
รายงานประจําป 2548 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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รายงานประจําป 2548  ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในชวงปงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547- 30 
กันยายน 2548)  ซึ่งเปนการบริหารงานของคณะผูบริหารชุดเดิม โดยมี รองศาสตราจารย 
ดร.ไพโรจน วิริยจารี ดํารงตําแหนงคณบดี จนถึงวันที่ 27  มีนาคม 2548  และคณะผูบริหาร 
ชุดใหม ไดเริ่มงานทางดานบริหารคณะ ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2548 

ในชวงเวลาดังกลาว คณะฯ ไดมีการดําเนินงานในดานตาง ๆ  ตามภารกิจหลักที่สําคัญ 
4  ประการ   คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และคณะฯ ไดตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่สําคัญ   ซึ่งเปนหัวใจ 
ของการดําเนินการของคณะฯ  มาโดยตลอด 

ความสําเร็จในการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผลมาจากความรวมมือ 
รวมแรง รวมใจของบุคลากรทุกระดับของคณะฯ  ในนามผูบริหารคณะฯ จึงขอขอบคุณมา 
ณ ที่นี้ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธินี เหวซ่ึงเจริญ 
คณบดี
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โครงสรางการแบงสวนองคกร
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2.1 ดานบุคลากร 

ขอมูลทั่วไป 
มีบุคลากรทั้งสิ้น 108 คน แบงตามสายงานได ดังนี้ 

ขาราชการ สาย ก./พนักงานสายวิชาการ  จํานวน  50  คน 
ขาราชการ/พนักงานสายสนับสนุนฯ/ลูกจางฯ จํานวน  55  คน 

คุณวุฒิของคณาจารย :  ปริญญาเอก 21  คน 
ปริญญาโท  28  คน 
ปริญญาตรี  1  คน 

สัดสวนคุณวฒุิคณาจารย ปริญญาเอก:ปริญญาโท:ปริญญาตรี =  42 : 56 : 2 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2548 จําแนก 
ตามสายงาน 

สาย ก 
ขรก./พนง.สายปฏิบตัิการ 
ลูกจางประจํา/ชั่วคราว 

คน
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แผนภูมิท่ี 3 จาํนวนอาจารย 
จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 

1 คน  3 คน  5 คน 

41 คน 

ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย 
อาจารย 
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ปรญิญาเอก  ปรญิญาโท  ปริญญาตรี 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนอาจารย ประจําปงบประมาณ 
2548 จําแนกตามคุณวุฒิการศกึษา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

คน
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การพัฒนาบุคลากร 
1. จัดโครงการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร  7 โครงการ 
2. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ 15 ราย 

จําแนกเปนอาจารย 11 ราย  และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  4 ราย 
3. สนับสนุนใหอาจารยไปดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนา/เสนอผลงาน ณ ตางประเทศ 11 ราย 
2.4 สนับสนุนใหบุคลากรดูงาน/อบรม/ประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานภายในประเทศ 277 คน/ 

ครั้ง จําแนกเปนอาจารย 116 คน/ครั้ง บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  161  คน/ครั้ง 
1.5  อาจารยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 3 ราย (รองศาสตราจารย 

1 ราย ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย) 
อาจารยอยูระหวางการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย) 

2.6  บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน อยูระหวางการเสนอขอตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 
และผูชํานาญการ 1 ราย ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 7-8 ราย เพิ่มวุฒิ 3 ราย 
เล่ือนระดับสูงขึ้น 6 ราย 

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําผังผสานดุลดัชนี 
(Balanced Scorecard) และ Action Plan 17 มิ.ย.48 
ณ  สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม
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2.2 ดานงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มีงบประมาณในการ 

ดําเนินงานดังนี ้

ประเภทงบประมาณ  จํานวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผนดนิ  41,838,900.00 
งบประมาณเงินรายได  8,500,400.00 
เงินสนับสนุนการทําวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  9,116,632.46 

รวม  59,374,986.31 
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แผนภมูทิี่ 4 งบประมาณทีไ่ดรบัจดัสรร ปงบประมาณ 2548 

งบประมาณแผนดนิ 
งบประมาณเงนิรายได 
เงนิวจิยัจากภายนอก 

ลานบาท
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3.1 ดานการเรียนการสอน 

ระบบการจดัการเรียนการสอน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา 2548 มีหลักสูตรที่เปดสอนคือ 
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรสาขาวิชาเดีย่ว  5  หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรสาขาวิชาเดีย่ว  1  หลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชารวม  3  หลักสูตร 
หลักสูตรภาคพิเศษ  1  หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรสาขาวิชาเดีย่ว  1  หลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชารวม  2  หลักสูตร 
รวมทั้งสิ้น  13  หลักสูตร (ตารางที1่) 

จํานวนกระบวนวิชาที่เปดสอน 
ระดับปริญญาตรี  147  กระบวนวิชา 
ระดับปริญญาโท-เอก  43  กระบวนวิชา 
รวมทั้งสิ้น  190  กระบวนวิชา
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ตารางที่ 1  หลักสูตรที่เปดสอน 
ชื่อปริญญา 

ชื่อหลักสูตร 
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเด่ียว 
1.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอาหาร 
1.2  เทคโนโลยีชีวภาพทาง 

อุตสาหกรรมเกษตร 

1.3 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

1.4 เทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 

1.5 เทคโนโลยีการบรรจุ 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.บ. (วิศวกรรม 
กระบวนการอาหาร) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

- 
- 
- 

- 

- 

วท.ด. (วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีการ 
อาหาร) 

- 

- 

- 

- 
2. หลักสูตรสาขาวิชารวม 
2.1 ภายใตการดูแลของบัณฑิต 

วิทยาลัย 
2.1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ 
(รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร 
แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร) 

2.1.2 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
(รวมกับคณะเกษตรศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร) 

2.2 ภายใตการดูแลของ 
บัณฑิตศึกษาสถาน 

2.2.1 การจัดการอุตสาหกรรม 
เกษตร (รวมกับคณะ 
บริหารธุรกิจ) 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บ 
เก่ียว) 

บธ.ม. (การจัดการ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ 
) 

วท.ด.(วิทยาการหลังการ 
เก็บเก่ียว) 

3. หลักสูตรภาคพิเศษ 
3.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 

อาหาร 
วท.ม. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 

รวม  5  หลักสูตร  5  หลักสูตร  3  หลักสูตร
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นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังมีแผนการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขา 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเอกชนและผูประกอบการ 
ทางดานอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑทางทะเล ในปการศึกษา 2549  และเปดหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท เพิ่มใหมอีก 3 สาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

จํานวนนักศกึษา ปการศึกษา 2548 
ป.โท  ป.เอก 

สาขาวิชา 
ป.ตรี 

ภาค 
ปกติ 

สาขา 
รวม 

ภาค 
พิเศษ 

ภาค 
ปกติ 

ภาค 
พิเศษ 

รวม 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  161  51  -  70  19  -  301 
2. เทคโนโลยีชีวภาพ  154  -  25  -  3  -  182 
3. วิศวกรรมอาหาร  125  -  -  -  -  -  125 
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  155  -  -  -  -  -  155 
5. เทคโนโลยีการบรรจุ  156  -  -  -  -  -  156 

รวมทั้งสิ้น  751  51  25  70  22  -  919 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2548 

146 คน  22 คน 

751 คน 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

แผนภูมิที่ 5 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2548
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การพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
1. การจัดทําหลักสูตรใหม มีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหมในระดับปริญญาตรี 

1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล และในระดับปริญญาโท 3  สาขาวิชาไดแก 
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ซึ่งมีแผนจะ 
เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2549  นอกจากนี้ ยังอยูระหวางดําเนินการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 

2.  การปรับปรุงหลักสูตร  มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 
ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และระดับปริญญาตรี 3  หลักสูตร ไดแก 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ และสาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

3.  การทํา  e-Learning  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ไดพฒันารปูแบบการเรยีนการ 
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยไดพฒันาสือ่การเรียนการสอนโดยทํา  e-Learning  รวมทั้งสิ้น 
110  กระบวนวิชา 

4.  การใหบริการหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานใหการสนับสนุนการเรียนการ 

สอนและการวิจัย ในลักษณะเปนหองสมุดเฉพาะสาขาวิชา โดยเปนแหลงจัดหา รวบรวม รักษา 
ใหบริการ และเผยแพรขอมูลสารนิเทศ ไดแก หนังสือ ตําราเรียน วารสาร เอกสารสิ่งพมิพ รายงานการ 
วิจัย และโสตทัศนวัสดุ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยจัดบริการใหแก คณาจารย นักศึกษา 
นักวิจัย เจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร หองสมุดอยูภายใต 
โครงสรางการบริหารงานของฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํานัก 
หอสมุด ในสวนของการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอกระบวนการ 
เรียนการสอนของคณะนั้น อยูภายใตความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบริหารคณะและผูบริหารสํานัก 
หอสมุด 

หองสมุดไดจัดอํานวยความสะดวกในการใหบริการการอาน    บริการสืบคน 
ขอมูลสารนิเทศผานเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งระบบ Intranet และ Internet ให 
การบริการยืม-คืนทรัพยากรของหองสมุด บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการยืมและขนสง 
หนังสือเอกสารระหวางหองสมุด และบริการโสตทัศนศึกษา 

ปจจุบันหองสมุดมพีื้นที่ในการใหบริการ 434 ตารางเมตร   จํานวนที่น่ังอาน 
120  ที่นั่ง  มีคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการสืบคนขอมูลสารนิเทศผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  7 
เครื่อง มีหนังสือใหบริการทั้งหมด 3,646 เลม แยกเปนภาษาไทย 2,310 เลม ภาษาตางประเทศ 1,336 
เลม  มีวารสารภาษาไทย  34  รายการ  ภาษาตางประเทศ  10  รายการ  หนังสือพิมพภาษาไทย  2 
รายการ โสตทัศนวัสดุ 95 รายการ
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ผูสาํเร็จการศกึษา 
ในปการศึกษา 2547-2548 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทกุระดบั 

รวมทั้งสิ้น  194  คน  ดังนี ้
สาขาวิชา  ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก  รวม 

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  32  33  2  67 
2. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  35  5  -  40 
3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  21  -  -  21 
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ  34  -  -  34 
5. เทคโนโลยีการบรรจุ  32  -  -  32 

รวมทั้งสิ้น  154  38  2  194 

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2547- 

38 คน 
2 คน 

154 คน 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

แผนภูมิที่ 6 จํานวนบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2547-2548
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ภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดทําการสํารวจขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตที่เขา 

รับพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2548 (บัณฑิตประจําปการศึกษา 2547)  มบัีณฑติ 
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 119 คน  โดยพบวาเปนบัณฑิตที่ทํางานแลว จํานวน 92  คน คิดเปนรอยละ 
77  เปนบัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ จํานวน12  คน คิดเปนรอยละ 10  และเปนบัณฑิตที่กําลังรองาน 
จํานวน15 คน คิดเปนรอยละ 13 โดยไดรับเงินเดือนโดยเฉล่ีย 11,425 บาท 

การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1. ทุนการศึกษา 

ในปงบประมาณ 2548 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับจัดสรรทุน 
การศึกษา จากแหลงทุนตางๆ  ดังนี ้

แหลงทุนการศึกษา  จํานวนทุน  จํานวนเงิน (บาท 
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  200  9,687,400.- 
งบประมาณแผนดิน (ผานคณะกรรมการสงเสริม มช.)  6  48,000.- 
เงินบริจาค (ผานมหาวิทยาลัย)  10  220,000.- 
งบประมาณแผนดิน  35  175,000.- 
งบประมาณเงินรายได  50  250,000.- 

รวม  301  10,380,400.-
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2. กิจกรรม/โครงการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  1  โครงการ 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  1  โครงการ 
ดานวิชาการ  1  โครงการ 
ดานกีฬา  2  โครงการ 
ดานอาสาและพัฒนา  1  โครงการ 
ดานอื่นๆ  11 โครงการ 

รวม  17 โครงการ 

2. ดานการวจิัย 

2.1 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ 2548 แหลงทุน 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัย : 
1. งบประมาณเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตร  3  78,000.- 
2. งบประมาณแผนดิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร  13  4,387,900.- 
3. งบประมาณแผนดิน คณะเกษตรศาสตร  4  1,530,250.- 
4. งบประมาณแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

2  592,800.- 

รวม  22  6,588,950.- 
ภายนอกมหาวิทยาลัย : 
1. มูลนิธิโครงการหลวง  9  1,300,297.- 
2. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  5  1,989,096.- 
3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  3  1,755,880.- 
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  1  1,029,605.- 
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  1  1,800,000.- 
6. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  1  140,850.- 

11. สํานักงานโครงการ IRPUS  4  120,900.- 
12. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติภาคเหนือ  1  80,000.- 
13. สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยรวมกับบริษัท เอกชน  1  900,004.- 
14. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมกับบริษัทเอกชน  -  - 

รวม  25  9,116,632.- 
รวมท้ังสิ้น  47  15,705,582.-
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การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในปงบประมาณ 2548 
มีผลงานของอาจารยสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับ 

การจดลิขสิทธิ์ จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

ที่  เจาของผลงาน  ชื่อเรื่อง 
1  อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์  โปรแกรมสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแผนผัง 

สมการเคมีหลายชนิดที่มีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกริยา เลขที่ 
ลิขสิทธิ์ 99426  สัญลักษณ  ว1.1766 

6.58 
9.11 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

แผนภูมิท่ี 7 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2548 

ภายในมหาวิทยาลัย 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ลานบาท
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นอกจากนี้ มีผลงานที่อยูระหวางการขอจดสิทธิบัตร  รวม 5 เรื่อง ไดแก 
ที่  เจาของผลงาน  ชื่อเรื่อง 
1  รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี 

สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 

การพัฒนากระบวนการผลิตมั่มที่ใชเทคโนโลยี 
เชื้อบริสุทธิ์เริ่มตนผสม 

2  รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 

การพัฒนากระบวนการผลิตไสกรอกเปรี้ยว 
ที่ใชเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์เริ่มตนผสม 

3  รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 

การพัฒนาผลิตภัณฑแปงหมักเพื่อ 
อุตสาหกรรม 

4  รศ.ดร.เรณู ปนทอง 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

ไสกรอกหมูที่ทําจากน้ํามันพืชโดยใชอังคัก 
แปงมันสําปะหลังและโปรตีนที่สกัดจาก 
ถั่วเหลืองชวยปรับปรุงคุณภาพ 

5  ผศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

การสกัดแคโรทีนอยดจากน้ํามันปาลมดิบเพื่อ 
ใชเปนสีผสมอาหาร 

จํานวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพเผยแพร 
1)  ในวารสารภายในประเทศ 10 เรื่อง 
2)  ในวารสารตางประเทศ 12 เรื่อง 
3)  รายงานฉบับสมบูรณ (Full Report)  7 เรื่อง
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3. ดานการบริการวชิาการ 
งบประมาณสนับสนุนในการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2548 

แหลงงบประมาณ  จํานวนเงิน 
(บาท) 

งบประมาณเงินเผนดิน  4,400,000.- 
- โครงการยกระดับผลิตภัณฑอาหารตามโครงการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและอุตสาหกรรม 
SMEs สูครัวโลก 

2,400,000.- 

- โครงการจัดทําระบบคุณภาพ GAP/GMP/HACCP เพื่อเสริมสรางอุตสาหกรรม SMEs ภาคเหนือ  2,000,000.- 
- โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสาํอางใหไดมาตรฐานสงออก  758,000.- 
งบประมาณเงินรายได  290,200.- 
แหลงทุนอื่น  115,100.- 
รวม  5,563,300.- 

92% 

6%  2% 
งบประมาณเงินเผนดนิ 

งบประมาณเงินรายได 

แหลงทนุอื่น 

แผนภูมิที่ 8 งบประมาณดานการบริการวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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การดําเนินงานทางดานบริการวิชาการ 
ในปงบประมาณ  2548  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินงานทางดานบริการ 

วิชาการแกชุมชนในลักษณะตางๆ เชน การจัดประชุม ฝกอบรมทางดานอุตสาหกรรมเกษตร การให 
คําปรึกษาทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรแกผูประกอบการแปรรูปอาหารและประชาชนทั่วไป 
ใหบริการวิเคราะห และบริการอื่นๆ ดังนี ้

ประเภทในการบริการ  โครงการ/กิจกรรม  จํานวนผูรับบริการ 
(ราย) 

จัดฝกอบรม/ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  84  355 
จัดสัมมนาทางวิชาการ  2  195 
จัดโครงการบรรยายพิเศษ  1  48 
ใหบริการวิชาการในลักษณะอื่นๆ  6  502 

รวม  93  1,100 

การพัฒนาทางดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
นอกเหนือจากโครงการบริการวิชาการในรูปของการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา  การให 

คําปรึกษาแนะนําทางดานอุตสาหกรรมเกษตรแลว คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังมีการดําเนินงานใน 
รูปแบบอื่นดวย เชน การเขารวมเปนหนวยตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดืม่ของสาํนกังาน 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 
ตัวอยางผลิตภัณฑทางดานอุตสาหกรรมอาหาร  พรอมจะดําเนินการใหบริการตรวจวิเคราะห และการ 
ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน การตรวจวิเคราะหทาง 
จุลชีววิทยา การวิเคราะหทางเคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร การวัดสมบัติทางกายภาพของอาหาร การ 
ใหบริการใชเครื่องมือพิเศษและหองปฏิบัติการ การใหบริการใชโรงงานตนแบบพรอมอุปกรณการ 
ใหบริการใชหองปฏิบัติการและการบริการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ เปนตน
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4. ดานวิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ 
ในปงบประมาณ 2548  คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดดําเนินงานทางดานโครงการ 

ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร/สถาบันการศึกษาในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ในลักษณะของ 
การ เดินทางไปดูงาน ฝกอบรม เสนอผลงานและทําวิจัย ณ ตางประเทศ และมีการเดินทางมาเยี่ยมชม 
คณะ มาบรรยายพิเศษและใหคําปรึกษาทางดานวิชาการของอาคันตุกะและผู เชี่ยวชาญชาว 
ตางประเทศ  สรุปไดดังนี ้

การเดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกตรของอาคันตุกะและผูเชี่ยวชาญ 
จากตางประเทศ ปงบประมาณ 2548 

ลักษณะกิจกรรม  จํานวน 
อาคันตุกะ 

(คน) 

ประเทศ 

1. เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  10  บรูไน, กัมพูชา, ศรีลังกา,มองโกเลีย, สปป.ลาว 
2. บรรยายพิเศษ  4  ญี่ปุน , แคนาดา 
3. เจรจาความรวมมือ  2  ญี่ปุน , ออสเตรเลีย 
4. ปฏิบัติงานและดูงานดานการทําวิจัย  1  ญี่ปุน 
5. ใหคําปรึกษาดานการวิจัย  2  แคนาดา / สหราชอาณาจักร 
6. การจัดทําหลักสูตรรวม  2  สหราชอาณาจักร 

รวม  21 

ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง International Training of the 
Trainers (TOT) On Food Processing for Asia and the Pacific, 11-22 ตุลาคม 2547
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โครงการความรวมมือกับองคกร/สถาบันในตางประเทศ 
นับตั้งแตเริ่มกอตั้งคณะ จนถึงปงบประมาณ 2548  คณะอุตสาหกรรมเกษตรมี 

โครงการความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร/สถาบันการศึกษาในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ 

1. School of Food Biosciences , The University of Reading, U.K. (University 
Level) 

2. Middlesex University, U.K. 
3. Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan (University Level) 
4. Faculty of Bioresources, Mie University, Japan (University Level) 
5.  Faculty  of  Agriculture,  Meijo  University,  Japan    (University  and  Faculty 

Level) 
6. Hohenheim University, Germany (University and Faculty Level) 
7. Hamburg University, Germany (University Level) 
8. University of Western Sydney, Australia (University Level) 
9. Mosco University, USSR. (University Level) 
และมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่รวมโครงการพัฒนาบัณฑติศึกษาระดับอดุมศึกษา 

(โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน) ของสํานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา 

นอกจากนี้ ในชวงปงบประมาณ 2548 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินการจัดทํา 
รางบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาบัน/องคกรในตางประเทศ และอยูระหวางการใหความ 
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1.  บันทึกขอตกลงเก่ียวกับความรวมมอืทางวิชาการระดับคณะ รวมกับ Faculty of 
Agro-Industry, Royal Agriculture University , Cambodia 

2.  การตออายุในบันทึกขอตกลงเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการระดับคณะ 
รวมกับ Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 

3.  บันทึกขอตกลงเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการความรวมมือดานเทคโนโลยีการ 
อาหาร รวมกับ Far Eastern State Technical Fisheries University (FESTFU) 
USSR. (University Level)
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5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ในปงบประมาณ 2548  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม
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6. ดานการประกันคณุภาพการศกึษา 
ในปงบประมาณ 2548 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมุงเนนใหความสําคัญตอการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาอยางมาก โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาอยางชัดเจน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํา 
โครงการฝกอบรมสัมมนาทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจใหแก 
บุคลากรที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ 
บุคลากรอื่นๆ ของคณะ เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร โดยในชวงเดือนตุลาคม 2547-กันยายน 2548  ทุกหนวยงานในสํานักงาน 
เลขานุการ และทุกภาควิชาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรวมมือรวมใจกันดําเนินการพัฒนา 
ระบบงานทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในลักษณะตางๆ  ดังนี ้

ลักษณะกิจกรรม 
จํานวน 

(ครั้ง) 

จํานวน 
ผูเขารวม 
(คน) 

1. จัดฝกอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคลากรของคณะเก่ียวกับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1  48 

2. สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรเขารวมการประชุม/สัมมนา/อบรมดานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4  7 

3.  ประชุมติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  3  57 
4. ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

6  13 

รวม  14  125
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1.  อ.ดร.สุทัศน สุระวัง          อาจารยสังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดรับ 
รางวัลวิทยานิพนธปริญญาเอกดีเยี่ยม เรื่อง การวิเคราะหสารใหรสชาติและกล่ินในผลแตงกวาและ 
มะเขือเทศดัดแปลงสารพันธุกรรม (Analysis of Flavor and Aroma Components in Cucumber and 
Transonic Tomato Fruits) ในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 "เทคโนโลยีอาหาร 
กาวไกลนําไทยสูครัวโลก" ระหวางวันที่ 22-24 มิ.ย. 2548 ณ ศูนยประชุมนานาชาติไบเทค บางนา 

2.  อ.สุพัฒน คําไทย         อาจารยสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ไดรับรางวัลประกวด 
โปสเตอรชนะ เ ลิศ ในงานสถาปนาสถาบันวิ จัยและพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม (21 กันยายน 2548)
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3.  อ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ         อาจารยสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอาหารไดรับรางวัล 
Distinguished  Paper  Award  (Oral  Presentation)  เรื่อง "Non-thermal  Pulsed  Electric  Field 
Treatment  for  Enhancement  of  Solid-Liquid  Extraction  :  Study  on  Red  Beet  Root"  ในการ 
ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง The  Second  International  Conference  on  Innovation  in  Food 
Processing  Technology  and  Engineering  ณ Asian  Institute  of  Technology  (สถาบัน AIT) 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 11-13 มค. 2548 

4.  นายพุทธิพงษ  เอื้ออัมพร  นักศึกษาชัน้ปที่  4  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  ไดรับรางวัล 
Good  Packaging  ในการประกวดบรรจุภัณฑไทย  ประจําป  2548  (Thai  Star  Packaging  Award 
2005)
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บรรจุภัณฑขี้ผึ้ง ของนายพทุธิพงษ เอือ้อัมพร นักศึกษาป.4 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ไดรับรางวัล Good Packaging ในการประกวด 
บรรจุภัณฑไทย ประจําป 2548 (Thai Star Packaging Award 2005) 

-----------------------------------------
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วิสัยทัศน 
“มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกตอสังคม 
เนนงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาประเทศ” 

พันธกิจ 
1)  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตาม 

มาตรฐานสากล 
2)  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3)  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

ของทองถิ่นภาคเหนือและประเทศ 
4)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความเปน 

เอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ 
5)  ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการในทุกๆ ดาน ใหเกิดความ 

คลองตัว เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
6)  มุงแสวงหาทรัพยากรและรายไดใหเพียงพอกับการพัฒนาคณะ 
7)  มุงประสานประโยชนระหวางคณะกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน 

องคการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษยเกาและชุมชนทองถิ่นไดอยาง 
กลมกลืนและเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
1)  เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางดานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู 

มีวินัย มีคุณธรรม เปนคนดี และสามารถเปนผูนําสังคมได 
2)  เพื่อบริหารงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรใหมีคุณภาพ สามารถนําผลงานวิจัย 

ไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
และพัฒนาเปนคณะที่มุงเนนการวิจัย 

3)  เพื่อใชศักยภาพในดานกําลังคนและผลงานทางวิชาการในการใหบริการวิชาการ 
ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งของทองถิ่นภาคเหนือและของประเทศ 

4)  เพื่อใหคณะมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบไดมี 
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับอยาง 
โปรงใส และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

5)  เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ และทักษะเพื่อรองรับภารกิจ 
ของคณะ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทุกระดับ 

6)  เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธระหวางนักศึกษาเกา และสนับสนุนใหมี 
การสรางความสัมพันธอันดีและกระตุนใหนักศึกษาเกากลับมารวมพัฒนาคณะดวย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
155 หมู 2 ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 

โทร. / แฟกซ  053-948201 http://www.agro.cmu.ac.th


