปตะพันธุ*

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

150,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ*

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

270,000

(1 ป)

280,000

ธ.ค.48-ธ.ค.49
(1 ป)

น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล*

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

150,000

ต.ค.48-ก.ย.49
(1 ป)

น.ส. อภิญญา จุฑางกูร
นางวรางคณา พันธุมโพธิ
น.ส.วีรนุช กิระวงศสกุล
นางอารีรักษณ เต็มตระกูล
นางสิริพรรณ คลายมณี
นางวรรณดี สุทธินรากร
นางสาวเกศศิณี ตระกูลทิวากร
นางสาวเปรมรัตน จิตหาญ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหง มก.

200,000

สิงหาคม –
ธันวาคม 2548

น.ส.กรุณา วงษกระจาง
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย*

น.ส.อภิญญา จุฑางกูร
วิศัย พรหมเทพ

64

ผลงานการตีพมิ พในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ป 2548
ลําดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค

ชื่อผูทํางานวิจัย/งาน
สรางสรรค

รูปแบบของ
การเผยแพร

ระดับการ
เผยแพร

1

Production of sweet
potato frozen-fry type
product from sweet
potato grown in
Thailand

Suparat
Reungmaneepaitoon,
Narin Poolperm,
Chansuda, Choratda

4

3

14-17 June 2005

2

Physicochemical
qualities of selected
sweet potato cultivars
for the starch industry

Suparat
Reungmaneepaitoon
Narin Poolperm

4

3

14-17 June 2005

3

Breeding of sweet
Narin Poolperm,
potato for healthSuparat
promotion attributes in Reungmaneepaitoon
Thailand

4

3

14-17 June 2005

4

Development of low
input technology for
reducing loss of
staples in SEA

4

3

7-Mar-05

Warunee
Varanyanond

การเผยแพร
วัน เดือน ป ที่ตีพิมพ

ชื่อเอกสารแหลง
พิมพเผยแพร
Proceeding :
Concise paper of the
second International
Symposioum on
sweet potato and
casava, Kuala
Lumper Malaysia
Proceeding :
Concise paper of the
second International
Symposioum on
sweet potato and
casava, Kuala
Lumper Malaysia
Proceeding :
Concise paper of the
second International
Symposioum on
sweet potato and
casava, Kuala
Lumper Malaysia
Final Meeting
Development of low
input technology for
reducing post
harvest losses of
staples in Southeast
Asia(2002004)
JIRCAS, Tsukuba,
Japan

65

ลําดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค

ชื่อผูทํางานวิจัย/งาน
สรางสรรค

รูปแบบของ
การเผยแพร

ระดับการ
เผยแพร

5

Comparision of
phenolic content and
minerals in imported
peaches and locally
peach grown in
Thailand

Karuna Wongkrajang
Ladda Wattanasilithum
Chomdao Sikkhamon
Duangchan Hengsawat

2

2

18-20Oct 2005

6

Effect of degree of
milling flour , milling
process and storage
time on water soluble
polysaccharide and its
relationship to pasting
properties of Thai
glutinous rice varities
Limonin and Naringin
in Pummelos(Citrus
grandis(L.) Osbeck)

Vipa Surojanametakul,
Patcharee Tungtrakul,
Warunee Varanyanond

2

2

18-20Oct 2005

2

2

18-20Oct 2005

2

2

1

3

2

2

7

8

9

10

Ladda Wattanasilithum,
Kajanarat Taweesook,
Benjamas
Ratanachaikorn
Volatile of component Sumitra Boonbumroung,
of black pepper
Warunee Varanyanond,
Chakamas
Wongkaluang
Effect of storage
Tadashi Yoshihashi,
conditions on 2-acetyl- Nguyen Thi Thu Huong,
1-pyrroline in
Vipa Surojanametakul.,
aromatic rice variety- Patcharee Tungtrakul,
Khao Dawk Mali 105 warunee Varanyanond
การผสมและคัดเลือก สุภารัตน เรืองมณี
พันธุมันเทศเพื่อ
ไพฑูรย
สุขภาพ

การเผยแพร
วัน เดือน ป ที่ตีพิมพ

18-20Oct 2005

26-29เม.ย48

ชื่อเอกสารแหลง
พิมพเผยแพร
CD proceeding 31 st
Congress on Science
and technology of
Thailand at
Suranaree U.of
Technology, Nakhon
Ratchasima
CD proceeding 31 st
Congress on Science
and technology of
Thailand เหมือน 5

CD proceeding 31 st
Congress on Science
and technology of
Thailand เหมือน 5
CD proceeding31 st
Congress on Science
and technology of
Thailand เหมือน 5
Journal of Food
Science , Vol 70(1)

Proceeding การ
ประชุมวิชาการพืช
สวนแหงชาติครั้งที่ 5
โรงแรมจอมเทียนบีช
พัทยา ชลบุรี

66

ลําดับที่

11

12

13

14

15

16

17

18

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค
Effects of water
soaking on GammaAminobutyric acid
(GABA) in germ of
different Thai rice
varieties
Studies on volatile
compounds of
uncured and cured
Nham-Pla (Sour
fermented fish cake)
การศึกษาสถานภาพ
และแนวทางการ
ดําเนินงานของสถาบัน
คนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
การพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตคุกกี้เห็ดและการ
ยอมรับ
การพัฒนาคุณภาพและ
การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑขาวเมาและ
บาบิ่น
การศึกษาอิทธิพลของ
สวนประกอบตอ
ลักษณะเจลของ
เฉากวย
การพัฒนาผลิตภัณฑ
โจกกึ่งสําเร็จรูปจาก
ปลายขาวกลองหอม
มะลิผสมสาหรายไก
การพัฒนาผลิตภัณฑ
โจกสาหรายไกกึ่ง
สําเร็จรูป

ชื่อผูทํางานวิจัย/งาน
สรางสรรค

รูปแบบของ
การเผยแพร

ระดับการ
เผยแพร

การเผยแพร

Warunee Varanyanond,
Patcharee Tungtrakul,
Vipa Surojanametakul,
Ladda Watanasilithum ,
Wang Luxiang

1

2

July-September
2005

Mookdasnit, J.,
Sangiindavong,M.,
Worawattanamateekul,
W. Boonbumrung, S.
and Ohshima,T.

1

4

19-21 Dec 2005

อภิญญา จุฑางกูร

3

1

ตค.-ธค.48

ชมดาว สิกขะมณฑล
ไพลิน ผูพัฒน
จันทรเพ็ญ แสงประกาย

1

2

ตค-ธค 48

วารสารอาหาร ปที่
35 ฉบับที่ 4

ชอลัดดา เที่ยงพุก

1

1

สค 48

รายงานฉบับสมบูรณ

ชอลัดดา เที่ยงพุก

1

1

พย 48

รายงานฉบับสมบูรณ

ชอลัดดา เที่ยงพุก

1

1

เม.ย-มิ.ย 48

อาหาร(วารสาร) ฉ 2

ชอลัดดา เที่ยงพุก

1

2

1-4 กพ 48

เรื่องเต็มการประชุม
วิชาการ มก ครั้งที่ 43

วัน เดือน ป ที่ตีพิมพ

ชื่อเอกสารแหลง
พิมพเผยแพร
Kasetsart Journal
Vol 39(3):411-415

Proceeding of the
JSPS-NRCT
International
Symposium Joint
Seminar Kasetsart
U. Thailand
รายงานฉบับ
สมบูรณ
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ลําดับที่

19
20

21

22

23

24

25

26

27

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค

ชื่อผูทํางานวิจัย/งาน
สรางสรรค

รูปแบบของ
การเผยแพร

ระดับการ
เผยแพร

วัน เดือน ป ที่ตีพิมพ

การผลิตและการเก็บ
รักษาหมูยาง
Bamboo shoot
processing from
highland bamboo:
fermented bamboo
shoot
Sweet corn products
development and
technology
transferring
การวิจัยและพัฒนา
กรรมวิธีการผลิตและ
คุณคาทางอาหารของ
น้ําชีวจิตสําเร็จรูป
Solvent extraction
study of antioxidants
from tamarind seed
coat
The development of
quality and safety
standard for NAM
PRIK products
Extracts of Thai
indigenous vegetable
as rancid inhibitor in a
model system
Utilization of fish
flour in canned
concentrated
seasoning stock for
Thai food preparation
การปรับปรุงคุณคาทาง
โภชนาการของขนม
ไทยดวยขาวกลอง

มณฑาทิพย ยุนฉลาด

1

2

1-4 กพ 48

มณฑาทิพย ยุนฉลาด

1

3

25-28 ตค 48

กุลวดี ตรองพาณิชย

1

3

25-28 ตค 48

Proceeding
INTRAFOOD 2005

กุลวดี ตรองพาณิชย

1

1

พย 48

รายงานฉบับสมบูรณ

เสาวลักษณ รุงแจง

1

2

1-4 กพ 48

เรื่องเต็มการประชุม
วิชาการ มก ครั้งที่ 43

ชิดชม ฮิรางะ

1

3

25-28 ตค 48

Proceeding
INTRAFOOD 2005

1

2

2005; 39 (2) 274283

Kasetsart Journal
(Nat.Sci.)

1

2

2005; 39 (2) 308318

Kasetsart Journal
(Nat.Sci.)

1

2

2548 ; 8 (1) 151165

วารสารเกษตร
นเรศวร

เพลินใจ ตังคณะกุล

การเผยแพร
ชื่อเอกสารแหลง
พิมพเผยแพร
เรื่องเต็มการประชุม
วิชาการ มก ครั้งที่ 43
Proceeding
INTRAFOOD 2005

เพลินใจ ตังคณะกุล

เพลินใจ ตังคณะกุล
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ลําดับที่

28

29

30

31

32

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค

ชื่อผูทํางานวิจัย/งาน
สรางสรรค

รูปแบบของ
การเผยแพร

ระดับการ
เผยแพร

การเผยแพร

Mahanine, a carbazole
alkaloid from
micromelum minutium,
inhibit cell growth and
induce apoptosis in U937
cells through a
mitochondrial dependent
pathway
Structural Analysis of a
Novel Antimutagenic
Compound, 4Hydroxypanduratin A, and
the Antimutagenic
Activity of Flavonoids in
a Thai Spice, Fingerroot
(Boesenbergia pandurata
Schult.) against Mutagenic
Heterocyclic Amines.
Melecular properties of
cassava starch modified
with different UV
irradiation to enhance
bakaing expansion
การสรางเสริมสุขภาพกลุม
แมบานดานอาหาร
ปลอดภัยและโภชนาการ
การพัฒนาการผลิตคุกกี้
จากน้ํานมขาวยาคูผง

เกศศิณี
ตระกูลทิวากร

1

3

2005; 145 (2) 145155

ชื่อเอกสารแหลง
พิมพเผยแพร
British J. of
Phamacology

เกศศิณี
ตระกูลทิวากร

1

3

2001 ;49 (6) 30463050

J. of Agri and Food
Chem

เนตรนภิส
วัฒนสุชาติ

3

3

2005 ; 61 : 80-87

Carbohydrate
Polymers

เนตรนภิส
วัฒนสุชาติ

1

2

19-21 ธ.ค. 48

Proceeding
โภชนาการ 48

วันเพ็ญ มีสมญา

1

2

18-20 ต.ค. 48

CD proceeding 31 st
Congress on Science
and technology of
Thailand at
Suranaree U.of
Technology, Nakhon
Ratchasima

วัน เดือน ป ที่ตีพิมพ
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ลําดับที่

33
34
35

ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค
การพัฒนาโจกสาหรายไก
กึ่งสําเร็จรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาวเมาหมี่ผสมสาหรายไก

ชื่อผูทํางานวิจัย/งาน
สรางสรรค
กัญญา
สุจริตวงศานนท
กัญญา
สุจริตวงศานนท

การสืบคนเอกสาร
ปราโมทย
สิทธิบัตรจีนและแปลภาษา ธรรมรัตน
ตางประเทศ

รูปแบบของ
การเผยแพร

ระดับการ
เผยแพร

การเผยแพร
วัน เดือน ป ที่ตีพิมพ

1

2

เมย.-มิย. 48

ชื่อเอกสารแหลง
พิมพเผยแพร
วารสารอาหาร

1

2

กค.-กย. 48

วารสารอาหาร

1

2

มค.-กพ.

ประชาคมวิจัย

หมายเหตุ การเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 5 เรื่อง การเผยแพรในะดับชาติ 18 เรื่อง
การเผยแพรในระดับนานาชาติ 12 เรื่อง
รูปแบบการเผยแพร
1 = รายงาน/บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการรับรอง
3 = การประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มี Peer Review
ระดับการเผยแพร
1 =ภายในมหาวิทยาลัย
2 =ระดับชาติ
3 =ระดับนานาชาติ

2 = การประชุมวิชาการระดับชาติ
4 = การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

70

โครงการพัฒนาวิชาการปการศึกษา 2547
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ผูขอใชบริการ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 มิ.ย. - 31ส.ค.2547

รายรับ
30,000.15,000.-

นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย

เกกฮวยอบแหงบรรจุซอง

บ.S&P Syndicate Public
Co.,Ltd.

การทดสอบหาสภาวะในการฆาเชื้อ
B.cereus ในขาวผัดกะเพรากุง

17 พ.ค.-17 มิ.ย.2547

บ.เคเนต จํากัด

การพัฒนาผลิตภัณฑชามะขาม

ก.ค.47 – ต.ค.47

สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออก
ไทย
บ.สมบูรณโภชนารัชดา จํากัด

การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาไกหมัก
เกลือ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

19 ก.ค.47 – 30 ก.ค.47
15 ส.ค.47 – 15 ธ.ค.47

40,000.-

นายกมล เทพทัย

ก.ย.47 – พ.ย.47

30,000.-

ก.ย.– พ.ย.47

40,000.-

20 ก.ย.47 – 24 ก.ย.47

8,500.-

20,000.30,000.-

7

นายปราโมทย คําใจ

8
9
10

น.ส.พุทธรักษา ปลื้มถนอม

การศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ํามะขามเปยก
บรรจุขวด
นางกุลวดี ตรองพาณิชย (หน.โครงการ)
น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก
เครื่องดื่มสุขภาพจากสาหรายสไปรูลินา
นายณัฐภาส ผูพัฒน (หน.โครงการ)
การแปรรูปตะไครดวยวิธีการอบแหง

น.ส.พุทธรักษา ปลื้มถนอม

การจัดสรางตูอบลมรอน

27 ก.ย.47 – 27 ต.ค.47

80,000.-

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 682 ซ.
รามคําแหง 24 หัวหมาก บาง
กะป 10240
นายสุภกิจ แทนวันชัย

การจัดสรางตูอบลมรอนขนาดเล็ก

5 ต.ค. 5-พ.ย.-47

35,000

น.ส.พุทธา ปลื้มถนอม ราน
สั่งสมบุญ156/3 หมู 8 ต.นิคม
สรางตนเอง
บ.น้ํามันพืชไทย จํากัด149 ถ.
รัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโลเขตธนบุรี กทม.
10600
นายอภิชาติ เพชรศิริไพศาล
จ.อุดรธานี
พ.อ.สมพร จันทรเพียร
551/21 ถ.เดชะตุงคะเขตดอน
เมือง กทม.10210
พ.อ.สมพร จันทรเพียร551/21
ถ.เดชะตุงคะเขตดอนเมือง
กทม.10210

การแปรรูปตะไครดวยวิธีอบแหง

11
12

13

14

15

เครื่องดื่มชาสําเร็จรูป

การพัฒนาน้ํามันถั่วเหลืองใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมสําหรับการทอด

การจัดสรางเครื่องตัดวุนมะพราวทรงลูกเตา
ขนาด 0.7 มม.
การแปรรูปขาวกลองสําหรับผลิตภัฑณโจก
กึ่งสําเร็จรูปโดยใช Collet Extruder
การพัฒนาเครื่องดื่มธัญพืช

26 ต.ค. -25 ธ.ค.47

30,000

25 ต.ค.- พย.47

8,500

15-ตค.-47-15-กพ.-48

212,000

10-30 พ.ย.47

30,000

15มี.ค.48

30,000

พ.ย. -31 ธ.ค.47

30,000

71

ลําดับ
ที่
16

17

18

19

20

21

ผูขอใชบริการ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายรับ

บ.เอฟเฟมฟูดส (ประเทศไทย)
จํากัด 799 ม.4 ต.จันทึก อ.ปาก
ชอง จ.นครราชสีมา
นางพนัชกร เริงนภาผล
1895/101 ถ.พลหโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
10900
คุณภาณุพงศ มหโรจนอนันต
9/9 ม.9 บางพรม ตลิ่งชันกทม.
10170
คุณศิรินันท องคพพิ ัฒนกุล
137/4 ถ.เฉลิมเขต 4ปอมปราม
เทพศิรินทร กทม.10100
คุณอนุทิน ศรประสิทธิ์ บ.พี
อี แอนด พี เทค จํากัด 105/13
หมู 5 ถ.พุทธบูชา ซ.36 แขวง
บางมด เขตทุงครุ กทม.10140
นางยุวพา คาราพานนท บ.บีโอ
เมริเยอร (ประเทศไทย) จํากัด
183 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี

การวิจัยวัตถุดิบในผลิตภัณฑอาหารสุกพอง
โดยใช Twin-Screw Extruder

15/พ.ย/47-15/ม.ค/48

50,000

การผลิตมะขามเปรี้ยวผงโดยใช drum dryer

ม.ค.48 – ก.พ.48

25,000

การหาอายุการเก็บรักษาและการบรรจุ
สาหรายทอดกรอบ

5 เดือน

40,000

การผลิตชาเกกฮวยเพื่อการทดลองตลาด

15 มี.ค.-15-พ.ย..2548

60,000.-

การหาอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มกลิ่นองุน

21 มี.ค.-21-สค.2548

20,000.-

การจัดฝกอบรม"วิธีการตรวจหาเชื้อ Listeria
monocytogenes ดวยวิธีการ

1 มี.ค.-15-เม.ย.2548

26,400.-

1-ม.ย.30-Jun-48

40,000.-

ปทุมวัน กทม.10330
22

นายสมจิต ศรีจันทร หจก.
การศึกษากระบวนการผลิตน้ําโมโร-เฮยะ
แชมป เมล็ดพันธุ 185 ม.ชล
(ใบปอญีป่ ุน) พรอมดื่ม
นิเวศน
ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม.10900
รวม

6,951,400
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โครงการพัฒนาวิชาการปการศึกษา 2548
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

ผูขอใชบริการ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายรับ

สถาบันอาหาร(National Food
Institute) 2008 ซ.จรัญสนิทวงศ
40 ถ.จริลสนิทวงศ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัดกทม.10700
บ.พี อี แอนด พี เทค จํากัด 105/13
ม.5 ต.พุทธบูชา ซ.36 แขวงบางมด
เขตปทุมวันกทม.10140
บ.บีบี โฮลดิ้ง จํากัด 591 อาคาร
สมัชชาวานิช 2 ชั้น 17 ถ.สุขุมวิท
เขตวัฒนา กทม.
สถาบันอาหาร 2008 ซ.จรัญสนิท
วงศ บางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
10700
บ.น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
149 ถ.รัชดาภิเษก(ทาพระ-ตาก
สิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กทม.10600
นายนาวิน สัตยประกอบ 4 นว
ธานี ซ.9 คันนายาว กทม.10230
นายสุทธิ ทีฆายุโก บ.เอส แอนด
ซีสแน็ค จํากัด 9 ซ.วัดเขายายชุม
ถ.สุขุมวิท ต.แกลง อ.เมือง จ.
ระยอง 21160
นางเนตรทราย จุลาสัย บ.เคเนต
จํากัด155/3 ซ.สาทร 7ถ.สาทรใต
ทุงมหาเมฆกทม.10120
คุณอภันพร กงประเวชนนท หาง
ขายยา ไชนา (บางรัก) 1435
ถ.เจริญกรุง สายลม บางรัก กทม.
10500
น.ส.จารุวรรณ เจริญรัชต178 หมู

การอบรมพัฒนาผูประกอบอาหาร
ไทยมืออาชีพเพื่อกาวสูระดับ
นานาชาติ

1 ก.พ.-30-กย.-48

5,000,000.-

การหาอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่ม
ผสมเจลลีบีดส

1 มิ.ย.48-1 พ.ย.48

20,000.-

การพัฒนาผลิตภัณฑกุงแผนกรอบ
และขาวเกรียบกุง

11 ก.ค.48 -15-มค-49

400,000.-

การจัดฝกอบรมการตรวจวิเคราะห
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร

1 ก.ค. -31-สค-48

95,740.-

การศึกษาความคงตัวในระหวางการ
ทอดของน้ํามันถั่วเหลืองและน้ํามัน
ถั่วเหลืองผสม

15 ส.ค.-15-พย.-48

175,500.-

การผลิตเม็ดอบระงับกลิ่นปากที่ใช
สารแตงกลิ่นรสธรรมชาติ
การทําปลาหมึกเสนจากปกปลาหมึก
แหง

ต.ค.2548- ม.ค.-49

55,000.-

30 ส.ค.-30-ก.ย.-48

40,000.-

การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
สําหรับผลิตภัณฑมะขามผง,ชา
มะขาม,น้ํามะขามเปยกพรอมปรุง
ผลิตภัณฑรังนกและหูฉลามใน
ภาชนะปดสนิทพรอมบริโภค

3 ต.ค.48 10-กพ.-49-

15,000

1 พ.ย.48-1-มี.ค-49

100,000.-

ผลิตภัณฑฝอยเงิน (ทําจากไขขาว)

1 ธ.ค.48 -1-เม.ย-49

50,000.-

10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา24130

อบแหง
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ลําดับ
ที่
11

12

13

ผูขอใชบริการ

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายรับ

นางสุภาคศรี เกศวุฑารัตน โก
ววิ่งฟารม 2 ซ.33 ถ.ลาดพราว เขต
จตุจักร กทม. 10900
นางอาภา เดชารัตน 775 ซ.บาง
พลัด ถ.จรัลสนิทวงศ
เขตบางบําหรุ กทม.
ผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุ

การแปรรูปเห็ดแครงดวยวิธีอบแหง

19 ธ.ค.48-

3,000.-

การจัดสรางตูอบลมรอน
อเนกประสงค

19 ธ.ค.48-19-ก.พ-49

42,000.-

การฝกอบรมหลักสูตร "การ
ประกอบอาหารไทยและการบริหาร
จัดการรานอาหารไทยระดับมือ
อาชีพ" (รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณ 6,000,000 บาท เก็บคา

1 พ.ย.48 -30-กย.-49

8,800,000.-

1 ธ.ค.48-28-กพ.-49

40,000.-

การพัฒนาผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่ม

ธ.ค.48 – มค.-49

35,000.-

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณวิตามินซีน้ํา และลักษณะ
ทางกายภาพของผักสด 3 ชนิด เมื่อ
เก็บรักษาในตูเย็นธรรมดาและตูเย็น
หลอดเปลงแสงสีสม
การออกแบบสรางตูอบลมรอนเพื่อ
ใชในการเรียนการสอน
การผลิตน้ําหมักชีวภาพและการสกัด
สารมูลคาสูงจากน้ําตมกุงและ
เปลือกกุง
การพัฒนาเครื่องสกัดน้ํามันจาก
เมล็ดองุน

1 ธ.ค.48 -30-เม.ย-49

108,000.-

15 ธค. -48-15 กพ.49

90,000

ก.พ.49- กย.-49

60,000

14 ก.พ.-14 พ.ค 49

74,500.-

ลงทะบียนจากผูเขาอบรม
2,880,000 บาท)
14

15

16

17
18

19

นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคม
นักเรียนเกาสหรัฐอเมริกาในพระ
บรมราชูปถัมภ 179 ถ.ราชดําริ
กทม.10330
นายชาญณรงค เจนวิถีสุข Siam
Fruit Garden Co,Ltd 118/12
ถ.นนทรี ชองนนทรียยานนาวา
กทม.10120
บริษัทกันยงอีเล็คทริก จํากัด
(มหาชน) 67 ม.11 ถ.บางนาตราด
กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 10540
ภ.คหกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร ม.รามคําแหง
บ.กรุงเทพการประมง จํากัด 61/1
ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร74000
บ.บีบีโฮลดิ้ง จํากัด ชั้น 17 อาคาร
ยูบีซี 591 สุขุมวิท 33 เขตวัฒนา
กทม.10110

ผลิตภัณฑโดนัทเคลือบน้ําตาล
(Glazed Doughnuts)
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ลําดับที่

ผูขอใชบริการ

20

บ.บีโอ เมริเยอร (ประเทศไทย)
จํากัด 183 อาคารรีเจนทเฮาส ชั้น
12 ถ.ราชดําริ เขตปทุมวัน กทม.
10330
นายกร ทัพพะรังสี 179 ถ.ราชดําริ
กทม.10330
บ.เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเกตติ้ง
จํากัด 93/5-7 หมู 5 ถ.รัตนาธิเบศร
บางรักนอย
บ.เต็ดตราแพค (ไทย)จํากัด 1042

ซ.พูนสิน สุขุมวิท 66/1 กทม.

และสุขลักษณะทีด่ ีของบุคลากร
ผูผลิต"

นายสุรสีห เฮงสกุล 48/45
ถ.สุขุมวิท 105เขตบางนา กทม.
10260
น.ส.ศิรินันท องคพิพัฒนกุล
67/30 ม.3 ต.หลักหก อ.เมือง จ.
ปมุมธานี
น.ส.มะลิวรรณ กิตติวิริยะการ
100/118 ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
สถาบันอาหาร 2008 ซ.จรัญสนิท
วงศ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบาง
ยี่ขันเ ขตบางพลัดกทม.10700โทร.
0-2886-8088
โครงการปริญญาโทสําหรับ
ผูบริหาร ม.เกษตรศาสตร แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
รวม

21
22

23

24

25

26

27

28

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายรับ

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"Tempo"นวัตกรรมใหมในการ
นับจํานวนเชื้อจุลินทรียในอาหาร

20 ก.พ. -19 เม.ย. 49

35,000.-

การพัฒนาผลิตภัณฑ Dough Stick

15-20 มี.ค. 49

20,000.-

การผลิตผลิตภัณฑสแน็คจากขาวโพด
โดยใช Twin Screw Extruder

1-15มี.ค. 49

50,000.-

การฝกอบรม "การควบคุมคุณภาพนม

1 มี.ค.-30 เมย.49

50,000.-

การพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ําตาลโตนด

มี.ค. - มิ.ย. 49

60,000.-

การพัฒนาผลิตภัณฑเกกฮวยอบแหง
ในซองเยื่อ (โครงการตอเนื่อง)

16 มี.ค.-16 ก.ย.49

80,000.-

การแปรรูปหนอไมฝรั่งขาวในภาชนะ
บรรจุปดสนิทพรอมบริโภค

18 เม.ย -18-ก.ค.-49

30,000.-

การจัดฝกอบรมเรื่อง "จุลชีววิทยาของ
อาหารกระปอง"

1 พ.ค. -15-มิ.ย.-49

82,930.-

การบริหารจัดการ การใหบริการจัด
เลี้ยงอาหารอยางมืออาชีพ

1 พ.ค. -30-มิ.ย.-49

810,870.-

16,422,540

75

การไดรับเชิญเปนวิทยากร/กรรมการวิชาการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
1
2
3
4

5
6

7
8

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
จุลชีววิทยาของอาหารกระปอง
ตรวจประเมินหองปฎิบัติการ HP
117/48
ตรวจประเมินหองปฎิบัติการ HP
104/48
คณะกรรมการพิจารณารับรอง
ระบบงานหองปฎิบัติการ
ทดสอบกลุม 1: น้ําตาลและ
ผลิตภัณฑน้ําตาล อาหารสัตว
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
Asian Food Hygiene Network
2006
การจัดการสุขลักษณะ (GMP)
และการจัดระบบ HACCP ใน
โรงอาหาร
หลักสูตร: นักวิเคราะหมืออาชีพ
สาขาจุลชีววิทยา(อาหาร)
การตรวจวิเคราะหแบคทีเรียที่ทํา
ใหเกิดโรคในอาหาร

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

นางสิริพร สชนเสาวภาคย
นางสิริพร สชนเสาวภาคย

ว/ด/ป

สถาบันอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
นางสิริพร สชนเสาวภาคย กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
นางสิริพร สชนเสาวภาคย กรมวิทยาศาสตรบริการ

17 พ.ค. 49
21 เม.ย. 49

นางสิริพร สชนเสาวภาคย

JIRCAS

7 -8 มี.ค. 49

นางสิริพร สชนเสาวภาคย

สถาบันอาหาร

6-8 ธ.ค. 49

นางสิริพร สชนเสาวภาคย

กรมวิทยาศาสตรบริการ

นางสิริพร สชนเสาวภาคย

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ชีวภาพ
แหงชาติและสถาบัน
อาหาร

1 ธ.ค. 49-28
ม.ค. 50
17 ส.ค. -19
ธ.ค. 49

20-21 มี.ค.
49
9 ม.ค. 49

9

ผูเชี่ยวชาญประเมินขอเสนอ
โครงการวิจัย

นางสิริพร สชนเสาวภาคย

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย

5 ส.ค. 49

10
11

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
การฝกอบรมหลักสูตร
"นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุล
ชีววิทยา (อาหาร)" บรรยายและ
ปฏิบัติการรวม 5 วิชา

นางสิริพร สชนเสาวภาคย
นางฉกามาศ วงศขาหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรมวิทยาศาสตรบริการ

เม.ย. 49
1 ธ.ค. 48-28
ม.ค. 49

76

ลําดับที่
12

13

14
15
16

17

18

19
20

21

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
บรรยายและปฏิบัติการ การฝก
อบรมเรื่อง “การตรวจวิเคราะห
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคใน
อาหาร”
บรรยายและปฏิบัติการ การฝก
อบรมเรื่อง "จุลชีววิทยาของ
อาหารกระปอง” รวม 2 เรื่อง
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท
Internship (Research and
Innovation) MSc Course
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณามาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศ สาขาฉลาก
อาหาร
คณะกรรมการพิจารณาแปลงแผน
ยุทธศาสตรกรุงเทพเมืองอาหาร
ปลอดภัยไปสูการปฏิบัติและการ
วัดผลสําเร็จของงาน
การฝกอบรมหลักสูตร
"นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุล
ชีววิทยา (อาหาร)" บรรยายและ
ปฏิบัติการรวม 5 วิชา
บรรยายและปฎิบตั ิการ"จุลชีววิทยา
ของอาหารกระปอง"
บรรยายและปฎิบตั ิการการฝก
อบรมเรื่อง"การตรวจวิเคราะห
แบคทีเรียที่ทาํ ใหเกิดโรคใน
อาหาร"
บรรยายเรื่อง " การตรวจวิเคราะห
ในอาหารกระปองที่มีความเปน
กรดต่ํา"

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

นางฉกามาศ วงศขาหลวง

สถาบันอาหาร

17 -19 ส.ค.
48

นางฉกามาศ วงศขาหลวง

สถาบันอาหาร

17-19 พ.ค.
49

นางฉกามาศ วงศขาหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
School of Agriculture of
Angers, France
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.)

ต.ค. 47 –
มี.ค. 49
22 พ.ค. -21
ส.ค. 49
4 ม.ค. 48ปจจุบัน

นางฉกามาศ วงศขาหลวง

กรุงเทพมหานคร

เม.ย. 48 ปจจุบนั

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ

กรมวิทยาศาสตรบริการ

1 ธ.ค. 48-28
พ.ค. 49

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ

สถาบันอาหาร

17-19 พ.ค. 49

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ

สถาบันอาหาร

17-19 ส.ค. 48

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซน 6 ธ.ค. 48
โปรดักส จํากัด(มหาชน)

นางฉกามาศ วงศขาหลวง
นางฉกามาศ วงศขาหลวง

77

ลําดับที่

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
บรรยาย เรื่อง " กฎหมายอาหาร
มาตรฐานอาหาร การขอ อย.
และการขอรับรองมาตรฐาน
บรรยาย เรื่อง " คุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหารและการขอขึ้นทะเบียน
อย.และมผช."
อนุกรรมการดานจุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑเกษตร
กรรมการสอบปองกันวิทยา
นิพนธ เรื่อง การคัดเลือกสาร
สกัดสมุนไพรเพื่อทดแทน
สารเคมีในการควบคุม
เชื้อจุลินทรียปนเปอนในการ
ผลิตไวน
บรรยายเรื่อง "เทคนิควิธีการ
สืบคนสิทธิบัตรในการนําไปใช
ตอยอดเทคโนโลยี"
บรรยายเรื่อง "Patent Seach และ
Patent map"

ชื่อบุคลากร
ชื่อหนวยงานที่เชิญ
ผูไดรับเชิญ
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ โครงการถายทอด
เทคโนโลยีในการ
ประกอบอาหารฮาลาล

28

บรรยายเรื่อง "การใชประโยชน
จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนและงานวิจัย"

นายปราโมทย ธรรมรัตน

29

วิทยากรพิเศษในนิทรรศการ
สาหราย สไปรูไรนา

นายณัฐภาส ผูพัฒน

22

23

24
25

26

27

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ว/ด/ป
2 ก.ย. 48

24-27 เม.ย.
48

ปจจุบัน
31 มี.ค.49

นายปราโมทย ธรรมรัตน

สถาบันไฟฟา
อีเล็กทรอนิกส

นายปราโมทย ธรรมรัตน

10 พ.ย. 48
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สํานักจัดการเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 48
เชิงพาณิชย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย
ในงานกุงจันท
21 ม.ค. 49
ตะวันออกแฟร

16 ก.ย. 48

78

ลําดับที่

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
ที่ปรึกษาการเพาะเลี้ยงสาหราย
เกลียวทอง

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ
นายณัฐภาส ผูพัฒน

31

ที่ปรึกษาการผลิตและการแปร
รูปสาหรายเกลียวทอง

นายณัฐภาส ผูพัฒน

32

คณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑน้ํา
มะขามและมะขามแปรรูป
จังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการโครงการเมนู
ออนหวาน
คณะอนุกรรมการเทคนิคดาน
อุตสาหกรรม

ดร.วารุณี วารัญญานนท

โรงเพาะเลี้ยงสาหราย
เกลียวทอง ณ สวนอุไทย
ธรรม ฝายเทคโนโลยี
เกษตร โครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา
โรงเพาะเลี้ยงสาหราย
เกลียวทอง โครงการ
สวนพระองค สวน
จิตรลดา
จังหวัดเพชรบูรณ

ดร.วารุณี วารัญญานนท

กรมอนามัย

ดร.วารุณี วารัญญานนท

ศูนยพันธุและ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
และแหงชาติ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

30

33
34

35

36
37
38

ดร.วารุณี วารัญญานนท
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบชีวภาพ
(วิศวกรรมอาหาร)
งานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสินคา ดร.วารุณี วารัญญานนท
เกษตรไทยในตลาดโลก
เทคโนลีอาหารนําไทยสูครัวโลก ดร.วารุณี วารัญญานนท
ไดอยางไร
Formulation of soy proteinดร.วารุณี วารัญญานนท
enriched instant noodles

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป
30 เมย. 49

20 มีค. 40ปจจุบัน

ปจจุบัน

ปจจุบัน
4 กพ-ส ค 49

ปจจุบัน

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

24มค.4

มหาวิทยาลัยแมโจ

23 มิย.48

มหาวิทยาลัยมหิดล

11 เมย.49

79

ลําดับที่
39

40
41

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
ชื่อบุคลากร
จากภายนอก
ผูไดรับเชิญ
ดร.วารุณี วารัญญานนท
Low heat full fat soy flour :
functional properties, nutritional
values and potential food
applications
การศึกษาการอบแหงเนื้อวัวดวย ดร.วารุณี วารัญญานนท
ไอน้ํารอนยวดยิ่ง
การอบแหงขาวเปลือกโดยใช
สารดูดความชื้น
การอบรมและสาธิตการแปรรูป
ขาวกลอง ขาวซอยและโจก

ดร.วารุณี วารัญญานนท

43

ธุรกิจนวตกรรมขาวไทย:โอกาส
ในตลาดโลก

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล

44

มาตรฐานเสนหมี่

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล

45

การแปรรูปขาวเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและอภิปรายแนวทาง
ในการพัฒนาโรงสีขาวและแปร
รูปขาว
นวัตกรรมขาวไทยธาตุเหล็กสูง

นางพัชรี ตั้งตระกูล

42

46
47

48

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล

นางพัชรี ตั้งตระกูล

Measurement of antioxidant and นางพัชรี ตั้งตระกูล
rapidly available glucose in
rice:an indicator to identify high
nutritional value rice cultivar
การเรงความเกาของขาวเปลือก นางพัชรี ตั้งตระกูล
โดยใชเทคนิคในการอบแบบ
ฟลูอิไดซเบดรวมกับการ
เทมเปอร

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

มหาวิทยาลัยมหิดล

3 มิย.48

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

24 มิย. 48

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
สํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ1
อําเภอธัญบุรี จว.
ปทุมธานี
สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ

26 พค.49

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5 กค48/9พย
48

12 พค 48

9 ธค48

27 เมย.49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

13 กย.48
7 เมย.49

15 พค.49
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ลําดับที่
49

50
51

52

53

54

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
ผลของการพรีทรีทเมนตที่มีตอ
จลนพลศาสตรการอบแหงและ
คุณภาพของกลวยแผน

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ
นางพัชรี ตั้งตระกูล

คณะกรรมการอุตสาหกรรมราย
สาขาแปงขนมจีน
คณะกรรมการดําเนินงานผลิต
เอกสารการสอนชุดวิชา
สารสนเทศและการวิจัยทาง
ธุรกิจการเกษตร
การทดสอบคุณสมบัติของสาย
พันธุเชื้อยีสตที่ใชผลิตเอทานอล
ที่ไดจากการกลายพันธุดวยแสง
อุลตราไวโอเลต
คณะกรรมการวิชาการคณะที่
977 มาตรฐานผิตภัณฑทุเรียน
แปรรูป
การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ
ลําใยลําใย

นางพัชรี ตั้งตระกูล
นางพัชรี ตั้งตระกูล

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา ธนบุรี

30 พค.49

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

13 ธค 47
3 กพ 48

นางลัดดา วัฒนศิริธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

29 มีค49

น.ส.อภิญญา จุฑางกูร

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

20 ตค 48

นางมัณฑนา รวมรักษ

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ

1-2มิ.ย 48
7 มิ.ย 48

55

การแปรรูปมะมวงและขนุนหยี

นางมัณฑนา รวมรักษ

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดปทุมธานี

56

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจาก
ผลไมไทย

นางมัณฑนา รวมรักษ

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

23 -26มิ.ย 48

57

กิจกรรมประชาสัมพันธและ
อบรมการประกอบอาหารไทย
ในงาน BITE OFSEATTLE
อาหารและน้ําสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ

นางมัณฑนา รวมรักษ

บริษัท Thai Food
Interna tional Crop.

12-26 กค 48

นางมัณฑนา รวมรักษ

สํานักงานพัฒนาสังคม
กรุงเทพฯ

29 กค 48

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เกี่ยวกับการแปรรูปผลไม

นางมัณฑนา รวมรักษ

สหกรณจังหวัด
ปทุมธานี

30 สค 48

58
59

81

ลําดับที่
60

ชื่อโครงการทีไ่ ดรับเชิญ
จากภายนอก
การอบรมการทําเยลลี่

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

นางมัณฑนา รวมรักษ

ศูนยบมเพาะ ธุรกิจ ม.ก.

61

การแปรรูปผักผลไม

นางมัณฑนา รวมรักษ

โครงการลูก พระดาบส
จังหวัดสมุทรปราการ

62

ซาลาเปาแปงผักเพื่อสุขภาพ

นางมัณฑนา รวมรักษ

สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสาคร

63

การวิจัยและผลิตผักระดับภูมิภาค

นางมัณฑนา รวมรักษ

รร.สตรีศรีสุริโยทัย

64

การแปรรูปผลิตภัณฑขนม

นางมัณฑนา รวมรักษ

โครงการลูก พระดาบส
จังหวัดสมุทรปราการ

17 กพ 49

65

Soybean Utilization

น.ส. เพลินใจ ตังคณะกุล

สถาบันวิจัยพืชไร

5 สค 48

66

โครงการลูก พระดาบส
จังหวัดสมุทรปราการ

6-7 กย 48

67

การแปรรูปถั่วเหลืองเปนผลิตภัณฑ นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
การแปรรูปจากผลิตภัณฑปลาและ
กุง
การเตรียมการเพื่อครัวโลก
น.ส. วันเพ็ญ มีสมญา

31 ตค 48

68

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

น.ส. ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์

สถาบันบัณฑิตพัฒบริหาร
ศาสตร
ร.พ.พระมงกุฎ เกลา

69

ดร. เนตรนภิส วันฒนสุชาติ

สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม

25 พย 48

70

Thai Food Using Indigenous
Vegetable as antioxidative
Ingredient
อาหารกับการแปรรูป

นางเย็นใจ ฐิตะฐาน

หจก.น้ําพริกแมศรี

27ธค 48

71

การทําปลาสมและปลาหยอง

นางสมจิต ออนเหม

AVRDC

23 มค 49

72

ผักกาด ธัญพืช และซาลาเปาเพือ่
สุขภาพ

ดร. เนตรนภิส วันฒนสุชาติ

คณะเทคโน โลยี
การเกษตร ม.ราชภัฎ
เพชรบุรี

21 เมย 49

73

น้ําปานะ...ธรรมชาติบําบัด

น.ส.ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์

8 พค 49

74

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณามาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศสาขาโภชนาการและ
อาหารมีวัตถุประสงคพิเศษ

ดร. เนตรนภิส วันฒนสุชาติ

โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา
สํานักงานมาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศ

5 ,7 ,12,14
ก.ย.48
8 ตค 48
18 ตค 48
29-30ธค 48

18 พย 48

11 สค 47ปจจุบนั

82

ลําดับที่
75

76

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
(ผูแทน สํารอง) สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร
สัตวทดลองแหงประเทศไทย

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ

สนง.มาตร ฐานสินคา
เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

17 มค 47ปจจุบัน

นางผองศรี จิตตนูนท
ดร.วิภาภรณ ณ ถลาง

สมาคมวิทยา ศาสตร
สัตว ทดลองแหง
ประเทศไทย

มค 47-49

ดร. เกศศิณี ตระกูลทิวากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

คณะทํางานรางหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

78

อนุกรรมการทดสอบมาตรฐาน นางเย็นใจ สมจิต
ฝมือแรง
บรรยายเรื่องการประกันคุณภาพ นายทนิฐ หงษดุสิต
การทดสอบ

80

81

82
83

บรรยายเรื่องความปลอดภัยทาง
ชีวภาพในหองปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยา
บรรยายเรื่องการเก็บรักษาและ
การใชงานเชื้อจุลินทรียอางอิง
และการควบคุมคุณภาพอาหาร
เลี้ยงเชื้อ
บรรยายเรื่องระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

ว/ด/ป

ดร. เนตรนภิส วันฒนสุชาติ

77

79

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

กรมแรงงาน
สํานักวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูป

21 สค 48-28
พค 49
7 ก.ค. 48

นายทนิฐ หงษดุสิต

สถาบันอาหาร

9 ส.ค. 48

นายทนิฐ หงษดุสิต

สถาบันอาหาร

14 ต.ค. 48

นายทนิฐ หงษดุสิต

วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ สกลนคร

2 -'3 ก.ย. 48

กรมวิทยาศาสตรบริการ

1 ธ.ค. 48-28
ม.ค. 49

บรรยายหลักสูตรนักวิเคราะหมือ นายทนิฐ หงษดุสิต
อาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร)

83

ลําดับที่

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
บรรยายเรื่องหลักปฏิบัติที่ดี
สําหรับหองปฏิบัติการ (Good
Laboratory Practice ; GLP)

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ
นายทนิฐ หงษดุสิต

89

บรรยายเรื่องการควบคุมคุณภาพ
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรียและการ
ใชงานและเก็บรักษา
เชื้อจุลินทรียอางอิง
บรรยายเรื่องการเก็บรักษาและ
การใชงานเชื้อจุลินทรียอางอิง
และการควบคุมคุณภาพอาหาร
เลี้ยงเชื้อ
บรรยายเรื่องการควบคุมคุณภาพ
ภายในหองปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา
ผูตรรจติดตามคุณภาพภายใน
(Internal Audit)
ผูประเมินดานวิชาการ

90

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

สถาบันอาหาร

12 -13 ม.ค.
49

นายทนิฐ หงษดุสิต

บริษัท ไทย แคน ไบโอ
เทค จํากัด

28 มี.ค. 49

นายทนิฐ หงษดุสิต

สถาบันอาหาร

19 พ.ค. 49

นายทนิฐ หงษดุสิต

สถาบันอาหาร

29 พ.ค. 49

นายทนิฐ หงษดุสิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 ส.ค. 48

นายทนิฐ หงษดุสิต

กรมวิทยาศาสตรบริการ

12 ม.ค. 49

ผูประเมินดานวิชาการ

นายทนิฐ หงษดุสิต

กรมวิทยาศาสตรบริการ

91

ผูตรวจประเมินดานวิชาการ
(Technical Assessor)

นายทนิฐ หงษดุสิต

สํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

14 -15 ก.พ.
49
17 เม.ย. 49

92

ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ

นายชุติพล จงแกววัฒนา

กรมวิทยาศาสตรบริการ

12 ม.ค. 49

93

ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ

นายชุติพล จงแกววัฒนา

กรมวิทยาศาสตรบริการ

94

บรรยายหลักสูตรนักวิเคราะหมือ น.ส.เปรมรัตน จิตหาญ
อาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร)

กรมวิทยาศาสตรบริการ

14 -15 ก.พ.
49
1 ธ.ค. 4828 ม.ค. 49

95

การฝกอบรมกลุมสตรีเพื่อสงเสริม
พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

84

85

86

87

88

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

22-23 ก.ย. 48

84

ลําดับที่
96

97

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
การตัดสินการประกวดแผนการ
ตลาดของนวัตกรรมอาหาร ครั้ง
ที่ 1
ขอคิดเห็นรางมาตรฐาน Process
tomato concentrate and
Preserved tomato

98

รายการวิดีทัศนเพื่อการศึกษา
ดานสารสนเทศและการวิจัยทาง
ธุรกิจการเกษตรดานการแปรรูป

99

การพัฒนาการอุตสาหกรรมแปร
รูปของไทย: มะมวงและสม

100

101

การศึกษารูปแบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาหารกลุมผัก
ผลไม กรณีสารเคมีเจือปนใน
อาหาร
การพิจารณาผลงานวิจัยที่เสนอ
เขารวมประชุมวิชาการ 6 เรื่อง

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ
นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

ชื่อหนวยงานที่เชิญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ว/ด/ป
15 -16 ก.ย.
48

สํานักงานมาตรฐานสินคา 26 ก.ย. 48เกษตรและอาหารแหงชาติ 14 ต.ค. 48
สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา มสธ

30 พ.ค. 49

กระทรวงตางประเทศ

10 ก.พ. 49

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา ธนบุรี

ม.ค.-ธ.ค.
49

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

ประธานคณะกรรมการ
สาขา อก. มก.

7-17 ต.ค.
48

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ
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พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 9 นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ เครือขายการวิจัยภาคกลาง 22 พ.ย. 48
เรื่อง
ตอนบน

103

ออกขอสอบในการแขงขันตอบ
ปญหาทางวิชาการดาน วทอ.
FoSTAT-Nestle Quizing Bowl
2006
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
เกษตรแปรรูป

104
105

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

สมาคม วทอ แหงประเทศ
ไทย

15 ธ.ค. 48

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

สถาบันอาหาร

21-22 มี.ค.
49

สวพ

27 ธ.ค. 4830 ม.ค. 49

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ
พิจารณาผลงานวิจัยเรื่อง
Combined osmotic and
microwave vacuum dehydration
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ลําดับที่
106
107
108
109

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
จากภายนอก
การวิจัยและผลิตผักระดับ
ภูมิภาค
วินิจฉัยปญหาทางเทคนิค
เบื้องตน
กรรมการรักษาการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑผักและผลไม
คณะทํางานพิจารณามาตรฐาน
อาหารระหวางประเทศ สาขา
ผลิตภัณฑผักและผลไม

ชื่อบุคลากร
ผูไดรับเชิญ

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

AVRDC

3 เม.ย. 49

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

สวทช

29 พ.ย. 48

นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
นางมณฑาทิพย ยุนประเสริฐ
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ

ส.ค. 47
ส.ค. 47

110

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจราง
มาตรฐาน หลักการปฏิบัติที่ดีใน
การผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

นางกุลวดี ตรองพานิชย

สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ

ก.ค.-ส.ค. 48

111

ถั่วเหลือง โปรตีนสําหรับอนาคต

นางจุฬาลักษณ จารุนุช

บ.จารพาเท็คเซ็นเตอร

28 มิ.ย. 48

112

คณะที่ปรึกษาฝายวิจัยการตลาด นางจุฬาลักษณ จารุนุช
และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม
มูลคา
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
การฝกอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑโดยใชวัตถุดิบจากขาว
ในระดับอุตสาหกรรม
การบรรยายเรื่อง Extrusion
นางจุฬาลักษณ จารุนชุ

โครงการสงเสริมศิลปา
ชีพบานยางนอย อ. เขื่อง
ใน จ. อุบลราชธานี
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ จ.พิจิตร

21 พ.ค.47

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

19 ม.ค. 49

นางชิดชม ฮิรางะ

ITAP สวทช

ม.ค.-ธ.ค. 49

นางชิดชม ฮิรางะ

ITAP สวทช

20 เม.ย. 49

113

114
115

116

ที่ปรึกษาโครงการ การใช
วัตถุดิบทดแทนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑวุนเสน
ประเมินโครงการ การแปรรูป
ขาวโพดหวานแบบฝกในระดับ
หองปฏิบัติการ

15 ก.ย.47
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ลําดับที่
117

ชื่อโครงการที่ไดรับเชิญ
ชื่อบุคลากร
จากภายนอก
ผูไดรับเชิญ
สอนวิชา Microbiology of food นางชิดชม ฮิรางะ

ชื่อหนวยงานที่เชิญ

ว/ด/ป

คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

ม.ค.-ก.พ. 49

118

โครงการฝกอบรมเรื่อง จุล
ชีววิทยาของอาหารกระปอง

นางชิดชม ฮิรางะ

สถาบันอาหาร

17 พ.ค. 49

119

กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ

นางชิดชม ฮิรางะ

สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

21 มิ.ย. 48

120

ผูเชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปญหา
เบื้องตน

นางชิดชม ฮิรางะ

ITAP สวทช

28 ก.ย. 48
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การดําเนินงานประกันคุณภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ โดยใชรูปแบบ 6 องคประกอบ สําหรับสํานักสถาบันและหนวยงานสนับสนุน
ประกอบดวยดัชนีตรวจสอบ 40 ดัชนี และดัชนีประเมิน 33 ดัชนี มีการวางแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
ใชกรอบแนวคิดตามคูมือการประกันคุณภาพของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารประจําป 2547 และมีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันฯ ซึ่งประกอบไดดวยผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย / ศูนย / ผูจ ัดการโรงงาน รองหัวหนาฝาย / ศูนย โดยมีผอู ํานวยการเปน
ประธาน และมีหัวหนางานนโยบายและแผนเปนเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการวางระบบประกันคุณภาพ
2. คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถาบันฯ ประกอบดวยตัวแทนจากฝาย
/ ศูนย มีรองผูอํานวยการฝายบริหารและประกันคุณภาพเปนประธาน คณะทํางานชุดนี้มีหนาที่ใน
การวางรูปแบบการเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับฝาย / ศูนย และ
รายงานการประเมินตนเองของสถาบันฯ ในภาพรวม
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับฝาย/ศูนย โดยมีหัวหนาฝาย/ศูนย เปนประธาน
คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาทีใ่ นการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ ฝาย / ศูนย เพื่อรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ (Peer Review)
4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ (Peer Review) ประกอบดวย
ผูผานการฝกอบรมเปนผูประเมินคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ มก. และเปนผูมีประสบการณ
ในการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถาบันฯ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ตรวจประเมิน ฝาย / ศูนย
และประมวลผลการตรวจในภาพรวมของสถาบันฯ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
สถาบันฯ ไดรบั การประเมินภายในจากมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20-22
กันยายน 2548 คณะกรรมการไดสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน มีคะแนนเฉลี่ย
3.56 อยูในระดับดี
แนวปฏิบัติทดี่ ขี องสถาบันฯ (Best Practice)
1. มีศูนยสารนิเทศทางอาหาร และมีโครงการสืบคนเอกสารสิทธิบัตร ที่เปนผูนําในเรื่อง
ระบบทรัพยสนิ ทางปญญา เพื่อเผยแพรนวัตกรรมดานอาหารที่ไดรับความสนใจจากบุคคลภายใน
และภายนอกเปนจํานวนมาก และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย
จุดแข็ง
1. มีการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และแผนยุทธศาสตรที่ครอบคลุม และสอดคลอง
กับภารกิจหลักของสถาบันฯ อยางชัดเจน
2. มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานการคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีทางอาหาร และ
สามารถถายทอดสูผูใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีทรัพยากรบุคคล โรงงานผลิตในระดับโรงงานตนแบบ หองปฏิบัติการและเครือ่ งมือ
เฉพาะทางที่ทนั สมัย มีศักยภาพในการหารายได
4. มีกระบวนการในการหารายไดทั้งภายในและภายนอกอยางเปนรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะหทางการตลาด เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพาณิชยใน
การผลิต
2. ควรมีการผลักดันใหมีกระบวนการทดแทนและการใชประโยชนจากบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญที่จะเกษียณอายุ
3. ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงานของสถาบันฯ ขั้นตอนการใหบริการของ
สถาบันฯ ในเชิงรุก
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4. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย โดยมีความรวมมือกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน และสงเสริมให
สงผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
5. ควรสรางความเขาใจในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมากขึ้น เชน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การตีความ การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และการประเมินผล
สถาบันไดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2548 และครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 20 -22 กันยายน 2548 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการปรับปรุงคุณภาพภายหลังการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1
ขอเสนอแนะ
แนวทางแกไข
1. จัดทําแผนดําเนินงานประจําป
1. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานประ
โดยทบทวนแผนประจําป 2548
จําปการศึกษาที่แสดงถึงระบบและ
และดําเนินการจัดทําแผน
กลไกการดําเนินงาน ตลอดจนระบบ
ประจําป 2549
การประเมินผลเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงในทุกภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง
2. สถาบันฯ ควรจัดทําแผนอัตรากําลัง 2. จัดทําแผนอัตรากําลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อทดแทนบุคลากรเกษียณ เพื่อการ
2.1 แผนอัตรากําลังทดแทน
พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้นและเพื่อให
ไดมาซึ่งบุคลากรรุนใหมที่มีความรู
ความสามารถ ตรงตามภารกิจของ
สถาบันฯ
2.2 แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิใหสูงขึ้นในทุกระดับ

ผลการดําเนินงาน
มีแผนดําเนินงานประจําป 2549
และมีระบบการรายงานผลตาม
แผนในรายไตรมาส

ไดเสนอขออัตรากําลังบุคลากรที่
เกษียณตอมหาวิทยาลัย และ
ไดรับจัดสรรคืน จํานวน 10
อัตรา
ไดสํารวจความตองการศึกษาตอ
ของบุคลากรทุกสายงาน ใน
ระหวางปการศึกษา 2549 –
2553 เพื่อแสวงหาแหลงทุน
สนับสนุน
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ขอเสนอแนะ
แนวทางแกไข
3. จัดทําแผนบริหารจัดการเชิง
3. ควรพิจารณาแนวทางการบริหาร
พาณิชย ไดแก
จัดการเชิงพาณิชยมากขึ้น โดยอาจ
แยกการดําเนินงานตามภารกิจใน
3.1 การบริหารจัดการหองอาหาร
เชิงพาณิชยเชน การบริหารจัดการ
และการจัดเลี้ยง
หองอาหารและการจัดเลี้ยงแบบ
3.2 การบริหารจัดการดาน
มืออาชีพ เนื่องจากเปนที่ตองการ
ผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
ของผูใชบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนการ
สรางรายไดใหแกสถาบันฯ
4. จัดทําโครงการตาง ๆ ดังนี้
4. ควรมีการตรวจติดตาม
4.1โครงการหองอาหารสหโภชน
(Monitorting) คุณภาพและความ
ปลอดภัย
ปลอดภัยของผลิตภัณฑและอาหารที่
สถาบันฯ ใหบริการอยูมากขึ้น
4.2 แผนติดตามโครงการหอง
อาหารสหโภชนปลอดภัย

4.3 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑของสถาบันฯ
4.4 โครงการศึกษาอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑของสถาบันฯ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินกิจกรรมตาม
แผน

ไดรับใบรับรองคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย (Clean Food Good
Taste) จากกรมอนามัย ในป
2548
มีการตรวจติดตาม วิเคราะห
คุณภาพและความปลอดภัยเปน
ระยะอยางตอเนื่อง โดยฝายเคมี
และกายภาพ อาหาร และฝายจุล
ชีววิทยาประยุกต
ดําเนินการโดยศูนยบริการ
ประกันคุณภาพอาหาร
ดําเนินการโดยฝายเคมีและ
กายภาพอาหาร
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ผลการปรับปรุงคุณภาพภายหลังการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะหทาง
การตลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเชิงพาณิชยในการ
ผลิต

2. ควรมีการผลักดันใหมี
กระบวนการทดแทนและ
การใชประโยชนจาก
บุคลากรผูเชี่ยวชาญที่จะ
เกษียณอายุ

แนวทางแกไข
ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการเพื่อวิเคราะหความ อยูระหวางดําเนินการโครงการวิจัย 2
โครงการ คือ
ตองการของตลาดที่สอดรับกับ
การผลิตและการบริการ
1. โครงการศึกษาแนวโนมความตอง
การตลาดในงานวิจัยและบริการทาง
วิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร
2. โครงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและการ
จําหนายอาหารและผลิตภัณฑ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ไดดําเนินกิจกรรมถายทอดความรูตามที่ได
2.1 ปรับระบบบริหารจัดการและ
การถายทอดความรูประสบการณ สํารวจความพรอมของบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุในอีก 10 ปขางหนา และจัดทํา
จากผูเชี่ยวชาญมากขึ้น
โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลรายป
2.2 Knowledge management
2.3 วางแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยกิจกรรมมี 3 รูปแบบ
เสริม ขึ้นมาใหมตามทิศทางและ - การเปนพี่เลี้ยง
นโยบายของสถาบันฯ
- การทํางานรวมกัน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
สรางงานวิจัยเชิงรุกใหแกนักวิจัยรุน
ใหม
จํานวน 10 คน ระหวางวันที่ 3-28
เมษายน 2549
2. ไดทําการสํารวจความตองการศึกษาตอ
ของบุคลากรทุกสายงาน ระหวางป
การศึกษา 2549 –2553เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มพูนความรูที่สอดคลองกับ
ทิศทาง
และนโยบายของหนวยงาน
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ขอเสนอแนะ

แนวทางแกไข

ผลการดําเนินงาน

3. ควรมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับผลงานของสถาบันฯ
ขั้นตอนการให บริการของ
สถาบันฯ ในเชิงรุก

3.1จัดทําแผนงานประชาสัมพันธเชิงรุก
3.2 เสริมทีมประชาสัมพันธ
3.3 จัดทําสารสนเทศการใหบริการ
ตาง ๆ ของสถาบันฯ รวมทั้ง
ขั้นตอนการใหบริการ
3.1จัดทําแผนงานประชาสัมพันธเชิงรุก
3.2 เสริมทีมประชาสัมพันธ
3.3 จัดทําสารสนเทศการใหบริการ
ตาง ๆ ของสถาบันฯ รวมทั้ง
ขั้นตอนการใหบริการ
4.1 สรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภายในที่มภี ารกิจที่เกี่ยวของทาง
ดานอาหาร ไดแก คณะอุตสาห กรรมเกษตร คณะประมง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ

อยูระหวางดําเนินงานตามแผนกลยุทธเชิงรุก
โดยทีมประชาสัมพันธ
ไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของ
งานบริการตาง ๆ ที่สถาบันฯ ใหบริการแก
บุคคลภายนอก
อยูระหวางดําเนินงานตามแผนกลยุทธเชิงรุก
โดยทีมประชาสัมพันธ
ไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของ
งานบริการตาง ๆ ที่สถาบันฯ ใหบริการแก
บุคคลภายนอก

3. ควรมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับผลงานของสถาบันฯ
ขั้นตอนการให บริการของ
สถาบันฯ ในเชิงรุก
4. ควรมีการพัฒนาระบบการ
จัดการงานวิจัยโดยมีความ
รวมมือกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และ
สถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาวะ
ในปจจุบนั และสงเสริมให
สงผลงานตีพิมพ ในระดับ
นานาชาติ เพิ่มขึ้น

- รวมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
ประมง และคณะวิศวกรรมศาสตร
กอตั้ง
และดําเนินงานของศูนยวิจัยนวัตกรรม
อาหารและบริการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(KU FIRST)ได
ดําเนินโครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาผู ประกอบการอาหารไทย
มือ
อาชีพ (Professional Thai Chef)” ตั้งแต
เดือน ม.ค. – มิ.ย. 49 จํานวน 6 รุน ๆ ละ
54 คน
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ขอเสนอแนะ

5. ควรมีการประเมินผลทาง
วิชาการและการนําไปใช
ประโยชนของโครงการ

แนวทางแกไข

ผลการดําเนินงาน
- รวมกับคณะบริหารธุรกิจในโครงการบม
เพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(KU BIC)
- รวมมือดานงานวิจัยกับหนวยงานภายใน
และตางประเทศ อาทิ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเศรษฐศาสตร มก. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุน และเนเธอรแลนด โดยไดรับ
ทุนอุดหนุนวิจัยเปนเงิน 4 ลานบาท

4.2 จัดกิจกรรมผลักดันใหสงผลงาน
จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ตีพิมพระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
โดยคณะกรรมการวิจัยไดจัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง เสนทางสูนัก วิจัยมืออาชีพ โดยเชิญ
ศ.ดร. อุทัยรัตน ณ นคร เปนวิทยากร
บรรยาย เมื่อ 24 พ.ค. 49
5.1 โครงการวิจัยสถาบันฯ ที่มีการ โครงการวิจัยสถาบัน ในป 2548
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
5.2 วางแผนการประเมินผล
ยังขาดระบบและกลไก เพื่อวางแผนการ
โครงการที่เสร็จสิ้นกิจกรรม
ประเมินผลทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม

ไดมีการดําเนินการประเมินผลทางวิชาการ
และการนําไปใชประโยชนของโครงการ
พัฒนาวิชาการ
6.1 มีโครงการสรางความเขาใจใน มีการจัดกิจกรรมชี้แจงสรางความ เขาใจใน
6. ควรสรางความเขาใจใน
การดําเนินงานดานการประกัน งานประกันคุณภาพ เปนระยะอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานดานการ
คุณภาพ
ประกันคุณภาพใหมากขึ้น
รวมทั้งวางรูปแบบการเก็บขอมูลเพื่อการ
เชน การเก็บรวบรวมขอมูล 6.2 วางรูปแบบการเก็บขอมูล
ประเมินผล และไดกําหนดใหมีการรายงาน
6.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
การตีความ การจัดทํา
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
แผนพัฒนาปรับปรุงและ
ในรายไตรมาส (สปค 01 และ สปค 02)
การประเมินผล
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยคณะผูประเมินฯ
จาก สมศ. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2544 และไดตรวจเยี่ยมสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 คณะผูประเมินฯ ไดใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ดังนี้
ขอเสนอแนะ
1. สถาบันฯ ควรพัฒนาความ
รวมมือ / ความเชื่อมโยง /
ความสัมพันธ ระหวาง
องคกรภายใน มก. ที่มี
ภารกิจเกี่ยวของทางดาน
อาหารเชนกัน เพื่อสราง
ความเขมแข็งทางดาน
อาหารของมก. ใหเปน
ระดับแนวหนา

แนวทางแกไข
1. สรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายใน มก. ที่มีภารกิจ
เกี่ยวของทางดานอาหาร โดย
- สถาบันฯ เปน 1 ใน 4 หนวยงาน
หลักของมหาวิทยาลัย ไดแกคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารที่รวมจัดตั้งและ
บริหารจัดการศูนยวิจัยนวัตกรรม
อาหารและบริการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(Food
Innovation Research and
Services in Thailand : KU-FIRST)

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการแลวในป 2548 - 2549โครงการ

จัดฝกอบรมหลักสูตร ตัง้ แตเดือน ม.ค.
- ก.ค. 49 จํานวน 6 รุนรวมทั้งสิ้น 454
คน
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ขอเสนอแนะ

แนวทางแกไข

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินงานแลวในป 2547
- การอบรมผูประกอบการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่ประกอบ
อาหารฮาลาล (งบประมาณ 7.45
ลานบาท)
- การตรวจสอบ / วิเคราะห
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ
อาหารไทยฮาลาลเพื่อการสงออก
รวมทั้งการติดฉลากฮาลาลดําเนินการ
- รวมมือกับศูนยพัฒนาและถายทอด แลวในป 2546-2548
(รวมมือกับ ศรอ)จัดการฝกอบรม
เทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (ศรอ)
หลักสูตร “การพัฒนาผูประกอบการ
อาหารไทยมืออาชีพ” (Professional Thai
Chef)เพื่อใหความรู / พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาหารไทยใหแกผูประสงคจะ
ประกอบอาชีพพอครัวแมครัว ณ
ตางประเทศ จํานวน18 รุน รวม 1,323
คน
- รวมมือกับคณะบริหารธุรกิจและ
แผนดําเนินงานในป 2549บุคลากร
หนวยงานอื่น ๆ ของ มก.ในการให
สถาบันฯ เปนที่ปรึกษาโครงการบมเพาะ
คําปรึกษาแกนิสิตในโครงการบม
ธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University Business
(KU-BIC)
Incubation Unit : KU-BIC)
2. สถาบันฯ เปนองคกรที่มี 2. สถาบันฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนกล - กําลังดําเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ
เชิงรุก (แผน BSC) เพื่อใหมีรายรับที่
ยุทธการบริหารจัดการพ.ศ. 2547ศักยภาพสูงแหงหนึ่งใน
2551 ที่มีศักยภาพในการหารายได
มก. ที่สามารถออกนอก
เพิ่มขึ้นจากผลผลิตและบริการ
เพื่อนํามาพัฒนาองคกร
ระบบไดเนื่องจากมีภารกิจ
ที่มีศักยภาพในการหา
รายไดพึ่งพาตนเองได
-รวมมือกับศูนยนานาชาติสิรินธร
เพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอเสนอแนะ
แนวทางแกไข
3. สถาบันฯ ควรทําการวิจัย 3. สถาบันฯ เล็งเห็นความสําคัญในการ
อาหารเฉพาะโรค เนื่องจาก วิจัยอาหารสุขภาพที่คํานึงถึงความ
ความตองการมีสูงมาก
สมดุลของคุณคาของอาหารเนื่องจาก
และราคาแพง สวนใหญ
ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจตอ
ยังคงนําเขาจากตางประเทศ
สุขภาพมากขึ้น
โดยสถาบันฯ ควรมุงเนนการ
วิจัยอาหารสุขภาพที่
คํานึงถึงความสมดุลของ
คุณคาของอาหารเพราะ
ปจจุบันผูบริโภคใหความ
สนใจตอสุขภาพมากขึ้น
4. สถาบันฯ ไดติดตอประสานงาน/ ขอ
4. งานวิจัยที่รวมกับ
ความรวมมือ จากสํานัก กฎหมาย
ตางประเทศสถาบันฯ
จะตองตระหนักและตกลง มก. เพื่อใหคําปรึกษาตลอดมา
ใหชัดเจนถึงลิขสิทธิ์ของ
ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นดวย
โดยสถาบันฯ ควรหารือ
กับหนวยงานทางกฎหมาย
เพื่อปกปองการเพลี่ยงพล้ํา
ที่อาจเกิดขึ้นได
5. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพดาน
5. สถาบันฯ ตองพัฒนา
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ ของ
ศักยภาพดานการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑของ
สถาบันฯ
สถาบันฯ โดยรวมมือกับ
คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมี
ผูทรงคุณวุฒิและมีการ
เรียนการสอนดาน
การตลาดที่มีชื่อเสียง เพื่อ
จัดทํากลยุทธทางดาน
การตลาดตอไป

ผลการดําเนินงาน
- สถาบันฯ ไดรับงบสนับสนุน
โครงการวิจัยที่มุงดานอาหารเพื่อ
สุขภาพในป 2548 จํานวน9 โครงการ
เปนเงิน 4.59 ลานบาทและอยูระหวาง
เสนอขอทุนป 2549 จํานวน 10
โครงการเปนเงิน 6.40 ลานบาท

- ในการทําสัญญาความรวมมือในอนาคต
สถาบันฯ เล็งเห็นความสําคัญในการขอ
ความเห็นชอบจาก มก. เพื่อใหสถาบัน
ฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากผลงานวิจัย
อยางเหมาะสม

- จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการวางแผนกล
ยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับ
ผลิตภัณฑสถาบันฯโดยอาจารย
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มก.เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549
- อยูระหวางดําเนินกิจกรรมใน
โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตการจําหนาย
อาหารและผลิตภัณฑ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน :
สถานที่ตั้ง :
สถานที่ติดตอ :
โทรศัพท :
โทรสาร :
E-Mail :
Web Site :

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Institute of Food Research and Product Development
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม.
10900
ตู ปณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร จตุจักร กทม. 10903
P.O.Box 1043 Kasetsart , Bangkok 10903 Thailand.
0 2 942 8629 – 35
0 2 940 6455 และ 0 2 561 1970
ifr@ku.ac.th
http://www.ifrpd.ku.ac.th

ประวัติความเปนมา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา Institute of Food
Research and Product Development เดิมคือฝายศึกษาทดลองและวิจัยขององคการอาหารสําเร็จรูป
(อสร.) สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีหนาที่จดั หาเครื่องจักร อุปกรณการผลิตและทดลองผลิต
อาหารใหแกกองทัพ กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
บนถนนชูชาติกําภู โดยมี นายอมร ภูมิรัตน เปนหัวหนาฝายศึกษาทดลองและวิจัย ตอมา อสร. ได
จัดตั้งโรงงานขึ้นที่อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงไดมมี ติใหโอนฝายศึกษาทดลอง
และวิจัยมาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมีศาสตราจารยอมร
ภูมิรัตน
เปนผูอํานวยการคนแรกและมีสถานะเปนสวนราชการระดับคณะลําดับที่สิบเอ็ดของ
มหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ดําเนินการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพและ
คุณคาทางโภชนาการสูงจากวัตถุดิบเกษตรตางๆ
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม
รวมทั้งการเก็บรักษา การแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหคงคุณภาพที่พึงประสงคไว
ไดนาน ๆ
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ในป พ.ศ. 2511 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แบงการบริหารงานออกเปน 7
ฝาย ไดแก ฝายบริหารและธุรการทั่วไป ฝายคนควาและวิจัย ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายผลิตทดลอง
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายศึกษาสาธิต และฝายวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานดังนี้
1. วิจัยและใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยดําเนิน
งานวิจยั แบบครบวงจรใหแกภาครัฐ เอกชนและองคกรระหวางประเทศ
2. ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานกระบวนการผลิต การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑแกผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ขนาดกลาง ขนาดยอม ชุมชน ทองถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
3. ใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารใหไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย
เพื่อการบริโภคภายในและเพื่อการสงออก
4. ใหความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศในการฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยี แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร จั ด อบรม
โครงการพิเศษตามความตองการของหนวยงาน
สําหรับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดเนนงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ สรางผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ และสงเสริมการสงออก โดยมีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. การวิจยั องคประกอบพื้นฐานทางเคมี และกายภาพ ของผลิตผลทางการเกษตร ไดแก
ขาว พืชสมุนไพร ผลไม เปนตน
2. การวิจยั กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ มีคณ
ุ คาทางโภชนาการและมีความปลอดภัย การเก็บรักษาผลิตผลทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพือ่ เพิ่มมูลคา การยอมรับผลิตภัณฑ เชน
อาหารสุขภาพ เครื่องดื่ม เปนตน
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3. การวิจยั ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ศึกษากระบวนการหมักและการผลิต
ผลิตภัณฑที่เกีย่ วของกับจุลินทรีย การพัฒนาสารชีวภาพ สารสกัดจากจุลินทรียแ ละอาหารหมัก
4. การถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมและชุมชน
ป พ.ศ. 2544 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดยายที่ทําการมาตั้งอยูใกล
อาคารสารนิเทศ 50 ป ถนนไพฑูรยอิงคสุวรรณ ประกอบดวยอาคาร 9 ชั้น 1 อาคาร และ
โรงงานผลิต 2 โรงงาน
ตอมาในป พ.ศ. 2545 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดปรับโครงสราง
องคกรและการบริหารงานตามภารกิจ ประกอบดวย 9 ฝาย และ 3 ศูนย ดังปรากฏในแผนภูมิ
โครงสรางการแบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ และโครงสรางการบริหารงาน
โครงสรางการแบงสวนราชการ
ของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฝายบริหารและธุรการทั่วไป

ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

ฝายโภชนาการและสุขภาพ

ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

หมายเหตุ  อยูในระหวางดําเนินการจัดตั้ง

สถาบัน/สํานัก/ศูนยอื่น ๆ

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

คณะตาง ๆ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ฝายวิศวกรรม

ศูนยบริการประกันคุณภาพ
อาหาร

ศูนยสารนิเทศทางอาหาร

ฝายผลิต

ฝายการตลาด
ฝายอาหารและจัดเลี้ยง

โครงสรางการบริหารงาน
ของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการประจํา
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

รอง ผอ.ฝายบริหาร
และประกันคุณภาพ
- หัวหนาฝายบริหาร
และธุรการทั่วไป

รอง ผอ.ฝายวิจัย
และวิชาการ

ผูอํานวยการ
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

รอง ผอ.ฝาย
พัฒนา

- หัวหนาฝายจุล
- หัวหนาฝายผลิต
ชีววิทยาประยุกต - หัวหนาฝายการตลาด
- หัวหนาฝายเคมีและ - หัวหนาฝายอาหาร
และจัดเลี้ยง
กายภาพอาหาร
- หัวหนาฝาย
กระบวนการผลิต
และแปรรูป
- หัวหนาฝาย
โภชนาการและสุขภาพ
- หัวหนาฝายวิศวกรรม
- หัวหนาศูนยถายทอด
เทคโนโลยี และพัฒนา
อุตสาหกรรม 
- หัวหนาศูนยสารนิเทศ
ทางอาหาร

หมายเหตุ  อยูในระหวางดําเนินการจัดตั้ง

ผูชวย ผอ.ฝาย
กิจการพิเศษ

- คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ
- คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพสถาบันฯ
- คณะกรรมการวิจัยสถาบันฯ

ผูชวย ผอ.ฝาย
พัฒนาอุตสาหกรรม
- หัวหนาศูนยบริการ
ประกันคุณภาพ
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รายนามคณะผูบริหาร (มิถุนายน – ธันวาคม 2548)
ผูอํานวยการ

- นางวารุณี

วารัญญานนท

รองผูอํานวยการฝายบริหารและประกันคุณภาพ

- นางผองศรี

จิตตนูนท

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

- นางมณฑาทิพย

ยุนฉลาด

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ

- นายปราโมทย

ธรรมรัตน

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ

- นางมัณฑนา

รวมรักษ

ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาอุตสาหกรรม

- รศ.วิเชียร

ลีลาวัชรมาศ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ

- นางเนตรนภิส

วัฒนสุชาติ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพัฒนา

- นางชิดชม

ฮิรางะ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ

- น.ส.อภิญญา

จุฑางกูร

เลขานุการสถาบันและ

- นางสายใจ

บุญสุข

หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต

- นางสิริพร

สธนเสาวภาคย

หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร

- นางพัชรี

ตั้งตระกูล

หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

- นางกุลวดี

ตรองพาณิชย

หัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ

- น.ส.ดวงจันทร

เฮงสวัสดิ์

หัวหนาฝายวิศวกรรม

- นายกฤษณะ

เต็มตระกูล

หัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

- นางมาลัย

บุญรัตนกรกิจ

หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร

- นางสุนีย

โลกนิยม

หัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง

- นางนิภา

ตลับนาค

ผูจัดการโรงงานผลิต 1

- นายวายุห

สนเทศ

ผูจัดการโรงงานผลิต 2

- นางชิดชม

ฮิรางะ

หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป
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รายนามคณะผูบริหาร (มกราคม 2549-ปจจุบัน)
ผูอํานวยการ

- นางวารุณี

วารัญญานนท

รองผูอํานวยการฝายบริหารและประกันคุณภาพ

- นางผองศรี

จิตตนูนท

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

- นางมณฑาทิพย

ยุนฉลาด

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ

- นายปราโมทย

ธรรมรัตน

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ

- นางมัณฑนา

รวมรักษ

ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาอุตสาหกรรม

- รศ.วิเชียร

ลีลาวัชรมาศ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ

- นางเนตรนภิส

วัฒนสุชาติ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพัฒนา

- นางชิดชม

ฮิรางะ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ

- น.ส.อภิญญา

จุฑางกูร

เลขานุการสถาบันและ

- นางสายใจ

บุญสุข

หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต

- นางสิริพร

สธนเสาวภาคย

หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร

- นางพัชรี

ตั้งตระกูล

หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

- นางจุฬาลักษณ

จารุนุช

หัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ

- น.ส.เพลินใจ

ตังคณะกุล

หัวหนาฝายวิศวกรรม

- นายณรงคศักดิ์

สงเคราะหราษฎร

หัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

- นางมาลัย

บุญรัตนกรกิจ

หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร

- นางสุนีย

โลกนิยม

หัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง

- นางนิภา

ตลับนาค

ผูจัดการโรงงานผลิต 1

- นายวายุห

สนเทศ

ผูจัดการโรงงานผลิต 2

- นางชิดชม

ฮิรางะ

หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป
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รายนามคณะกรรมการประจําสถาบันฯ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและทรัพยสินทางปญญา

ที่ปรึกษา

ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ประธานกรรมการ

นายธนะบูลย

สัจจาอนันตกุล

กรรมการ

นางขจีจรัส

ภิรมยธรรมศิริ

กรรมการ

นายวิโรจน

รุโจปการ

กรรมการ

นางสาวปทุมพร

ฉิมเอนก

กรรมการ

นางสาวนงนุช

รักสกุลไทย

กรรมการ

นางยุพาวรรณ

วรรณวานิชย

กรรมการ

นายวัฒนา

สวรรยาธิปติ

กรรมการ

นายกลาณรงค

ศรีรอต

กรรมการ

นางไพลิน

นิมิตยงสกุล

กรรมการ

นายวัลลภ

มานะธัญญา

กรรมการ

นายนุรักษ

มหัทธนะอานนท

กรรมการ

นางสายใจ

บุญสุข

เลขานุการ

นางวรางคณา

พันธุมโพธิ

ผูชวยเลขานุการ
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รายนามคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันฯ
1.

นางวารุณี

วารัญญานนท

ผูอํานวยการ

2.

นางผองศรี

จิตตนูนท

รองผูอํานวยการฝายบริหารและประกันคุณภาพ

3.

นางมณฑาทิพย

ยุนฉลาด

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

กรรมการ

4.

นายปราโมทย

ธรรมรัตน

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ

กรรมการ

5.

นางมัณฑนา

รวมรักษ

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ

กรรมการ

6.

รศ.วิเชียร

ลีลาวัชรมาศ

ผูชว ยผูอํานวยการฝายพัฒนาอุตสาหกรรม

กรรมการ

7.

นางเนตรนภิส

วัฒนสุชาติ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ

กรรมการ

8.

นางชิดชม

ฮิรางะ

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายพัฒนา

กรรมการ

9.

น.ส.อภิญญา

จุฑางกูร

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ

กรรมการ

10.

นางสิริพร

สธนเสาวภาคย

หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต

กรรมการ

11.

นายวันชัย

รองหัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต

กรรมการ

12.

นางพัชรี

ตั้งตระกูล

หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร

กรรมการ

13.

น.ส.กรุณา

วงษกระจาง

รองหัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร

กรรมการ

14.

นางจุฬาลักษณ จารุนุช

หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

กรรมการ

15.

น.ส.เสาวลักษณ รุงแจง

รองหัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

กรรมการ

16.

น.ส.เพลินใจ

ตังคณะกุล

หัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ

กรรมการ

17.

น.ส.เยาวดี

คุปตะพันธ

รองหัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ

กรรมการ

18.

นายณรงคศักดิ์ สงเคราะหราษฎร

19.

นายศิริพงษ

20.

นางสายใจ

บุญสุข

หัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป

กรรมการ

21.

นางวรางคณา

พันธุมโพธิ

ผูชวยหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไป

กรรมการ

22.

นางมาลัย

บุญรัตนกรกิจ

หัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร

กรรมการ

23.

วรรณดี

สุทธินรากร

24.

นางสุนีย

โลกนิยม

หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร

กรรมการ

25.

นางนิภา

ตลับนาค

หัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง

กรรมการ

26.

นายวายุห

สนเทศ

ผูจัดการโรงงานผลิต 1

กรรมการ

27.

นางชิดชม

ฮิรางะ

ผูจัดการโรงงานผลิต 2

กรรมการ

28.

นางกาญจนา

สิทธิชัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการ

พันธทวี

เทศนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

หัวหนาฝายวิศวกรรม

กรรมการ

รองหัวหนาฝายวิศวกรรม

กรรมการ

หัวหนาฝายการตลาด

กรรมการ
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บุคลากรสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

จํา นวนบุคลากรตามสถานภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย ค, 2

ลูก จางประจํา, 65
พนัก งานเงินรายได, 25

ขาราชการสาย ค, 36
ขาราชการสาย ข, 42

ลูก จางชั่วคราว, 36
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
ข, 5

บุคลากรทั้งหมด 211 คน

หมายเหตุ *รวม บุคลากรที่สังกัดสํานักหอสมุด มก
ประเภทขาราชการสาย ข 1 คน
ประเภทขาราชการสาย ค 1 คน

บุคลากรจําแนกตามสายงานและวุฒิ การศึกษา
80

65

60
32

40
20

4

31

25
6

7

18
4

4

3 4

3

5

0
ขาราชการสาย ข

ขาราชการสาย ค พนั กงานมหาวิทยาลัย
ต่ํากวา ป. ตรี

ป. ตรี

ลูกจางประจํา
ป. โท

ป. เอก

พนั กงานเงิ น รายได

ลูกจางชั่ วคราว
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ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

ตํา แหน งทางวิ ชาการ

เชี่ ยวชาญพิ เศษ เชี่ ยวชาญ
1
6
ไมมีตํ า แหนง ทางวิ ชาการ
46

ชํ านาญการ
25
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รายรับ-รายจาย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ป งปม.2547
เงินงบประมาณ

เงินรายได

รายรับ
รับเงินงบประมาณ
รับเงินรายได
รายไดจากการ
บริหาร
รายไดจากการ
ประยุกตแบริการวิชา
การ
รายไดโครงการ
พัฒนาวิชาการ
รายไดจากเงิน
อุดหนุน
รายไดอื่น ๆ
รายจาย
งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางพนักงานเงิน
รายได
คาจางชั่วคราวราย
เดือน
คาจางชั่วคราวรายวัน
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

ป งปม.2548
เงิน
รวม งปม.และรายได งบประมาณ

เงินรายได

รวม งปม.และ
รายได

100,427,778.09
40,798,600.00 38,405,500.00
59,629,178.09
0.00 63,880,331.85

102,285,831.85
38,405,500.00
63,880,331.85

40,798,600.00
0.00

59,629,178.09

0.00

29,230,497.44

29,230,497.44

0.00 11,779,602.95

11,779,602.95

0.00

7,568,163.15

7,568,163.15

0.00 35,535,204.94

35,535,204.94

0.00

918,500.00

918,500.00

0.00

21,900,825.50

21,900,825.50

0.00

11,192.00

11,192.00

35,335,632.24
31,098,690.00
22,047,770.00
9,050,950.00

67,968,059.90
2,992,207.93

0.00

1,039,576.84

1,039,576.84

0.00

2,165,717.00

2,165,717.00

0.00
0.00

1,915,924.12
36,706.97

1,915,924.12
36,706.97

0.00
0.00

2,009,791.43
193,090.25

2,009,791.43
193,090.25

2,098,842.24
137,348.00
292,802.10
969,092.14
691,600.00

29,044,823.38
844,141.00
4,389,695.00
20,994,239.64
2,816,747.94

31,143,665.62
981,489.00
4,682,497.10
21,963,331.78
3,508,347.94

3,087,217.60 26,464,177.35
251,613.00
839,265.00
123,038.50 3,327,810.60
1,037,366.10 21,067,718.40
1,675,200.00 1,229,383.35

29,551,394.95
1,090,878.00
3,450,849.10
22,105,084.50
2,904,583.35

0.00

3,761,340.00

3,761,340.00

0.00 12,765,294.50

12,765,294.50

0.00

38,889.46

38,889.46

103,303,692.14 34,342,320.85 60,447,775.11
34,090,897.93 31,109,003.25 4,368,598.68
22,047,770.00 22,085,583.25
0.00
9,050,950.00 9,023,420.00
0.00

94,790,095.96
35,477,601.93
22,085,583.25
9,023,420.00
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ป งปม.2548

ป งปม.2547

เงินงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเพื่อการ
ดําเนินงาน
เงินอุดหนุนเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
เงินอุดหนุนโครงการ
เฉพาะกิจ
รายจายอื่น
รายรับ หัก รายจาย

เงินรายได

เงิน
รวม งปม.และรายได งบประมาณ

เงินรายได

รวม งปม.และ
รายได

2,000,000.00

28,419,863.31

30,419,863.31

0.00

7,447,003.02

7,447,003.02

0.00

27,391,336.51

27,391,336.51

0.00

7,447,003.02

7,447,003.02

2,000,000.00

1,028,526.80

3,028,526.80

0.00

0.00

0.00

146,100.00

5,531,043.12

5,677,143.12

146,100.00 18,380,413.24

18,526,513.24

146,100.00

0.00

146,100.00

146,100.00

48,460.28

194,560.28

0.00

0.00

0.00

0.00

429,844.71

429,844.71

0.00

5,531,043.12

5,531,043.12

0.00 17,902,108.25

17,902,108.25

0.00

1,980,121.96

1,980,121.96

0.00

-2,875,914.05

3,787,582.82

3,787,582.82
7,495,735.89
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คณะทํางาน
1. นางวารุณี
2. นางผองศรี
3. นางสายใจ
4. นางวรางคณา

วารัญญานนท
จิตตนูนท
บุญสุข
พันธุมโพธิ

5. นางวรรณดี สุทธินรากร
6. นางสุนีย
7. น.ส.พิศมัย

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.

น.ส.เปรมรัตน
นายนิพัฒน
น.ส.วีรนุช
น.ส.พูลศรี
น.ส.ลักขณา
นางอารีลักษณ
นางกาญจนา
นางสิริพรรณ
นางอุษา
น.ส.วรรณสุข
นางวรภัทร
นางสาวดา
น.ส.พัชริน

โลกนิยม
ศรีชาเยช
จิตหาญ
ลิ้มสงวน
กิระวงศสกุล
อยูสินธุ
แสนมณี
เต็มตระกูล
สิทธิชัย
คลายมณี
เนียรสอาด
ไชยวงษ
กอบสันเทียะ
กูลเหมือน
กุลอําภา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

