
ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

ขอมูลการจัดแสดงผลงาน/ผลิตภัณฑในงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู Thailand 4.0” 
KU Research to Business EXPO 2018

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

กลุมที่ 1: ผลิตภัณฑอาหารใหมและอาหารเพื่อสุขภาพ

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

1 P 19

ผลิตภัณฑน้ําขมิ้นเขมขนพรอม
ดื่ม เสริมคอลลาเจน, ผลิตภัณฑ
เจลลี่ขมิ้นพรอมดื่มรสผลไม 
เสริมคอลลาเจน

ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
0818465880

วางบนโตะ
ขนาด 50x50
 cm

ของตกแตง ผาปู ตระกรา 
ดอกไม

2 PRE 
2_135

ผงขาวไรซเบอรรี่งอกผสมเห็ด
หูหนูขาวและธัญพืช-ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารบํารุงสมองและ
บํารุงผิว

ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาพฤกษศาสตร
0926864334

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ุ ุ

3 PRE2_10
ขาวเหนียวมูนกึ่งสําเร็จรูปและ
กระบวนการผลิต ผศ.ดร. สิริชัย สงเสริมพงษ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
(02)5625024 
(0867791263)

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

4 PRE2_11

กระบวนการผลิตน้ําแกวมังกรไม
เติมน้ําตาล และกระบวนการ
ผลิตแยมแกวมังกรไมเติมน้ําตาล ผศ.ดร.สิริชัย สงเสริมพงษ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
(02)5625024 
(0867791263)

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

โ5 PRE2_9+ การแปรรูปดักแดไหมอีรี่ ผศ.ดร. สิริชัย สงเสริมพงษ ภาควิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
(02)5625024 
(0867791263)

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

6 PRE2_46
ผลิตภัณฑผงปรุงรสบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปน้ําตกปลาทูนา ผศ.ดร.วรรณวิมล คลายประดิษฐ

คณะประมง 
ภาควิชาผลิตภัณฑ
ประมง

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

7 ST2_44
น้ํามะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ําเสริม
ใยอาหารสูง ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

8 ST18 สมตําพอดีคํา อ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ
085-9197747

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

ครกไม เขียงไม จานชามไม 
และผักสดสําหรับประดับ
ตกแตง

9 P35
Centro ที่ชวยบํารุงขอเขา และ
 Pablo ที่ชวยในเรื่องการผอน
คลาย กอนนอน

อ.ดร. วรวัลย วอรโร

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
098-169-7940

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

Brouchours, 
basket showcase, raw 
materials. ตองการตั้ง
กระเชา และวัตถุดิบ น้ํามันงา 
เมล็ดงา

10 ST 23
รังนก Freeze-dried กึ่ง รศ ดร วราภรณ บญทรัพยทิพย

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร วางบนโตะ10 ST 23

สําเร็จรูป พรอมรับประทาน รศ.ดร.วราภรณ บุญทรพยทพย และเทคโนโลยีการ
อาหาร
092-4962661

หรืออุปกรณ

11 ST_13
Rice Albumin Protein โปรตีน
อัลบูมินจากรําขาว ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
02-942-8600 ตอ 705 
081-849-9853

วางบนโตะ
และอุปกรณ

โบวชัวร วัตถุดิบที่ใช สารสกัด ขอโตะวาง
ผลิตภัณฑ

12 P36 KU-Slim รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ

วางบนโตะ
และอุปกรณ

มีของตกแตง ดังในภาพ

13 P37
กระบวนการผลิตพริกปน
คุณภาพสูง รศ.ดร.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ

วางบนโตะ
และอุปกรณ

มีของตกแตง ดังในภาพ

14 P_27
ผลิตภัณฑน้ําสมสายชูหมักและ
เครื่องดื่มน้ําสมสายชูหมักจาก
ปลายขาวหอมมะลิผสมผลตะขบ

นายประมวล ทรายทอง
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
086-7794123

วางบนโตะ
และอุปกรณ /
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

15 P_32
ผลิตภัณฑน้ําสมสายชูหมักและ
เครื่องดื่มน้ําสมสายชูหมักจาก
สับปะรดและสับปะรดอบแหง

นายประมวล ทรายทอง
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
086-7794124

วางบนโตะ
และอุปกรณ

16 ST3_47 มิรินจากขาวไทย นายประมวล ทรายทอง
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
086-7794125

วางบนโตะ
และอุปกรณ

17 PRE2_28
ผลิตภัณฑปลาสมจากปลา
กะพงและนักเก็ตปลาสมปลาะ
กะพง

นายประมวล ทรายทอง
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
086-7794126

วางบนโตะ
และอุปกรณ

18 P149 น้ําจากเนื้อเยื่อไผพาสเจอรไรซ ดร พัดชา เศรษฐากา

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร วางบนโตะ / คมือ กลองใสคูมือ18 P149 นาจากเนอเยอไผพาสเจอรไรซ ดร.พดชา เศรษฐากา ุ
 สกลนคร
042725036 และ
0817689707

และอุปกรณ / คูมอ ู
ขนาด A4

19 P150
Super Chill: ซอสพริก และ 
พริกปนละเอียดไรเมล็ด ดร.พัดชา เศรษฐากา

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
 สกลนคร
042725036 และ
0817689707

วางบนโตะ
และอุปกรณ / คูมือ กลองใสคูมือ

ขนาด A4

20 P20 น้ําสลัดสูตรมิกซเบอรรี่ น.ส.สุภัคชนม คลองดี
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
0860042211

วางบนโตะ
และอุปกรณ / ของตกแตง

21 PRE2_34 น้ําพริกปลาราสับ น.ส.สุภัคชนม คลองดี
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
0860042211

วางบนโตะ
และอุปกรณ / ของตกแตง

22 PRE2_47
เครื่องดื่มกลิ่นรสเลมอนวิตามิน
ซีสูง

ผศ.ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐ
พิทักษสันติ

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
0944865398

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

วางบนโตะจัดแสดงชิ้นงาน
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

23
TH4.0

(5(5.1.6)
60

ผลิตภัณฑพาสตาจากแปงขาว
เสริมแคลเซียม

ผศ.ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐ
พิทักษสันติ

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
0944865398

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

วางบนโตะจัดแสดงชิ้นงาน

24 PRE2_8
เครื่องดื่มโยเกิรตถั่วเหลืองผสม
ฟกทอง รศ.ดร.กมลวรรณ แจงชัด

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ
0818401860

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

25
TH 4.0 
(5(5.1.5)

60)

วาฟเฟลกรอบจากขาว (Crispy
 Rice Waffle) รศ.ดร.กมลวรรณ แจงชัด

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
0818401860

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

26
TH 4.0 
(5(5 1 4)

สารเคลือบทู-โกแวก (To-Go รศ ดร อนวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะ วางบนโตะ26 (5(5.1.4)

60)

ู (
Wax) รศ.ดร.อนุวตร แจงชด อุตสาหกรรมเกษตร

08143029023
หรืออุปกรณ

27 PRE2_90
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
น้ํานมขาวออรแกนิค รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ผลิตภัณฑน้ํานมขาว,แผนพับ
 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

28 Pre2_48

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
จากผลหมอน : เครื่องดื่มน้ํา
หมอนชนิดผง ผลหมอนอบแหง
 น้ําสมสายชูหมัก เครื่องดื่ม

นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรคกุล
สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
081-644-5423

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ู
น้ําสมสายชู

29 Pre2_49
สารตกตะกอนเตาหูจาก
กระบวนการหมักตามธรรมชาติ นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรคกุล

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
081-644-5423

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

30
PRE-

SEED2_
32

สแนคจากขาวไรซเบอรี่โดยใช
เทคโนโลยีเอกซทรูชัน นางจุฬาลักษณ จารุนุช

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
0862066983 (วรา
ภรณ: ผูติดตอ
ประสานงานหลัก)

วางบนโตะ
หรือแทน
สําหรับวาง
แสดง) (ซอง
ขยายกน 
ขนาดกวาง 
16 cm x สูง 
25 cm

ผลิตภัณฑที่จะนําไปจัดแสดง
 มีทั้งแบบที่บรรจุในซอง
บรรจุภัณฑ ประมาณ 5 ซอง 
และผลิตภัณฑที่ใสภาชะ
บรรจุ เชนขวดโหล

25 cm

31
PRE-

SEED2_
33

อาหารเชาซีเรียลพรอมบริโภค
จากขาวไรซเบอรี่โดยใช
เทคโนโลยีเอกซทรูชัน

นางจุฬาลักษณ จารุนุช

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
0862066983 (วรา
ภรณ: ผูติดตอ
ประสานงานหลัก)

วางบนโตะ
หรือแทน
สําหรับวาง
แสดง)  
(กลองมีขนาด
 8.5 x 3.5 x 
16 cm.

ผลิตภัณฑที่จะนําไปจัดแสดง
 มีทั้งแบบที่บรรจุในกลอง 
บรรจุภัณฑ ประมาณ 5 กลอง
 และเปนผลิตภัณฑที่ใสภา
ชะบรรจุ เชนขวดโหล

32 ST_11
เครื่องดื่มรังนกผงกึ่งสําเร็จรูป
ผสมใบเตย น.ส.ชอลัดดา เที่ยงพุก

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
0805780455

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / เอกสาร ปชส. 1 หนา

0805 80 55

33 ST_20

เคกกลวยหอมปราศจากกลูเทน
จากแปงขาว และสายการผลิต
ผลิตภัณฑเบเกอรีปราศจาก
กลูเทน

ผศ.ดร.พิณทิพย รัมภกาภรณ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
086-663-1373

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ฟวเจอรบอรดขนาดประมาณ 
30 x 42 cm สําหรับตั้งบน
โตะ จํานวน 3 ชิ้น 

ใบปลิว ขนาด 15 x 20.5 cm

34 ST 22
ผลิตภัณฑไขขาวแผนกรอบ 
“ฟ ฟ ” ดร.ศิวาพร โอเจริญ

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ
0617106886 (ศิวาพร)

วางบนโตะ
ื ป 

ตัวอยางผลิตภัณฑสําหรับชิม34 _
“ฟนฟน” ดร.ศวาพร โอเจรญ ( )

099-569-6342 (สุดา
ทิพย) การติดตอชวง
วันที่ 3 มค - 30 มีค. 
ขอใหติดตอ อ.สุดาทิพย

หรืออุปกรณ

35 ST_35 น้ําเมล็ดมะมวงหิมพานต อ.ดร.ณภัทร กําธรสิริวิมล
คณะเกษตร 
กําแพงแสน 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

Page 5



ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

36 P38
ซันเบิรด เซนเทลลา คอลลา
เจน” ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
คอลลาเจนผสมใบบัวบก

อ.ดร.วรรณรัตน พรศิริวงศ
คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาชีวเคมี
089-962-2618

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

37
TH 4.0 
(5(5.1.2)

60)

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร EAT me
 แผนควบคุมน้ําตาลในเลือด ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
0985541462

ขนาดกลอง กxยxส 2"x8"x3.5"

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร

38
TH 4.0 
(5(5.1.3)

60)

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร CHEW
 D แผนควบคุมคอเลสเตอรอล
ในเลือด

นางสาวประภัสสร รักถาวร

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  
0994641599

 

ขนาดกลอง กxยxส 2"x8"x3.5"

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร

วางบนแทน  โ  ี่ ใ โบรชัวร และ

39
 TH 4.0 
(5(5.1.7)

60)

Gluten-free Mulberry Tea 
Soba (เสนโซบะชาใบหมอน
ปราศจากกลูเตนจากขาว)

ผศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ

ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
0802107989

วางบนแทน
จัดวางขนาด
ความกวาง
แทน 30*40 
ซม. จํานวน 2
 แทน

เสนโซบะแบบแหงทีวางใน
กลอง 1 กลอง และอยูในซอง
 5-10 ซอง (ตามพื้นที่ที่มี)

และเสนโซบะแบบลวกแลว

โบรชวร และ
พรอพตางๆ 
เชนรวงขาว ใบ
หมอน ถวยใส
แปงขาวและใบ
ชา ตามไฟลรูป

40
TH 4.0 

(5(5.1.11)
60)

ชาเห็ดถั่งเชา (ผลิตจาก ดอก
เห็ดถั่งเชาสีทองที่มีสาร 
cordycepin สูง)

ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
081-7369625

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร / แผนแสดงผลตรวจ

เกลือปรงแตงสมนไพรลด
41

TH 4.0 
(5(5.1.1)

60)

เกลอปรุงแตงสมุนไพรลด
โซเดียม น.ส.ชุษณา เมฆโหรา สถาบันคนควาและ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

42
TH 4.0 
(5(5.1.9)

60)

ผลิตภัณฑสแน็คบารผัดไทยวุน
เสนสูตรลดน้ําตาล รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี

ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร ของตกแตง
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

43
TH4.0 

(5(5.1.10)
60)

มันสําปะหลังแผนอบกรอบ (รส
ผักโขมอบชีส/รสพริกกระเทียม/
รสทุเรียน/รสกลวยช็อคโกแลต)

ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี

ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
081-987-9204

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

กลองผลิตภัณฑขนาด กวาง 
 11 cm ยาว 32 cm สูง 6 cm
 จํานวน 5 กลอง 
 พรอมอุปกรณตกแตงตามที่
แจง

โปรชัวรของ
ตกแตง (หัวมัน
สําปะหลัง 
กลวย พริก 
ทุเรียน ผักขม)

44
TH 4.0 

(5(5.1.15)
60)

1. แปงขาวหอมมะลิโมละเอียด 
2. ผลิตภัณฑแปงขาวหอมมะลิ
ผสมสําเร็จรูปสําหรับผลิตภัณฑ
ขนมอบปราศจากกลูเตน

ดร.ปฐมา จาตกานนท

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 089-774-8929

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

45 Preseed_
2_18

อาหารเปยกสําหรับแมว อายุ 
1-6 ป และแมวอายุมากกวา 7 ป รศ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี

คณะสัตวแพทยศาสตร 
ภาควิชาเวชศาสตร
คลินิกสัตวเลี้ยง
0851234548

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร

่
คณะอุตสาหกรรม

46 ST2_30
ชิพไมรมควันที่ผลิตจากไมไทย
 4 ชนิด อ.ดร.

 

กนิฐพร วังใน
เกษตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบวชัวร และของตกแตงเปน
ไมชิพใสโถแกวทรงสูง

47 ST2_17

การพัฒนานวัตกรรมระบบการ
บรรจุแบบสภาพบรรยากาศ
ดัดแปลงสําหรับเมลอนตัดแตง
พรอมบริโภค

อ.ดร.ภัทรินทร ลีลาภิวัฒน
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

48
TH 4.0 
(5(5.1.8)

60)

สุรากลั่นจากขาวอะไมโลสสูง ดร.สุมัลลิกา โมรากุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชา

โ โ ี ี

วางบนโตะ
หรืออปกรณ60) เทคโนโลยีชีวภาพ หรออุปกรณ

49 Food 
Valley

ผลิตภัณฑปรุงรสความเค็มต่ํา
จากปลา

โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

50 Food 
Valley

แอสตาแซนทินผง โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

51 Food 
Valley

ผงใหกลิ่นรสวาซาบิที่ทนความ
รอนสูง โครงการ Food Valley ภาค

กลาง 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

โ โ

52 Food 
Valley

ปลาสวายรมควันพรอม
รับประทาน

โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

53 Food 
Valley

ขาวเกรียบกุงและแค็บหมูที่ไม
ผานการทอดในน้ํามัน

โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

54 Food 
Valley เสนบะหมี่จากขาว โครงการ Food Valley ภาค

กลาง 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

55 Food 
Valley

วุนสวรรคจากน้ําเหลือทิ้งจาก
มะพราว

โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

56 Food 
Valley

น้ําสมสายชูหมักกลิ่นสมุนไพร
จากมะพราว

โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

57 Food 
Valley

Coco Sauce เครื่องปรุงรสจาก
มะพราว

โครงการ Food Valley ภาค
กลาง 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง

58 Food 
Valley กุนเชียงเพื่อสุขภาพ โครงการ Food Valley ภาค

กลาง 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. (02) 
579-5547

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบรชัวรโครงการ  Food 
Valley ภาคกลาง
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

59
TH 4.0 

(8(8.1.22)
60)

พันธุถั่วเขียว “KUML 4” ผศ.ดร.ประกิจ สมทา
ภาควิชาพืชไรนา 
คณะเกษตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

กลุมที่ 2: ผลิตภัณฑทางการเกษตร

60
TH 4.0 

(8(8.1.24)
60)

ขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยว
พันธุสุวรรณ 4452 ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

กษ-ศูนยวิจัยขาวโพด
ขาวฟางแหงชาติ
081-8299384

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ขอโตะหรืออุปกรณวาง
ผลิตภัณฑขนาด 50x50 cm.
 จํานวน 2 ตัว

61 PRE2_13
3 น้ํามันมะรุมกลิ่นดอกไมไทย อ.ดร.ณภัทร กําธรสิริวิมล

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

้ ิ 
62 Pre_41

น้ํามันปาลมดิบเกรดเอจากโรง
หีบน้ํามันปาลมดิบขนาดเล็ก รศ.ดร.วิทยา  ปนสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาเคมี 
0818539545

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ใชพื้นที่จัดแสดงชิ้นงาน
ประมาณ 60 x 30 cm

63 ST33
เนื้อโคคุณภาพจากโคนมเพศผู
ขุน

64
TH 4.0 

(8(8 1 28)
กระบวนการผลิตเนื้อโค
คณภาพสงจากโคเนื้อลกผสม

/
ตูแชเนื้อโคนม 
(ก x ย : 60 x 120 cm.)
โบโชวร, หนังสือ, / / /รศ.ดร. สุริยะ สะวานนท

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 
ภาควิชาสัตวบาล 
087-5039369

64 (8(8.1.28)
60)

คุณภาพสูงจากโคเนอลูกผสม
วากิว x กําแพงแสน

65 ST3_43 แอนโทไวท (AnthoWhite) อ.ดร.ณภสินธุ พัฒนากุล
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 
สกลนคร
0851926635

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบชั่วร

66
TH 4.0 

(8(8.1.20)
60)

เชื้อรา Myrothecium roridum
 สายพันธุ 448 ควบคุม
ผักตบชวา

อ.ดร.อารม อันอาตมงาม
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
091-6615946

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ใชพื้นที่จัดแสดงชิ้นงาน
ประมาณ 
50 x 50 cm.
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

67
TH 4.0 

(8(8.1.26)
60)

ผลิตภัณฑสเปรยน้ําหมักมูล
ไสเดือน รศ.ดร.อรพินท เจียรถาวร

คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาเคมี
0918718465

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โตะยาว 80 cm 
สูง 70 cm เพื่อวางผลิตภัณฑ
 และโบชั่วร

68 P4 บาซิลลัส บีซี 05 อ.ดร.เยาวภา อรามศิริรุจิเวทย
คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาจุลชีววิทยา
081-846-1243

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ โบชั่วร

69
TH 4.0 
(8(8.1.3)

60)
วัคซีน KU-VAC1 ศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย
089-9234563

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชั่วร

70
TH 4.0 
(8(8.1.4)

60)

วัคซีนตอตานเห็บสุนัข 
(KU-DOG1) ศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย
089-9234563

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ โบชั่วร

71
TH 4.0 

(8(8.1.1)6
0) และ 

P5

TILAVAC วัคซีนปองกันเชื้อทิลา
เปยเลคไวรัสในปลานิลและปลา
นิลแดง

ผศ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
และวิทยาภูมิคุมกัน 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
0899006117

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ โบชั่วร

72
TH 4.0

(8(8.1.9)
60)

StrepKU วัคซีนควบคุมโรคส
เตรปโตคอคโคซิสในปลานิล –
 การเพิ่มศัยภาพการผลิต

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร
ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร
089-744- 1466

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบชั่วร และของตกแตง

73 PRE_26

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตโปรตีนที่
ละลายไดของโปรตีนแอนติเจนรีคอม
บิแนนท KU_Sej_LRR_2012 ผลิต

   ี ี ิ
ผศ.สพญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ

คณะสัตวแพทยศาสตร. 
ภาควิชาสรีรวิทยา
087 126 4148

/ วางบนโตะ
หรืออปกรณ / โบชัวร, iPad

จากเซลลเจาบาน แบคทีเรีย เอสเชอริ
เชีย โคไล (อี โคไล)”

087-126-4148 หรออุปกรณ

74 P46
นวัตกรรมสูตรยางลอ
จักรยานยนตสําหรับตนทุนต่ํา
และคุณภาพมาตรฐาน

ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ
คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาวัสดุศาสตร
091-780-9569

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

75 ST31
ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด 
AOZ ในสัตวน้ํา ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร

ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร
089-744- 1466

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบชั่วร และของตกแตง

กลุมที่ 3: ผลิตภัณฑชุดตรวจวัดและชุดทดสอบ
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

76 ST2_2
ชุดวิเคราะหปริมาณอมิโลสแบบ
งาย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศชัย

คณะเกษตร 
ภาควิชาพืชไรนา
081-390-0091

วางบนโตะ
อยางนอย
ขนาด 1x1m

TH 4 0

ชุดทดสอบสารโลหะหนักแคดเมียมในน้ํา 
(VTKU-Cadmium kit)

77
TH 4.0 
(8(8.1.5)

60)

(VTKU Cadmium kit) 
ชุดทดสอบสารตกคางซัลบูทามอลใน
ผลิตภัณฑจากสัตว (VTKU-Salbutam kit)
ชุดทดสอบการปนเปอนยาปฏิชีวนะในน้ํา 
(VTKU-Tetracyn kit)

ผศ.ดร.วุฒินันท รักษาจิตร
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย
086-3592396

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชั่วร

78 ST3-43
น้ํายาบวนปาก ขอยกลั่น  ขอย 
เพียวริตี้ (KHOI PURITY) ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

สถาบันคนควาและ

กลุมที่ 4: ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และความงาม

79 ST_14
Bionix Rice Enchanting 
serum / ไบโอนิค ไรซ แอน
แชนทติ้ง เซรั่ม

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ

พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
02-942-8600 ตอ 502 
(มือถือ 089-5255868)

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบวชัวร วัตถุดิบที่ใช สารสกัด

80 Preseed-
P29

ไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสท 
(Liposome Sericin 
Hydrolysate)

น.ส.พัลลภา วุฒิภาพรกุล

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
086-5178901

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

มีผลิตภัณฑประมาณ 2-3 ชิ้น
ไปจัดแสดง, สแตนดอะคริลิก
ไวจัดโชวผลิตภัณฑ

สถาบันคนควาและ

1.โบวชัวรจํานวน 5-10 แผน 
2.ผลิตภัณฑจริงจํานวน 5-10
ิ้

ขอนํา
ิ ั 

81 P31
la infinii Facial Miracle CELL 
Essence ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
089-9640270

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

 ชิน
3. กรอบแนวตั้งขนาด6x8
จํานวน1อัน 
4.ชั้นอครีลิกวางผลิตภัณฑ
1-2อัน

ผลิตภัณฑ
ขนาดทดลอง
ไปใหทดลอง
ใชในงาน

82 ST15
ผลิตภัณฑเอสเซนสผสมสาร
สกัดเบตากลูแคนจากยีสต ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
085-1885681

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบรชัวร, ของตกแตงบนโตะ

วางผลิตภัณฑ,  ไอแพด

ขอโตะวาง
ผลิตภัณฑ
ขนาด 0.5x0.5 
เมตร

Page 11



ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

83 ST2_6
ไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจาก
เศษไหม ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
085-1885681

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ของตกแตงบนโตะวาง
ผลิตภัณฑ

ขอโตะวาง
ผลิตภัณฑ
ขนาด 0.5x0.5 
เมตร

84
TH 4.0 

(5(5.1.14)
60)

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีสวน
ของโปรตีนจากรังไหมและ
โปรตีนรําขาว

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
085-1885681

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ผลิตภัณฑ 13 ชนิด อยางละ
 5-10 ชิ้น, โบรชัวร, ของ
ตกแตงบนโตะวางผลิตภัณฑ

85
TH 4.0 

(8(8.1.14)
60)

ผลิตภัณฑเซรั่มบํารุงผิวที่มี
สวนผสมของน้ํามันรําขาวไรซ
เบอรรี่

รศ.ดร.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
089-9282943

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร ของตกแตง

การผลิตเสนไหมเหลืองปนจาก
่

86 ST2-22

เศษรังไหมที่เหลือจากการสาวดวย
เทคโนโลยีการปนดายแบบ OE 
(Open-End Spinning 
Technology)  มีผลิตภัณฑ คือ 1)
เสนดายไหมปนจากเศษรังไหม
ไทยดวยระบบ OE spinning 2) 
กางเกงยีนส

ดร. รังสิมา ชลคุป

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
0917174010

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

87
TH 4.0 

(8(8.1.13)
60)

Purple Corn Serum ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
0985541462

 

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

โบชัวร

ขนาดกลอง  กxยxส  3"x3"x3"

88
TH 4.0 

(8(8.1.27)
60)

ครีมทาหนาเบตาแคโรทีน
ธรรมชาติ (Natural 
Betacarotene Facial Cream)

อ.ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ
คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาฟสิกส
089-2337409

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

89
TH 4.0 

(4(4.1)60
)

รถหยอนกลาฯและอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่อง อ.ปญญา เหลาอนันตธนา

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270098

/ / / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

โนตบุค
จอ TV 
(นําไปเอง)

กลุมที่ 5: เครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

90
TH 4.0 

(4(4.2)60
)

หุนยนต 3 มิติ สําหรับ
การเกษตรแบบผสมผสานดวย
ความแมนยําสูง

อ.ปญญา เหลาอนันตธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270099

/ / / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

โนตบุค
จอ TV 
(นําไปเอง)

91
TH 4.0 

(6(6.1)60
)

ระบบนิเวศของเมืองที่ปลอดภัย 
(Safe City Ecosystem) อ.ปญญา เหลาอนันตธนา

คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270100

/ / / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

โนตบุค
จอ TV 
(นําไปเอง)

92
TH 4.0 

(6(6.2)60
)

ระบบปญญาประดิษฐของกลอง
วงจรปด” [Smart CCTV 
System]

อ.ปญญา เหลาอนันตธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270101

/ / / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

โนตบุค
จอ TV 
(นําไปเอง)

93
TH 4.0 

(2(2 2)60
ซอฟตแวรระบบตลาดเกษตร
ดิจิตอลแบบมีสวนรวมผาน อ ปญญา เหลาอนันตธนา

คณะวิศวกรรมศาสตร
ิช ิศ ไฟฟ / / / วางบนโตะ /

โนตบุค
จอ TV93 (2(2.2)60

)
ดจตอลแบบมสวนรวมผาน
เครือขายสังคม

อ.ปญญา เหลาอนนตธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270102

/ / / หรืออุปกรณ / จอ TV 
(นําไปเอง)

94
TH 4.0 

(7(7.1)60
)

การถายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมเครื่องหยอนกลาฯ 
และการจัดตั้งศูนยเพาะปลูก
ธุรกิจรับจางทํานาแบบประณีต

อ.ปญญา เหลาอนันตธนา
คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
081-9270103

/ / / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

โนตบุค
จอ TV 
(นําไปเอง)

95
TH 4.0 

(8(8.1.2) 
60

ปนตรวจวัดสารปนเปอน
ฟอรมาลินในอาหาร ผศ.ดร. ชัชวาล วงศชูสุข

ภาควิชาฟสิกส 
คณะวิทยาศาสตร
086-706-1269

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / ผักผลไม อาหารทะเล จาน

ชาม

96
TH 4.0 
(8(8.1.2)

60)

เครื่องวิเคราะหคุณภาพภายใน
อยางรวดเร็ว แบบพกพา ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน
085-917-1017
094-1498545 (สุรีพร)

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบชัวร, ตัวอยางผลไม, 

โทรศัพทมือถือ

97
TH 4.0 
(8(8.1.6)

60)

เครื่องสีขาวสวนบุคคล รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
 คณะเกษตร
0817316996

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบชัวร, ตัวอยางขาวเปลือก

Page 13



ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

98
TH 4.0 

(8(8.1.21)
60)

เครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จาก
เปลือกมังคุดโดยใชวิธีการสกัด
ดวยของเหลวความดันสูง

ดร.เมธี สายศรีหยุด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร
085 322 2187

/

ตัวอยางเปลือก
มังคุดกอน 
และหลังการ
สกัด รวมทั้ง
สารออกฤทธิ์ที่
สกัดที่ได (ไม
มากจัดวางบน
อุปกรณ เชน 

/ กวาง x  สูง x  ลึก ประมาณ 
20cm x 80cm x 45cm

จาน หรือ ถาด)
วางบนโตะหรือ
อุปกรณ

99
TH 4.0 

(8(8.1.29)
60)

เครือขายเฝาระวังรังสีสําหรับ
ผูปฏิบัติงานทางรังสี อ.มานิตย จิตรภักดี

คณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชารังสีประยุกต
และไอโซโทป
0840441735

/ / /
Notebook สําหรับแสดงผล
การตรวจวัดรังสีตามเวลาจริง

โครงอลูมิเนียมสําหรับติดตั้ง
อุปกรณตรวจวัดรังสี

คณะวิทยาศาสตรและ

100
TH 4.0 

(8(8.1.17)
60)

ตูปลูกพืช (Mini Plant Factory) นายณธกร ทัศนัส

คณะวทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
089-7117797

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / โบชัวร ของตกแตง 

คอมพิวเตอร

1 ถานกัมมันตจากชานออย

ถานกัมมันตชานออย  

ถานกัมมันตไมไผ

101
TH 4.0 

(8.(8.1.17
)60)

1. ถานกมมนตจากชานออย   
2. ถานกัมมันตจากไผ
3. ถานกัมมันตจากกะลามะพราว ผศ.ดร.ศิริกาญจนา ทองมี คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาฟสิกส

ถานกัมมันตกะลามะพราว

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ โบชัวร
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

102
TH 4.0 

(8(8.1.15)
60)

เม็ดพลาสติกและเครื่องใช
สําหรับโตะอาหารที่สามารถ
แตกสลายไดทางชีวภาพ

ผศ.ดร.อําพร เสนห
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
083-0981033

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

103
TH 4.0 

(8(8.1.16)
60)

การขยายขนาดการผลิตซอง
บรรจุภัณฑแบบใชครั้งเดียว
จากพลาสติกชีวภาพ

ดร.ปยะวณี จริยะสกุลโรจน
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจุและวัสดุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
089-231-9426

วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

1. ผาปูโตะ (สีเขียวเขม) 
2.ตนไมในกระถางขนาดเล็ก 
3.แผนปายชื่อ (อะคิลิก)

104
TH 4.0 

(8(8 1 18)

1. เม็ดพลาสติกฐานเทอรโม
พลาสติกสตารชที่พรอมขึ้นรูป
โดยกระบวนการอัดรีดพลาสติก
แผน (sheet extrusion) และ

ศ ั ส
ภาควิชาเทคโนโลยี
การบรรจและวัสด วางบนโตะ / โ ั  104 (8(8.1.18)

60)

( )
กระบวนการเทอรโมฟอรมิ่ง 
(thermoforming)
 2. ถาดเทอรโมฟอรมแบบใช
แลวทิ้ง (disposable 

รศ.ดร.รังรอง ยกสาน การบรรจุและวสดุ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
083-098-1035

วางบนโต
หรืออุปกรณ / โบชัวร และของตกแตง

105
TH 4.0 

(2(2.1)60
)

ชุดแอปพลิเคชั่นทางการเกษตร
เพื่อสรางระบบตัดสินใจให
เกษตรกรและผูผลิต 4.0

ผศ.ดร.สุตเขตต นาคะเสถียร คณะเกษตร / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ / คอมพิวเตอร /  ไอแพด / โบ

ชัวร

กลุมที่ 6: ระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น

106
TH 4.0 

(8(8.1.12)
60)

MeatX – แอพมือถือ (android
 และ iOS) สําหรับประเมิน
คุณภาพเนื้อโค ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ภาควิชาสัตวบาล 
คณะเกษตร
02-579-1120
081-780-9677

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ /

- จอ TV 50" (ขาตั้ง)
- คอมพิวเตอร
- ไอแพด
- X-stand

ชิ้นสวนเนื้อโค
คุณภาพสําหรับ
การสาธิต
ผลิตภัณฑ
(จัดวางบนโตะ)
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

107
TH 4.0 
(8(8.1.8)

60)

ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการ
ตรวจรับรองมาตราฐาน 
THAIGAP

รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร
081-6941188 / / วางบนโตะ

หรืออุปกรณ คอมพิวเตอร

108
TH 4.0 

(8(8.1.23)
60)

แอพพลิเคชันสมุนไพรและ
ตํารายาไทย ผศ.ดร.จักร แสงมา

ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร
089-764-1846

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ คอมพิวเตอร

109
TH 4.0 

(2(2 3)60

 1. สื่อสังคมออนไลนกระดาน
สนทนา และสื่อกลางการซื้อขาย
สินคาเกษตรออนไลน
 2. แอปพลิเคชันการบริหารจัดการ
และบญัชีฟารมสําหรับเกษตรกรผู ศ ิ ิ ศ ศ 

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยกต

เปน App บน
ื ื / ็ / โบรชัวร. มือถือ. ไอแพด, 109 (2(2.3)60

)

ญ ู
ปลูกขาว
 3. ระบบการเรียนออนไลนแบบ
ปดผานเทคโนโลยีวิดีโอ 
Augmented Reality และ Virtual
 Reality

ผศ.ดร.อทธพงศ มหาธนเศรษฐ ประยุกต
คณะเศรษฐศาสตร
 095-439-5495

มือถือ/แท็บ
เล็ตวางบนโตะ

/ โ ร วร ม ถ ไ แ ,
คอมพิวเตอร และแวน VR

110
TH4.0

(8(8.1.31)

1) บริการ: (1) ระบบบริการคลัง
ความรูดิจิทัลดานการเกษตร (2)
 ระบบบริการสารสนเทศเกษตร ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ สํานักหอสมุด

081 2071822 / / /

1) โทรทัศน 32 นิ้วพรอมขาแขวน เพื่อนําเสนอ
คลิปวีดิโอ
2) จอคอมพิวเตอร 32 นิ้ว ตั้งโตะ เพื่อนําเสนอ
ระบบหองสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
หมายเหตุ: ดวยโครงการหองสมุดเพื่อ
เกษตรกรไทย เปนระบบคลังความรูดิจิทัลที่
ใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้น

60) นานาชาติ (3) ระบบกูรู
เกษตรศาสตร

ญ ุ 081-2071822 / / /

111
TH 4.0 

(8(8.1.10)
60)

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัด
การเกษตรแบบแปลงใหญ

ผศ.ดร.เกรียงไกร แกวตระกูล
พงษ

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
 คณะเกษตร
080-9992652

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

คอมพิวเตอร

รูปแบบการนําเสนอจึงตองนําเสนอผาน
คอมพิวเตอร หรือ
ไอแพด รูปแบบนําเสนอจึงใชโทรทัศน และ
คอมพิวเตอร 
โดยขอใหเตรียมปลั๊ก 2 จุด โตะสําหรับตั้ง
จอโทรทัศน 32 นิ้ว
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

112
TH 4.0 
(8(8.1.7)

60)

 BEST APs 4.0- Web 
applications and low carbon-
nontoxic production and 
marketing services

รศ.ดร.อรสา สุกสวาง
ภาควิชาภูมิศาสตร 
คณะสังคมศาสตร
081-6436556

/ / วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

จะนําโนตบุคมานําเสนอ
เนื่องจากเปนระบบเฉพาะ 
และนําผลิตภัณฑตัวอยางมา
จัดแสดง

กลมที่ 7: กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

113
TH 4.0 

(3(3.1)60
)

กิจกรรมศูนยกระจายพืชพันธุดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(KU-Plant Varieties 
Distribution Center)

รศ.ดร.จุลภาค คุนวงศ
ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร กพส.
086-7958330

/ วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

ซองเมล็ดพันธุพืช, โบวชัวร, 
ขวดใสเนื้อเยื่อพันธุ

คอนขางใชเนื้อ
ที่เยอะหนอย
เพราะพันธุ
หลายตัว

114
TH 4.0 

(1(1.1)60
)

การเตรียมความพรอมแก
เกษตรกรในการประยุกตใช
แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร

ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต
คณะเศรษฐศาสตร
089 8866410

/ /

กลุมท 7: กจกรรมการถายทอดเทคโนโลยและนวตกรรม

) แอพพลเคชนทางการเกษตร 089-8866410

115
TH 4.0 

(9(9.1)60
)

กิจกรรมการนํานวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
การตอยอดเชิงพาณิชย

ดร.ศุภฤกษ สุขสมาน
คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ
099-629-6545

/ /

116
TH4.0

(1(1.2)60
)

การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร 
(Smart Farmer) เปนผูนําการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรเชิงพื้นที่แบบองครวม 
ในยุค 4.0

รศ.ดร.ชูเกียรติ รักซอน
สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม บางเขน
081 822 3010

/ /

กิจกรรมการสรางและพัฒนา

117
TH 4.0 

(1(1.3)60
)

เกษตรกร ผูประกอบการ และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด
สินคาการเกษตร

นายเพิ่ม สุรักษา สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กพส. / /

118
TH 4.0 

(8(8.1.25)
60)

การศึกษาและพัฒนาเกณฑการ
บริหารจัดการลุมน้ําเจาพระยา
แบบบูรณาการเพื่อแกปญหา
อุทกภัยและการขาดแคลนน้ํา

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมชลประทาน 
กพส.
089-9189906

/ /
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ชิ้นผลิตภัณฑจริง
(ใสรูปภาพผลิตภัณฑที่จะจัดแสดง

ประกอบ)

คลิป
วิดีโอ
( √ )

SlideShow / 
Powerpoint / 

PDF
( √ )

วาง
พื้น

ติด
ผนัง

วางบน
 Stand แขวน อื่นๆ....

บางชวง
เวลา
(√)

ตลอด
งาน
(√)

อื่นๆชื่อผลิตภัณฑ เจาของผลงาน หนวยงาน /
 Tel.

รหัส

วิธีการจัดแสดง (√) ความตองการ
ใชกระแสไฟ สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิ้นงาน 

เชน โบชัวร ของตกแตง 
คอมพิวเตอร ไอแพด ที่จะนํามา

เองมีอะไรบาง 
โปรดระบุ

ผลงาน / ผลิตภัณฑ จัดแสดง

119
TH 4.0 

(8(8.1.11)
60)

การพัฒนามาตรฐาน FSC 
สําหรับประเทศไทยเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑจากไมของ
ประเทศไทยสูตลาดสากล 

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
ศูนยวิจัยปาไม 
คณะวนศาสตร
081-8336162

(คูมือมาตรฐาน) วางบนโตะ
หรืออุปกรณ

แผนพับ
คูมือมาตรฐาน
คูมือเกษตรกร
คูมือความปลอดภัยบุคคล
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