แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพือ่ ประกวดรางวัล
สุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ Best KU-KM Awards
๑.
๒.
๓.

๔.

*************************************
ชื่อผลงาน เลขสารบบอาหารผ่านระบบออนไลน์
ชื่อส่วนงาน ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อทีม
รายชื่อทีมงาน
๓.๑ นางสาวศรุดา โลหะนะ นักวิจัยชานาญการพิเศษ
๓.๒ นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชานาญการ
๓.๓ นางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี นักวิจัยชานาญการ
๓.๔ นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชานาญการ
นิยามการจัดการความรู้ของส่ว นงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง จะทาให้ สามารถ
ทางานทดแทนกัน และองค์ความรู้ไม่สูญหายไปจากองค์กร

๕. ที่มาของผลงาน (ความเป็นมา หลักการเหตุผล เป้าหมาย และวัตถุประสงค์)
5.1 ความเป็นมา
เลขสารบบอาหาร หรือเลขอย. คือ เลขประจาตัวผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นตัวเลข 13 หลัก
แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย. ซึ่งเลขสารบบอาหารนี้จะระบุข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสถานที่
และข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหาร เลขสารบบอาหารจึงเป็นเครื่องหมายที่มีความสาคัญ เพื่อ แสดงถึง
การผลิตอาหารที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด ทาให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าและสามารถสืบย้อนกลับหากสินค้านั้นเกิดปัญหา
ทางด้านคุณภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจ หลักในการศึกษาวิจัย ทางด้านอาหาร ประกอบด้วยโรงงานผลิต 1 และ 2 เป็นแหล่ ง
เรียนรู้และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เลขสารบบอาหารในผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ จึง
จาเป็นในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้มาตรฐานตามที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด สถาบันฯ จึงมอบหมายให้นางสาวศรุดา โลหะนะ
นักวิจัยชานาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เป็นผู้ได้รับมอบอานาจจาก
อธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในการด าเนิ น การยื่ น ค าขอเลขสารบบอาหารให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ของทางสถาบันฯ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ซึ่งนางสาวศุรดาฯ จะเกษียณอายุราชการ
ในปี 2559 สถาบันฯ จึงนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานมาเชื่อมโยงในการ
ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ จ ากนางสาวศรุ ด าฯ ที่ ได้ สั่ งสมประสบการณ์ ม าเป็ น ระยะเวลานานมา
ถอดความรู้และส่งมอบองค์ความรู้ให้กับนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชานาญการ และนางสาว
สุภัคชนม์ คล่องดี นักวิจัยชานาญการ สังกัดฝ่ายกระบวนการผลิตฯ นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นผู้รับมอบ
๑

การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตอาหารในผลิตภัณฑ์ของสถาบัน ฯ เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหาร ทาให้การทางานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และองค์ความรู้ขององค์กรยังคงอยู่ไม่สูญหาย
5.2 วัตถุประสงค์
5.2.1 เพื่อเป็นการถ่ายทอดจากความรู้จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในระยะ 5 ปี
5.2.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กร
5.2.3 เพื่อรักษาองค์ความรู้ที่สาคัญของสถาบันฯ ให้ดารงอยู่มิให้สูญหาย
5.3 เป้าหมาย
5.3.1 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
5.3.2 สามารถรักษาองค์ความรู้ที่สาคัญของสถาบันฯ ให้ดารงอยู่มิให้สูญหาย
๖. วิธีการ แนวทาง กระบวนการดาเนินงานจัดการความรู้
6.1 เป้าหมายของการจัดการความรู้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหาร ทาให้การทางาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และองค์ความรู้ขององค์กรยังคงอยู่ไม่สูญหาย
6.2 ขั้นตอน กระบวนการที่เป็นระบบ / Model การจัดการความรู้
“การถอดความรู”้
การประชุมหารือร่วมกันภายในหน่วยงานและสถาบันฯ ในการกาหนดการดาเนินการถอดความรู้ ดังนี้
- กาหนดหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ที่มีความจาเป็นต่อบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ทางานได้
อย่างต่อเนื่อง
- กาหนดผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
- กาหนดกรอบและเนื้อหาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อขั้นตอนในการดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหาร
ผ่านระบบจองคิวออนไลน์ การต่ออายุใบอนุ ญ าตผลิตอาหาร การเพิ่ม เติมข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกั บอาหารที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ที่เป็นปัจจุบัน
- กาหนดวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี 2 ส่วน คือ การบรรยายให้ความรู้และการติดตามเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานจริงของผู้ถ่ายทอด

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
๒
จากการถอดความรู้ของนางสาวศรุดา โลหะนะ (นักวิจัยที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559) เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร ให้แก่นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และนางสาว สุภัคชนม์ คล่องดี ในหัวข้อดังนี้
- สถานที่ยื่นคาขออนุญาต

“การนาไปใช้”
ผู้รับการถ่ายทอดได้นาความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในคู่มือการดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหารที่ได้
จัดทาขึ้น และมีส่วนร่วมกับผู้ถ่ายทอดในการดาเนินทุกขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตอาหารในผลิตภัณฑ์ของ
สถาบัน ฯ อีก ทั้งยังนาความรู้เรื่องการขออนุ ญ าตผลิ ตอาหารมาถ่ า ยทอดให้กั บบุ คคลทั่ วไป โดยการรับ เป็ น
วิทยากรในหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาต
สถานที่อาหารของสถาบันฯ ตลอดจนให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการในการพิจารณา
สถานที่ผลิตอาหารและการขอรับเลขสารบบอาหารให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่
มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับประเทศต่อไป
“การบารุงรักษา”
ผู้รับการถ่ายทอด นาคู่มือขั้นตอนในการดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหารมาทบทวน เพื่อให้ขั้นตอนการ
ดาเนินงานเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และจัดเก็บความรู้ในฐานข้อมูลองค์กรให้พร้อมใช้งานต่อไป

6.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๓

ผู้รับการถ่ายทอดได้นาความรู้เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหารมาถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไป โดย
การรับเป็นวิทยากรในหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ
และการขออนุญ าตสถานที่อาหารของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒ นาอุตสาหกรรม สถาบันฯ
ตลอดจนให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการในการพิจารณาสถานที่ผลิตอาหาร
และการขอรับเลขสารบบอาหารให้กับผลิตภัณฑ์
6.4 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้
ฝ่ายกระบวนการผลิ ตฯ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ องค์ความรู้
ดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรและอาจนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นๆ ได้อีกทางหนึ่ง
6.5 งบประมาณ / ทรัพยากรที่ใช้
ฝ่ายกระบวนการผลิตฯ ได้ใช้งบประมาณในส่วนของงบประมาณเพื่อการดาเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้ในหน่วยงานของสถาบันฯ ที่ได้ให้การสนับสนุน
6.6 ปัจจัยที่สนับสนุนความสาเร็จ
ความตั้งใจ และความร่วมมือของบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรแต่ละคน
มีภาระงานประจาและงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอื่นมาก แต่บุคลากรเหล่านี้ก็ยังได้เสียสละเวลามา
เข้าร่วมกิจกรรม ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และประเทศชาติเป็นอย่างมาก
6.7 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่พบ

วิธีการแก้ไข

ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การขออนุญาต ไม่ มี ท างแก้ ไ ข เนื่ อ งจากเป็ นไปตามรอบของการ
ผลิตอาหาร ผลิตภัณ ฑ์ ของสถาบันฯ ยังไม่ถึงรอบของการต่อ ดาเนินการ
อายุ หรื อ การด าเนิ น การขออนุ ญ าตผลิ ต อาหารส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

7. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้
ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถดาเนินการขออนุญาตผลิตอาหารให้แก่ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ทาได้
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถยื่นขอรับเลขสารบบอาหารให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายใหม่จาก
โครงการพัฒนาวิชาการ จานวน 2 ราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสไทยซีฟู้ด ตรา รสนาง (บริษัท ชินชิมา จากัด)
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซุลแก่นตะวัน ตรา ซันอินูเลติก (โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แคปซุลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์)

8. ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินการจัดการความรู้
๔

8.1 ผู้รับการถ่ายทอดนาความรู้เรื่อง การขออนุญาตผลิตอาหาร ไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไป โดยการเป็นวิทยากร และให้คาปรึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการใน
การพิจารณาสถานที่ผลิตอาหารและการขอรับเลขสารบบอาหารให้กับผลิตภัณฑ์
8.2 ผู้รับการถ่ายทอดรับเป็นผู้ร่วมโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการพัฒ นาวิชาการต่างๆ และโครงการ
ความร่ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานอุ ตสาหกรรมอาหาร OTP/SMEs เพื่ อ ตอบสนองต่ อความต้อ งการและการ
แก้ปัญหาเร่งด่วนในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีชื่อโครงการ ดังนี้
- โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ผลไม้ภาคตะวันออก
ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
- โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล
(กรมส่งเสริมการเกษตรและศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- โครงการแปรรูปมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร
(กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย ภายใต้การ
ดาเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) ระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวทน.) กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ “เป็นที่พึ่งทางวิชาการและเป็นผู้ชี้นาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ”
9. การจัดเก็บความรู้สาหรับการนามาใช้ใหม่หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
10. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
11. บทเรียนที่ได้จากการดาเนินงาน
12. การนาไปใช้ประยุกต์ใช้สาหรับส่วนงานอื่น
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