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ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณของ
ประชาชนในภาคเหนือใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  เพือ่อ ํานวยประโยชนแกทองถิ่นและประเทศชาติโดย
สวนรวม มหาวิทยาลัยแหงนี้เปนแหลงสะสม คนควา วิจัย และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่น
ในสจัธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกตเผยแพรและการทํ านบุ ํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแหง    
มหาวทิยาลัยเชียงใหมพึงฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คิดเปน ปฏิบัติได สามารถครองตน ครองคนและครองงาน 
ดวยมโนธรรมและจิตสํ านึกตอสังคม

วสิัยทัศนคณะอตุสาหกรรมเกษตร
วสิยัทศันของคณะอตุสาหกรรมเกษตร คอื  มุงผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสํ านึกตอสังคม เนนงานวิจัยและบริการ

วชิาการเพื่อพัฒนาประเทศ

ภารกิจคณะอตุสาหกรรมเกษตร
คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ด ําเนนิภารกจิตามแนวปณธิานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมทัง้  4 ดาน  ไดแก การจดัการเรยีน

การสอน  การวจิยั  การบรกิารวชิาการแกชมุชน และการท ํานบุ ํารงุศลิปวฒันธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ผลติบณัฑติทางดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งการสงเสริม
และสรางความแข็งแกรงทางดานการวจิยัของคณาจารย  เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการแกชมุชนอยางมี
ประสทิธภิาพและเปนรปูธรรม ตลอดจนสงเสรมิและด ํารงไวซึง่วฒันธรรมอนัดงีามทีพ่งึกระทํ าเพื่อจรรโลงไวซึ่งความสมบูรณใน
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตลอดไป





3

อาคารภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเกษตรศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในสถานีวิจัยและฝกอบรมการ
เกษตร แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม

1.1 ประวัติความเปนมา
พ.ศ. 2515      - เปดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร           สังกัดภาควิชา
                      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     คณะเกษตรศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2533       - เริ่มโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร            โดยระยะแรกไดใชอาคารภาควิชา
    วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   คณะเกษตรศาสตร     ตั้งแต วันที่ 30  พฤษภาคม

พ.ศ. 2533 -  วันที่ 3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2535       -   เมือ่วนัที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ไดจัดตั้งเปนคณะ ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลมที่

  109 ตอนที ่120 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2535    เปนคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2536        -   คณะรฐัมนตรมีมีตกิ ําหนดใหสาขาอตุสาหกรรมเกษตรเปนสาขาขาดแคลน
                  -    เปดสอนหลกัสตูรปรญิญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
พ.ศ. 2537        -   ไดยายจากอาคารภาควชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเกษตรศาสตร  มาขอใช

อาคารบณัฑติวทิยาลยั เปนส ํานกังานชัว่คราว ตัง้แตวนัที ่4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2537 – วนัที ่10
ตลุาคม พ.ศ. 2542

                              -  เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร   และสาขา
วชิาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

 พ.ศ. 2538       -   เปดสอนหลกัสตูรปรญิญาตร ีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ
 พ.ศ. 2539       -  เริ่มกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร        ณ สถานวีจิยัและ
                        ฝกอบรมการเกษตรแมเหยีะ  เมือ่วนัที ่ 3  กนัยายน พ.ศ. 2539  และสรางแลวเสรจ็เมือ่วนัที่
                        24  สงิหาคม พ.ศ. 2541
 พ.ศ. 2542       - ยายเขามาปฏบิตัริาชการทีค่ณะอตุสาหกรรมเกษตร         สถานวีจิยัและฝกอบรมการเกษตร

แมเหยีะ   เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม พ.ศ. 2542 – ปจจบุนั
 พ.ศ. 2543       -  เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชารวมเทคโนโลยีชีวภาพ

                   -   เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
                                 -  เปดสอนหลกัสตูรปรญิญาเอกสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร

พ.ศ. 2544       -  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
                       การอาหาร
 พ.ศ. 2545      -   รวมกับคณะบริหารธุรกิจ เปดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชารวมการจัดการอุตสาหกรรม-

 เกษตร
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รายนามคณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร ตั้งแตกอตั้งคณะฯ จนถึงปจจุบัน

1. รศ.ดร.นรินทร  ทองศิริ พ.ศ. 2536 – 2539
2. รศ.ดร.นัยทัศน  ภูศรัณย พ.ศ. 2540 – 2543

 3. รศ.ดร. ไพโรจน  วิริยจารี พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน
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คณะผูบริหาร

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
                                             รศ.ดร.ไพโรจน  วิริยจารี

                

รองคณบดีฝายวิจัย
และฝายบริการชุมชน
อ.ชรินทร เตชะพันธุ

รองคณบดีฝายวิชาการและ
ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อ.ดร. ประเสริฐ  หาญเมืองใจ

รองคณบดีผายวิเทศสัมพันธ
และฝายกิจการพิเศษ

อ.เจิมขวัญ  สังขสุวรรณ

ผูชวยคณบดี
อ.ศรัล วรุณพันธุ

ผูชวยคณบดี
อ.ดร.สมชาย จอมดวง



6

    หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
   ผศ.ดร.อรุณี  อภิชาติสรางกูร

 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
        อ.ดร.ศศิธร  วงศเรือง                      อ. ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล

  หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ                           หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ
            อ. อศิรพงษ  พงษศริกุิล                                รศ.ดร.เรณ ู ปนทอง
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คณะกรรมการประจํ าคณะ (ตุลาคม พ.ศ.  2545 – กันยายน พ.ศ. 2546)
1. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร                        ประธาน
2. รองคณบดีฝายวิจัยและฝายบริการชุมชน          กรรมการ
3.  รองคณบดีฝายวิชาการและฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา      กรรมการ
4.  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร       กรรมการ
5.  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ                  กรรมการ
6.  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ                กรรมการ
7.  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ        กรรมการ
8.  ผศ.ดร.เมธินี เหวซึ่งเจริญ กรรมการ
9.   หวัหนาภาควชิาวศิวกรรมอาหาร                             กรรมการ
10.   รองคณบดฝีายวเิทศสมัพนัธและฝายกจิการพเิศษ                                          กรรมการและเลขานกุาร
11. หวัหนางานนโยบายและแผน                             ผูชวยเลขานกุาร

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํ าคณะ (ตุลาคม พ.ศ.  2545 – กันยายน พ.ศ. 2546)
1. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร ประธาน
2. รองคณบดีฝายวิชาการและฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กรรมการ
3. หวัหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ
4. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ
5. ผศ.ดร.เมธินี เหวซึ่งเจริญ กรรมการ
6. นางสาวสงัวาลย  วรรณกุล เลขานุการ

คณะกรรมการวิจัยประจํ าคณะ (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2546)
1. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร ประธาน
2. รองคณบดีฝายวิจัยและฝายบริการชุมชน กรรมการ
3. รศ.ดร.นิธิยา  รัตนาปนนท กรรมการ
4. อ.วิฑูร  ดานภักดี กรรมการ
5. อ.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล กรรมการ
6. นางสาวสงัวาลย  วรรณกุล เลขานุการ
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  1.1 การบริหารและการแบงสวนราชการ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร จัดตั้งเปนคณะลํ าดับที่  13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.

2535 ประกอบดวย
1. ส ํานกังานเลขานกุารคณะฯ
2. ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
5. ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
6. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

1. ดานบริหาร

อาคารสํ านักงานเลขานุการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารภาควิชา 5 ภาควิชา
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1.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานภายในคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- หนวยสารบรรณ - หนวยบริการการศึกษา ป.ตรี
   - หนวยการเจาหนาท่ี - หนวยบรกิารการศกึษา ป.โท,เอก
    - หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ - หนวยวิจัยและพัฒนา

- หนวยบริการวิชาการแกชุมชน
- หนวยหองสมุด
- หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

- หนวยแผนอัตรากํ าลังและงบประมาณ           - หนวยการเงิน
- หนวยวิเทศสัมพันธ                     - หนวยบัญชี
- หนวยสารสนเทศ           - หนวยพัสดุ

คณบดี

รองคณบดีฝายวิจัยและ
ฝายบริการชุมชน

รองคณบดีฝายวิชาการและ
ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผูชวยคณบดี

หัวหนาภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา

งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ

คณะกรรมการประจํ าคณะฯ

สํ านักงานเลขานุการ

หัวหนาภาควิชา
วิศวกรรมอาหาร

หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ

หัวหนาภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ

ทีป่รึกษาคณบดี

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและ
ฝายกิจการพิเศษ



10

1.3 งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดรบัจดัสรรงบประมาณส ําหรบัการบรหิารและจดัการ มาจาก  2 แหลง

คือ งบประมาณแผนดิน จํ านวน 32,156,900 บาท และงบประมาณเงินรายได  จํ านวน 7,678,200 บาท
1.3.1 งบประมาณแผนดิน
งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546

ไดรับจัดสรรแผนงาน (หนวย : บาท)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 32,156,900.00
1. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 7,316,600.00
   1.1 งานบริหารทั่วไป 7,316,600.00
           - หมวดคาเงินเดือน 5,475,000.00
           - หมวดคาจางประจํ า 840,000.00
           - หมวดคาตอบแทน 16,300.00
           - หมวดคาใชสอย 595,300.00
           - หมวดคาวัสดุ 46,600.00
           - หมวดคาสาธารณูปโภค 343,400.00
2. แผนงานการเรียนการสอน 23,166,100.00
   2.1 งานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 23,056,100.00
           - หมวดเงินเดือน 6,448,600.00
           - หมวดคาตอบแทน 185,000.00
           - หมวดคาใชสอย 53,100.00
           - หมวดคาวัสดุ 1,297,400.00
           - หมวดคาครุภัณฑ 15,072,000.00
   2.2 โครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 60,000.00
           - หมวดคาเงินอุดหนุน 60,000.00
   2.3 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 50,000.00
         2.3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 50,000.00
           - หมวดคาเงินอุดหนุน 50,000.00
3. แผนงานสนับสนุนวิชาการ 171,700.00
   3.1 งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยี 171,700.00
           - หมวดคาวัสดุ 171,700.00
4. แผนงานวิจัย 1,227,500.00
   4.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน 450,000.00
   4.2 งานวิจัยประยุกตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 777,500.00
           - หมวดคาเงินอุดหนุน 777,500.00
5. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 275,000.00
           - หมวดคาวัสดุ 3,900.00
           - หมวดคาเงินอุดหนุน 271,100.00
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เปรยีบเทียบอัตราการเพิ่ม/ลดงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 กับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2546

ปงบประมาณ พ.ศ.
แผนงาน

2545 2546
อัตราการเพิ่ม

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 20,399,300 32,156,900 57.64
1. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 6,740,600 7,316,600 8.55
2. แผนงานการเรียนการสอน 12,182,500 23,166,100 90.16
3. แผนงานสนับสนุนวิชาการ 171,700 171,700 0.00
4. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 143,900 275,000 91.10
5. แผนงานวิจัย 1,160,600 1,227,500 5.76
หนวย : บาท
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1.3.2 งบประมาณเงินรายได
งบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546

แผนงาน-งาน/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2546

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7,678,200.00

1 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 1,845,500.00
1.1 งานบริหารทั่วไป 1,845,500.00

2 แผนงานการเรียนการสอน 4,770,900.00
2.1 งานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4,063,500.00
2.2 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 707,400.00

2.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 562,900.00
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 144,500.00

3 แผนงานวิจัย 363,800.00
3.1 งานวิจัยพ้ืนฐาน 363,800.00

4 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 150,000.00
4.1 งานบริการวิชาการแกชุมชน 150,000.00

5 แผนงานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 102,000.00
5.1 งานทํ านุบํ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 102,000.00

6 แผนงานสนับสนุนวิชาการ 446,000.00
6.1 งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยี 446,000.00

หนวย : บาท
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เปรียบเทียบอัตราเพิ่ม/ลด งบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2545 - 2546

แผนงาน-งาน/โครงการ ป 2545 ป 2546 อัตราการเพ่ิม/ลด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7,917,600 7,678,200 -3.12
1 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 1,703,470 1,845,500 7.70

งานบริหารทั่วไป 1,703,470 1,845,500 7.70
2 แผนงานการเรียนการสอน 5,157,200 4,770,900 -5.40

2.1 งานจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4,485,000 4,063,500 -10.37
2.2 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 672,200 707,400 4.98

2.2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 430,600 562,900 23.50
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 241,600 144,500 -67.20

3 แผนงานวิจัย 408,900 363,800 -12.40
งานวิจัยพ้ืนฐาน 408,900 363,800 -12.40

4 แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 150,000 150,000 0.00
งานบริการวิชาการแกชุมชน 150,000 150,000 0.00

5 แผนงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 102,000 102,000 0.00
งานทํ านุบํ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 102,000 102,000 0.00

6 แผนงานสนับสนุนวิชาการ 396,030 446,000 11.20
งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยี 396,030 446,000 11.20

หนวย : บาท
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2.1 หลักสูตร
ในปการศึกษา 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร ผลิตบัณฑิตทางดานอตุสาหกรรมเกษตรในหลักสูตรระดบั

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้
     2.1  หลักสูตรปริญญาตรี   

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

2.2 หลักสูตรปริญญาโท    
2.2.1 ภาคปกติ
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สาขาวิชารวม)
- สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชารวม)
- สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (สาขาวิชารวม)

2.2.2 ภาคพิเศษ
     - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

2.3  หลักสูตรปริญญาเอก   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (สาขาวิชารวม)
สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (สาขาวิชารวม)

กระบวนวิชาที่เปดสอน
คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ด ําเนนิการผลติบณัฑติในสาขาอตุสาหกรรมเกษตร เปนภารกจิหลกั  และไดเปดสอน

กระบวนวชิาสํ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งสิ้น  161 กระบวนวชิา โดยแบงเปนระดบั
ปรญิญาตร ี126 กระบวนวชิา ระดบับณัฑติศกึษา 35 กระบวนวชิา

2. ดานการจัดการศึกษา



15

2.2 นักศึกษา
2.1.1 จํ านวนนักศึกษา

ในปการศึกษา 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทุกหลักสูตร จํ านวน
710 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท  จํ านวน  36 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํ านวน 16 คน  จํ านวนรวมทั้งสิ้น 
762 คน

นอกจากนี้ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาสาขาวิชารวม และนักศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
(1) ปริญญาโท  สาขาวิชารวม

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน
- สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมเกษตร 56 คน
- สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 57 คน

(2)  ปริญญาโท ภาคพิเศษ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 48 คน

(3) ปริญญาเอก สาขาาวิชารวม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 คน
- สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 7 คน

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจํ าปการศึกษา 2546
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2.1.2 บัณฑิตที่สํ าเร็จการศึกษา
ในปการศกึษา 2545 - 2546  คณะอตุสาหกรรมเกษตรผลติบณัฑติจ ํานวน 114 คน  และผลิตมหาบัณฑิต

จํ านวน  10 คน รวมทั้งสิ้น  124 คน

2.3 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2.3.1 งบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

มาจาก 2 แหลง คือ เงินอุดหนุนทุนการศึกษา งบประมาณแผนดิน จํ านวน 50,000 บาท และเงินอุดหนุนจากงบประมาณเงิน
รายไดของคณะฯ จํ านวน 512,900 บาท นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร   ไดรบัจดัสรรหมวดเงนิ
อดุหนนุเฉพาะกจิ จากมหาวทิยาลยั เปนเงนิทัง้สิน้  134,542 บาท ตามรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณดงันี้

                                                  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แหลงงบประมาณ จํ านวนเงิน

1. เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 67,271.-
2. เงินอุดหนุนกีฬา 61,271.-

รวม 134,542.-

บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประจํ าปการศึกษา 2546
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กจิกรรมออกคายอาสา ประจํ าป 2546

2.3.2 กิจกรรมนักศึกษา

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546 สโมสรนักศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร ภายใต
การดแูลและควบคุมของหนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ไดนํ างบประมาณที่ไดรับจัดสรรดังกลาวไปจัดกิจกรรมในปการ
ศกึษา 2546 จํ านวน 15 โครงงาน ไดแก

ลํ าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่ จํ านวนผูเขารวม
1 โครงการอํ านวยความสะดวกนองเอนทรานซ 15-20 พ.ค 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
80 คน

2 โครงการรับนองรถไฟ 21-23 พ.ค 2546 สถานีรถไฟหัวลํ าโพง
กรงุเทพฯ และสถานีรถไฟ
จ.เชียงใหม

50 คน

3 โครงการผูปกครองพบผูบริหาร 27 พ.ค 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 150 คน
4 โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารยที่ปรึกษา 30 พ.ค 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 200 คน
5 โครงงานพิธีมอบเข็ม - ไทด 3 มิ.ย 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 200 คน
6 โครงงานกีฬานองใหม 1-30 มิ.ย 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 200 คน
7 โครงงานเชียรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 มิ.ย-5 ก.ค 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 300 คน
8 โครงงานไหวครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 มิ.ย 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 400 คน
9 โครงงานพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 มิ.ย 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 250 คน
10 โครงงานกีฬาระหวางคณะ 1-31 ก.ค 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 300 คน
11 โครงงานประเพณีนํ านักศึกษาใหมข้ึนไปนมัสการ

พระธาตุดอยสุเทพ
5 ก.ค 2546 วดัพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร

จ.เชียงใหม
500 คน

12 โครงงานขันโตก 10 ก.ค 2546 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 350 คน
13 โครงงาน อก.สัมพันธ 22 ส.ค 2546 หอประชุมสถานีวิจัยไร

แมเหยีะ คณะเกษตรศาสตร
320 คน

14 โครงงานกีฬา 4 สถาบัน 17 – 18 ส.ค 2546 มหาวิทยาลัยพายัพ 150 คน
15 โครงการเปดโลกกิจกรรม 23 ส.ค 2546 หอประชุมสถานีวิจัยไรแมเหียะ 320 คน
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2.3.3 ทุนอุดหนุนการศึกษา
ในปการศึกษา 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดสรรทุนการศึกษา ซึ่งมีทั้ง

จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดและแหลงทุนการศึกษาอื่น ๆ  โดยจํ าแนกไดดังนี้
1. งบประมาณแผนดิน  จํ านวน 10 ทุน เปนเงิน 50,000 บาท

ปการศึกษา  2546
ชือ่ทุนการศึกษา

จ ํานวนทุน จ ํานวนเงิน
     ทุนการศึกษางบประมาณแผนดิน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 50,000 บาท
2. งบประมาณเงินรายได จํ านวน 58 ทุน เปนเงิน 348,000 บาท

ปการศึกษา  2546
ชือ่ทุนการศึกษา

จ ํานวนทุน จ ํานวนเงิน
     2.1.ทุนการจางงานสํ าหรับนักศึกษา 60 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 300,000 บาท
     2.2 ทนุการศกึษาคณะกรรมการสงเสรมิฯ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 6 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท 48,000 บาท
3. กองทนุกูยืมเพื่อการศึกษา จํ านวน 195 ทุน เปนเงิน 9,405,280 บาท

ปการศึกษา  2546
ชือ่ทุนการศึกษา

จ ํานวนทุน จ ํานวนเงิน
     กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 195 ทุน 9,405,280 บาท
4. แหลงทุนภายนอกคณะฯ จํ านวน 13 ทุน เปนเงิน 230,000 บาท

ปการศึกษา  2546
ชือ่ทุนการศึกษา

จ ํานวนทุน จ ํานวนเงิน
     4.1 ทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโกบิ 1 ทุน ๆ ละ 24,000 บาท 24,000 บาท
     4.2 ทุนการศึกษา JCC 4 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท 120,000 บาท
     4.3 ทนุการศกึษา รศ.ดร. นรนิทร  ทองศริ ิและ Dr.Paul  Molund 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 10,000 บาท
     4.4 ทุนการศึกษาเชลล – มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท 16,000 บาท
     4.5 ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 20,000 บาท
     4.6 ทุนการศึกษาบริษัทปโตรเลียมแหงประเทศไทย 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 10,000 บาท
     4.7 ทุนการศึกษาเดวิดเกียง 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท 30,000 บาท
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6. บุคลากรคณะอตุสาหกรรมเกษตร
6.1 ขอมูลทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มบีคุลากรทัง้สิน้ จ ํานวน 97 คน จ ําแนกเปน ขาราชการ 57 คน

พนกังานมหาวทิยาลยั 27 คน ลกูจางประจ ํา 7 คน และลกูจางชัว่คราว 6 คน
6.1.1 บคุลากรจํ าแนกตามสายงาน

ตารางแสดงจํ านวนบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(จํ าแนกตามสายงาน)   ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546

พนกังานมหาวิทยาลัย
สํ านักงาน/ภาควิชา สาย ก สาย ข สาย ค สาย

วิชาการ
สาย

ปฏิบัติการ

ลูกจาง
ประจํ า

ลูกจาง
ช่ัวคราว รวม

ส ํานักงานเลขานุการ  - 5 6  - 6 3 3 23

ภาควชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 8 4 2 4  - 2 2 22

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9  - 1 1 2  -  1 14

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 5  - 1 3 2 1  - 12

ภาควชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 7 2 1 4 1 1  - 16

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 4  - 2 3 1  -  - 10

รวมทั้งส้ิน 33 11 13 15 12 7 6 97

(หนวย:คน)

48
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สาย ก สาย ข สาย ค ลกูจางประจาํ ลกูจางชัว่คราว

แผนภมูแิสดงสดัสวนบคุลากรของคณะอตุสาหกรรมเกษตร (จาํแนกตามสายงาน)
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2546
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6.1.2 จํ านวนอาจารยจํ าแนกตามตํ าแหนงทางวิชาการ

ตารางแสดงจํ านวนอาจารย (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) จํ าแนกตามตํ าแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2546

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวมทั้งส้ิน
ภาควิชา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 4 4 8 4 8 12
2. เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 6 3 9 7 3 10
3. วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 5 7 2 6 8
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 1 1 1 4 5 9 5 6 11
5. เทคโนโลยีการบรรจุ 4 3 7 4 3 7

รวม 1 1 2 1 3 4 4 20 20 40 22 26 48

* หมายเหตุ : พนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จํ านวน 15 คน

สดัสวนตํ าแหนงทางวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ศ. : รศ. : ผศ. : อ. = 0.02 : 0.06 : 0.08 : 0.84

แผนภูมิแสดงรอยละของคณาจารย (ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
(จําแนกตามตาํแหนงทางวชิาการ) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2546

อาจารย
84%

ผูชวยศาสตราจารย
8%

รองศาสตราจารย
6%ศาสตราจารย

2%
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6.1.3 จ ํานวนอาจารยจํ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

ตารางแสดงจํ านวนอาจารย(ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) จํ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ  2546

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวมทั้งส้ิน
ภาควิชา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 3 3 6 - - - 4 8 12
2. เทคโนโลยีชีวภาพ 4 1 5 3 2 5 - - - 7 3 10
3. วิศวกรรมอาหาร - 2 2 2 4 6 - - - 2 6 8
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 - 1 3 6 9 1 - 1 5 6 11
5. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 - 1 3 3 6 - - - 4 3 7

รวม 7 8 15 14 18 32 1 - 1 22 26 48
(หนวย:คน)

งานแสดงความยินดี ศาสตราจารย ดร.นิธิยา รัตนาปนนท
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สัดสวนคุณวุฒิของอาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ป.เอก : ป.โท : ป.ตรี = 0.34 : 0.64 : 0.02

คณะอตุสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาในประดับปริญญาเอก จํ านวน 15 คน
ปริญญาโท จํ านวน 36 คน ปริญญาตรี จํ านวน 36 คน และตํ่ ากวาระดับปริญญาตรี จํ านวน 10 คน

ตารางแสดงจํ านวนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจางประจํ า/ลูกจางชั่วคราว
(จํ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา) ประจํ าปงบประมาณ  พ.ศ. 2546

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํ่ ากวา
ปริญญาตรี รวมทั้งส้ิน

สํ านักงาน/ภาควิชา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม

1. สํ านักงานเลขานุการคณะฯ 1 2 6 9 3 2 10 13 23
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 5 4 3 1 5 3 2 9 13 22
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 4 1 3 2 2 2 - - 10 4 14
4. วิศวกรรมอาหาร - 2 2 3 1 3 1 - 4 8 12
5. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 - 3 7 1 3 - 1 5 11 16
6. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 - 3 2 2 2 - - 6 4 10

รวม 7 8 16 19 13 24 7 5 44 53 97

แผนภูมิแสดงสัดสวนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
(ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2546

ป.โท 65%

ป.เอก 33%

ป.ตรี 2%
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6.2 การพัฒนาบุคลากร

รายชื่ออาจารยของคณะฯที่อยูระหวางการลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก
ล

ดับที่
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา แหลงทุน

1 อ.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล วิศวกรรมอาหาร โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน
2 อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร พัฒนาผลิตภัณฑ โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน
3 อ.อํ าพิน  กันธิยะ เทคโนโลยีชีวภาพ โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน
4 อ.พนิดา  รัตนปติกรณ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โครงการปริญญาเอกรวมสถาบัน
5 อ.กนกอร โพธินันท วิศวกรรมเคมี ทบวงมหาวิทยาลัย
6 อ.ยงยุทธ เฉลิมชาติ วิศวกรรมอาหาร ทบวงมหาวิทยาลัย
7 ผศ.นิรมล  อุตมอาง พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ทบวงมหาวิทยาลัย
8 อ.นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย เทคโนโลยีการบรรจุ ทบวงมหาวิทยาลัย
9 อ.รวิศ  ทัศคร Food Biosciences ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
10 อ.พิไลรัก บุญใหญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
11 อ.รณชัย ปรารถนาผล เทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
12 อ.โปรดปราน  ทาเขียว* เทคโนโลยีและชีววิทยาของไม ทุนโครงการพัฒนาอาจารย

จากเงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ: * คืออาจารยท่ีลาศึกษาตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546)

7.การบริการหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หองสมุดคณะอตุสาหกรรมเกษตร เปนแหลงรวบรวมหนังสือ ตํ ารา วารสาร เอกสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษา

ตางประเทศ ในสาขาอตุสาหกรรมเกษตร และสาขาวชิาทีเ่กีย่วของ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 หองสมุดไดดํ าเนินงานทั้งดานการ
บรกิาร การจัดหา และการใหบริการแกผูมาใชบริการ ดังนี้

หองสมุดคณะอตุสาหกรรมเกษตร
ตัง้อยู ณ ชั้น 3 อาคารสํ านักงานเลขานุการคณะ
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7.1 จ ํานวนผูใชบริการหองสมุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2546
บริการดานตางๆ รวม โดยเฉลี่ย

7.1.1 จํ านวนผูเขาใชบริการหองสมุด 9,428 คน 40 คน/วัน
7.1.2 จํ านวนผูใชบริการสืบคนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 9,428 คน 40 คน/วัน
7.1.3 จํ านวนการยืมหนังสือ/ทรัพยากรหองสมุด 9,428 คน 40 คน/วัน
7.1.4 จํ านวนหนังสือ/ทรัพยากรอื่นๆ ที่ถูกยืม 12,169 เลม 51 เลม/วัน

7.2  ทรัพยากรหองสมุดที่มีบริการในปจจุบัน
ประเภทของทรัพยากรหองสมุด จํ านวนทรัพยากรหองสมุด

7.2.1 หนังสือ
- หนังสือภาษาไทย
- หนังสือภาษาตางประเทศ

1,354 เลม
  946 เลม

7.2.2 วารสาร
- วารสารภาษาไทย
- วารสารภาษาตางประเทศ

29 รายชื่อ
  5 รายชื่อ

7.2.3 หนังสือพิมพ
      -     หนังสือพิมพภาษาไทย 2 รายชื่อ
7.2.4 จํ านวนโสตทัศนวัสดุ
     -     VDO 70 รายการ
7.2.5  จํ านวนฐานขอมูลสํ าเร็จรูป(CD-ROM) 89 รายชิ้น
7.2.6 จํ านวนเครื่องคอมพิวเตอรสํ าหรับการ

คนควา สืบคน 6 เครื่อง
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8. งานวิจัย
ในปงบประมาณ 2546 ไดรบัเงนิสนบัสนนุเพือ่ท ําวจิยัทัง้สิน้ 33 โครงการ เปนเงนิ 8,668,377บาท โดยมีแหลงใหเงิน

สนับสนุน ดังนี้

ตารางเปรยีบเทียบงบประมาณและแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย
ปงบประมาณ

แหลงทุน
2544 2545 2546

1. งบประมาณแผนดินคณะ อตุสาหกรรมเกษตร
2. งบประมาณแผนดินสถาบันวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตรฯ มช.
3. งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
4. งบประมาณเงินรายไดคณะอตุสาหกรรมเกษตร
5. มูลนิธิโครงการหลวง
6. ส ํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
8. ศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
9. ทบวงมหาวิทยาลัย  

1,227,800
380,000
75,000
140,000
518,200

-
500,000
409,900
966,500

1,160,600
410,000
60,300
327,100
345,000

1,670,677
500,000

-
966,500

1,227,500
447,000
200,650
144,251
712,060

5,077,417
1,695,806

-
834,370

รวม 4,268,400 5,440,177 10,339,054
หนวย : บาท

ทํ าวิจัยเพื่อพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรของประเทศ
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โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนในปงบประมาณ พ.ศ. 2546

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย แหลงทุนอุดหนุน
1 การศึกษาความเปนไปไดในการสรางชุดทดสอบ

Salmonella spp.5
รศ.ดร.นัยทัศน  ภูศรัณย งบประมาณแผนดิน

คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(200,000 บาท)

2 การประยุกตใชแอนติฟริชโปรตีนเพื่อเปน
cryoprotectant ในการเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตแบบ
เยือกแข็ง 2

อ.ดร.ศศิธร  วงศเรือง งบประมาณแผนดิน
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(250,000 บาท)

3 การพัฒนาผลิตภัณฑเนคตามะมวงสมุนไพร
(ปที่ 2)

รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี งบประมาณแผนดิน
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(178,300 บาท)

4 การศกึษาเอนไซมยอยสลายลิกนินจากจุลินทรียที่ทน
ดางเพื่อใชในการฟอกสีเยื่อกระดาษและการบํ าบัด
ของเสีย (ปที่ 3)

อ.ดร. ชาติชาย  โขนงนุช งบประมาณแผนดิน
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(180,000 บาท)

5 ทางเลือกใหมในการแปรรูปลิ้นจี่ดวยเทคนิค
ความดันสูง

ผศ.ดร.อรุณี อภิชาติสรางกูร งบประมาณแผนดิน
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(239,200 บาท)

6 ความสัมพันธระหวางระบบเอนไซมแลคโตเปอร-
ออกซิเดสกบัคณุภาพการเก็บรักษานํ้ านมดิบ

รศ.ดร. เรณู  ปนทอง งบประมาณแผนดิน
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(180,000 บาท)

7 การผลิตขาวแดงที่ปลอดภัยเพื่อใชในอตุสาหกรรม รศ.ดร. เรณู  ปนทอง งบประมาณแผนดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
(267,000 บาท)

8 การผลติเอนไซมไฟเตสและเฮมิเซลลูเลสจากจุลินทรีย
ทนรอนเพื่อใชเปนอาหารเสริมในการผลิตอาหารสัตว
(ปที่ 3)

อ.ดร. ชาติชาย  โขนงนุช งบประมาณแผนดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
(180,000 บาท)

9 การพฒันาผลิตภัณฑนมเปรี้ยวพรอมดื่มจาก
นมขาวโพดผสมสมุนไพร

รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี มลูนิธิโครงการหลวง
(143,500 บาท)

10 การผลิตพลับกึ่งแหงสายพันธุนูซินโดยใชระบบสาร
ตานการเกิดสีนํ้ าตาล

รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี มลูนิธิโครงการหลวง
(175,500 บาท)
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ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย แหลงทุนอุดหนุน
11 การพัฒนาผลิตภัณฑผงหมักไกสมุนไพร รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี มลูนิธิโครงการหลวง

(110,000 บาท)
12 การผลิตโยเกิรตนมขาวโพดผสมนํ้ าแครอทและ

นํ ้าเสาวรสชนิดผง
อ.สุภเวท  มานิยม มลูนิธิโครงการหลวง

(146,000 บาท)
13 การประเมินอายุการเก็บของผัก-ผลไมทอดกรอบ อ.เจิมขวัญ  สังขสุวรรณ มลูนิธิโครงการหลวง

(137,060 บาท)
14 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหวางการสุกและ

การเก็บรักษาแบบแชเยือกแข็งของมะมวงพันธุ
โชคอนันตและมหาชนก

ศ.ดร. นิธิยา  รัตนาปนนท ส ํานกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(987,339 บาท)

15 การผลิตสารสีแดงจากเช้ือ Monascus sp. ที่ปลอด
สารพิษเพ่ือนํ าไปใชประโยชน ระยะที่ 1

รศ.ดร. เรณู  ปนทอง ส ํานกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(683,338 บาท)

16 การพัฒนากะละแมเพื่อการสงออก : ศึกษาวิธีการ
ยดือายกุารเก็บรักษาและชนิดบรรจุภัณฑที่เหมาะสม

ผศ.รัตนา  อัตตปญโญ ศนูยพันธุวิศวกรรมฯ
(758,000 บาท)

17 การพฒันาไสกรอกเปรี้ยวโดยใชเทคโนโลยีเชื้อบริสุทธิ์
เริ่มตน

รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี สวทช.
(245,000 บาท)

18 การปรับปรุงคุณภาพขนมจีนหมัก ระยะที่ 1 รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี สวทช.
(692,806 บาท)

19 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ผลติภณัฑไสกรอกปลาใหแกกลุมเกษตรกร

อ.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล ทบวงมหาวิทยาลัย
(490,820 บาท)

20 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต และคุณภาพไวนผลไม
ไทยในสหกรณไวนชุมชน เพื่อเสริมสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจชุมชน

อ.ชรินทร  เตชะพันธุ ทบวงมหาวิทยาลัย
(343,550 บาท)

21 การสกัดแคโรทนีนอยดจากนํ้ ามันปาลมดิบโดยใช
ตวัท ําละลายที่อุณหภูมิตํ่ าเพื่อใชเปนสีผสมอาหาร

อ.ดร.พัชรินทร  ระวียัน ส ํานกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(948,258 บาท)

22 การพัฒนาผลไมกวน (ผลไมแผน) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและการศึกษาการตลาด

ผศ.รัตนา  อัตตปญโญ ส ํานกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(1,978,482 บาท)

23 การศึกษาคุณลักษณะและยีนของ malic enzymes
ในไรโซเบียมที่แยกไดในประเทศไทย

อ.ดร.ศุภวัฒน  สินสุวงศวัฒน ส ํานกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
(480,000 บาท)



28

ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผูวิจัย แหลงทุนอุดหนุน
24 การเปลี่ยนแปลงชีวมวลของเสนใยเชื้อราในระหวางการ

หมักโคจิเพื่อผลิตซีอิ้ว
อ.ดร.ประเสริฐ  หาญเมืองใจ งบประมาณเงินรายได

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(30,000 บาท)

25 แปงดัดแปรแบบครอสลิงสํ าหรับขนมไทยบรรจุ
กระปอง : ทบัทิมกรอบ

อ.ปยวรรณ  สิมะไพศาล งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(29,750 บาท)

26 การผลิตแผนชิ้นไมอัดของขี้เลื่อยไมยางพาราและ
อีพอกซีเรซิน

อ.โปรดปราน  ทาเขียว งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(26,400 บาท)

27 คณุสมบัติความแข็งแรงของวัสดุเชิงประกอบ
พอลิเอทธิลีนไซเคิล-เปลือกลํ าไย

อ.ลินดา  ถริภัทรพันธ งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(30,000 บาท)

28 การพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑไสกรอกหมูที่ทํ าจาก
นํ ้ามันพืชโดยใชสารสีจากธรรมชาติ

อ.สุภเวท  มานิยม งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(30,000 บาท)

29 การผลิตเบียรจากขาวหอมมะลิ นายชิษณุพงศ  บรรจง งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(24,500 บาท)

30 ผลติภัณฑกระดาษจากใบสัปปะรด อ.ศิวโรฒ  บุญราศรี งบประมาณเงินรายได
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(30,000 บาท)

31 ผลของการใหความรอนตออายุการวางจํ าหนาย
นํ ้าพริกตาแดง

น.ส พวงทอง  ใจสันติ งบประมาณเงินรายได
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(48,251 บาท)

32 พฒันาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล เพื่อใชใน
อตุสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในไทย

นายชิษณุพงศ  บรรจง งบประมาณเงินรายได
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(46,000 บาท)

33 การหาสภาพการหมักที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสาร
เอกซโซโพลแีซกคาไรด ของ Lactobacillus
confusus CMU 198

อ.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร งบประมาณเงินรายได
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
(50,000 บาท)
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รายช่ืองานวิจัยคณะอตุสาหกรรมเกษตร ท่ีดํ าเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2546

ลํ าดับที่ ชือ่งานวจิยั ชื่อหัวหนา
โครงการวิจัย

ปงบประมาณที่
เริ่มดํ าเนินการ

1 การพัฒนาผลิตภัณฑเนคตามะมวงสมุนไพร (ปที่ 2) รศ.ดร.ไพโรจน  วิริยจารี 2546
2 การพัฒนาผลิตภัณฑเนคตามะมวงสมุนไพร (ปที่ 1) รศ.ดร.ไพโรจน  วิริยจารี 2545
3 การพัฒนากระบวนการผลิตมะมวงแกวอบแหงดวย

เครือ่งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคและ
เครือ่งอบแหงแบบสุญญากาศ (ปที่ 2)

รศ.ดร.ไพโรจน  วิริยจารี 2545

4 การพยากรณผลผลิตของสมโดยใช Artificial Neural
Network (ANN)

อ.ดร.พชิญา  บุญประสม 2545

5 คาความรอนจํ าเพาะของเนื้อสัตว น.ส. สุรินทรพร  ศรีไพรสนธิ์ 2544
6 การศึกษาความเปนไปไดของการทํ านํ้ ามะนาวผงโดยใช

การอบแหงแบบพนฝอย
อ.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล 2543

7 การส ํารวจความเปนไปไดในการแยกประเภทแกวและกระดาษใน
เขตเทศบาลเมืองเชียงใหมเพื่อนํ ากลับมาใชใหม

อ.วิฑูร  ดานภักดี 2543

8 ปจจยัที่มีผลตอการเลือกเรียนในคณะอตุสาหกรรมเกษตร น.ส.สังวาลย  วรรณกุล 2543
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หัวขอวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
ต้ังแตปการศึกษา 2543-2546

ลํ าดับ
ที่

รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชา/
แขนงวิชา

1 4333101 นางสาวเกตุการ        ดาจันทา การเก็บรักษาน้ํ านมดิบใดยระบบเอนไซม
แลคโตเปอรออกซิเดส (Preservation of Raw
Milk by Lactoperoxidase System)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
2 4333102 นายจุลยุทธ              บุญสรางสม การลดซิตรินินในขาวแดง

(Citrinin Reduction in Red Rice)
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
3 4333103 นายณรงค                ศิขิรัมย การสกดัและการหาลกัษณะเฉพาะของเพคติน

ทีไ่ดจากกากฝรัง่ (Extraction and
Characterization of Pectin from Guava
Pomace)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร

4 4333105 นางสาวพัชรินทร       ทองสรอย การทํ าน้ํ าฝรั่งแบบใสโดยใชกระบวนการ
ไมโครฟลเตรชั่น (Clarification of Guava
Juice by Microfiltration)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
5 4333106 นางสาวพันธิตรา         พรหมรักษา การพัฒนาไสกรอกเปรี้ยวโดยใชเทคโนโลยี

เช้ือบริสุทธิ์เริ่มตน (Development of a Thai
Fermented Sausage (Sai Krok Priao)
Using Starter Culture Technology)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร

6 4333107 นางสาวรุจิภรณ         พัฒนจันทร ปริมาณแคโรทีนอยดในเน้ือมะมวงพันธุ
โชคอนันตระหวางการสุกและการเก็บรักษาแบบ
แชเยือกแข็ง (Carotenoid Content of Flesh
Mango cv. Chockanan During Ripening
and Frozen Strorage)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร

7 4333108 นายสุพัฒน               ใตเวชศาสตร ผลของอิมัลซิไฟลเออรและสารใหความคงตัว
ที่มีตอคุณภาพของไอศครีมถ่ัวเหลือง
(Effects of Emulsifiers and Stabilizers on
Quality of Soy Ice Cream)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร



31

ลํ าดับ
ที่

รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชา/
แขนงวิชา

8 4333109 นางสาวสุภาพร         พุทธโศภิษฐ การพัฒนาผลติภณัฑปลายอลดไขมนัผสม
เสนใยอาหารและสมนุไพร (Development
of Reduced-Fat Fish Emulsion Mixed
with Fibers and Herbs)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร

9 4433102 นางสาวกฤติยา        เข่ือนเพชร ผลของสารตานการเกิดสีน้ํ าตาลตอพลับกึ่งแหง
(Effect of Antibrowning Agents on
Intermediate Moisture Persimmon)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
10 4433103 นายจิรากร              ประเสริฐชีวะ การพัฒนาโยเกิรตนมขาวโพด (Development

of Corn Milk Yoghurt)
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
11 4433105 นายนักสิทธิ์               ปญโญใหญ การลดเวลาอบแหงหอมหัวใหญโดยการลดนํ้ า

โดยวิธีออสโมติก
(Reduction of Onion Drying Time by
Osmotic Dehydration)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร

12 4433106 นางสาววิจิตรา         เหลียวตระกูล การแปรรูปแผนขาวอบกรอบโดยไมโครเวฟ
(Processing of Rice Flake by Microwave)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
13 4433107 นางสาวสิริกัลยา          อยูยอด การพัฒนาผงหมักไกสมุนไพร

(Development of Mixed Herbal
Seasoning for Chicken)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
14 4433109 นางสาวอิศรา          วัฒนนภาเกษม การพัฒนาโยเกิรตขาวกลองเติมเช้ือโพรไบโอติก

(Development of Brown Rice Yoghurt
with Probiotic)

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการ

อาหาร
15 4339509 นายณัฐพร  จันทรฉาย ผลของรงควัตถุแคโรทีนอยดที่ไดจาก

Rhodotorula rubra และใบกระถิน ตอการ
เปล่ียนสีของปลาแฟนซีคารพ (Cyprinus
carpio linn.)

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

16 4439501 นายธนากร  เจริญรัตน การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม
ไซลาเนสและการศึกษาจลนพลศาสตรของ
เอนไซมจากเช้ือ Strptomyces sp. AB106

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

17 4439502 นายกิตติ  เมืองตุม การผลติเอก็โซโพลีแซคคาไรด จากแบคทเีรยีแลกตกิ
โดยการเลีย้งบนวสัดุค้ํ าจนุ (Exopolysaccharide
production from lactic acid bacteria on
solid support)

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร
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ลํ าดับ
ที่

รหัส ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชา/
แขนงวิชา

18 4439503 นายนิวัติ  ชวชาติ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและ
คุณสมบัติของเอนไซมแลคเคสจากเบสิดิโอไม-
ซีทฟงกัสทนอุณหภูมิสูง Coriolus versicolor
RC3

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

19 4439504 นางสาวพิชญาพร  อายุม่ัน การคัดเลือกและหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิตเอนไซมแทนเนสจากเชื้อรา (Selection
and Optimization of fungal capable of
tannase production)

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

20 4439505 นายไพโรจน  วงศพุทธิสิน การศึกษาโอลิโกแซคคาไรดจากพืชในทองถิ่น
บางชนิดเพ่ือใชเปนสารพรีไบโอติก (Study on
Oligosaccharides from Some Lacal
Plants for Utilizing as Prebiotics)

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

21 4439505 นายวธัญู  เตชปุญยง การผลิตไวนและบรั่นดีจากลํ าไยแหง (Wine
and Brandy Production from Dried
Longan)

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

22 4439511 นางสาวอัจฉรียา  ชมเชย ศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคอาหาร
เปนพิษโดยไคโตซาน (Study on
Antibacterial of Activity of Chitosan
against Foodborne Pathogens)

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

23 4539510 นายยุทธ  กสิณอุบล การหาสูตรอาหารที่เหมาะสม และการทํ า
เอนไซมไซลาเนสใหบริสุทธิ์จากเช้ือราทนรอน
สายพันธุ Thermoascus aurantiacus SL16

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร

24 4539513 นายวิรุตต  กิจเวชกุล การกํ าจัดสีแบบตอเน่ืองของนํ้ าเสียสังเคราะหที่
ปนเปอนดวยสียอมผาบางชนิดโดยเซลลตรึง
ของ Coriolus versicolor RC3 ในถังปฏิกรณ
ชีวภาพแบบหอบรรจุตัวกลาง

เทคโนโลยี
ชีวภาพทาง
อุตสาหกรรม
เกษตร
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9. งานดานวิเทศสัมพันธและความรวมมือกับตางประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตรไดดํ าเนินงานทางดานโครงการความรวมมือกับ

หนวยงาน/องคกร/สถาบันการศึกษาในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ในลักษณะของการเดินทางไปดูงาน ฝกอบรม  
เสนอผลงานและทํ าวิจัย ณ ตางประเทศ และการเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ ของผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ เพื่อหารือ 
เกีย่วกับโครงการความรวมมือและกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ดังนี้

ขอมูลอาคันตุกะเยี่ยมชมคณะอตุสาหกรรมเกษตร
      ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ตุลาคม พ.ศ. 2545 - กันยายน พ.ศ. 2546)

ลํ าดับที่ วัน/เดือน/ป ชือ่/คณะ/สถาบัน ประเทศ ลกัษณะกิจกรรม
1 28 ตค. 2545 Professor Dr.Victor Carpenter ผูประสานงาน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Hirosaki
University

ญี่ปุน มาเยี่ยมชมคณะ, เจรจา
ความรวมมือทางวิชาการ

2 7 พ.ย. 2545 Professor Dr.Inagaki , Meijo University ญี่ปุน มาเยี่ยมชมคณะ,
บรรยายพิเศษ

3 19 พ.ย. 2545 Professor Zhang Yonglin, Dean, College of
Science and Technology และคณะฯ  จาก
Jinan University

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนจีน

มาเย่ียมชมคณะ, เจรจา
ความรวมมือทางวิชาการ

4 16 ม.ค. 2546 Dr.Edward T. Kanemasu, College of
Agricultural and Environmental Sciences ,
University of Georgia

สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชมคณะ

5 9 เม.ย. 2546 Professor Dr.Elly N. Sabiiti, Department of
Crop Science, Faculty of Agriculture และ
คณะฯ จาก Makerere University

อูกันดา มาเย่ียมชมคณะ

6 5-15 มิ.ย. 2546 Dr.Shinji Takenaka ผูเชี่ยวชาญภายใตโครงการ
NRCT-JSPS จาก Kobe University

ญี่ปุน มาเยี่ยมชมคณะฯ ,
ดงูานดานการทํ าวิจัย

7 7 ก.ค. 2546 Professor A. Saari Csallany,SC.D.,
University of Minnesota

สหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชมคณะ,
บรรยายพิเศษ

8 8 ส.ค. 2546 Professor Hiroko Nagano และ Dr.Miyuki
Katoh , Department of Home Economics,
Faculty of Education, Gifu University

ญี่ปุน มาเยี่ยมชมคณะฯ ,
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดานการทํ าวิจัย
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Professor A. Saari Csallany,SC.D.,
University of Minnesota

ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมคณะ
และบรรยายพิเศษ วันที่ 7 ก.ค. 2546

ลํ าดับที่ วัน/เดือน/ป ชือ่/คณะ/สถาบัน ประเทศ ลกัษณะกิจกรรม
9 7-14 ส.ค. 2546 Assistant Professor Yoichi Honda , Wood

Research Institute , Kyoto University
ญี่ปุน มาเยี่ยมชมคณะฯ , แลก

เปลีย่นความคิดเห็นดาน
การทํ าวิจัย

10 20 ส.ค. 2546 Mr.Philippe Choquet, General Director และ
คณะฯ จาก ISAB

ฝรั่งเศส มาเยี่ยมชมคณะ, เจรจา
ความรวมมือทางวิชาการ

11 5 ก.ย. 2546 Dr.Keshavan Niranjan, Department of Food
Biosciences, The University of Reading

สหราช
อาณาจักร

มาเย่ียมชมคณะ, เจรจา
ความรวมมือทางวิชาการ
หลักสูตรนานาชาติ
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ขอมลูบคุลากรของคณะฯ เดินทางไปฝกอบรม/เสนอผลงาน/ดูงาน/วิจัย ณ ตางประเทศ
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2546)

ลํ าดับ
ที่

วัน/เดือน/ป ช่ือ-สกุล ลักษณะกิจกรรม คณะ/สถาบัน ประเทศ

1 9 ก.ย.-25 ต.ค.2545 อ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช ศึกษาดูงานวิจัยทางดานสาขาทรัพยากร
จุลินทรีย (Microbial Resources)

Kyoto
University ญี่ปุน

2 31 ส.ค.-16 ต.ค.
2545 อ.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร ศึกษาดูงานวิจัยทางดานสาขาทรัพยากร

จุลินทรีย (Microbial Resources)
Kobe
University

ญี่ปุน

3 11-18 ต.ค.2545 รศ.ดร.นัยทัศน  ภูศรัณย
ติดตามและวางแผนการทํ างานวิจัยของ
นักศึกษาปริญญาเอก
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย

The University
of Reading อังกฤษ

4 4-8 พ.ย. 2545 อ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช

ประชุมวิชาการ เรื่อง 3rd Asia-Pacific
Mycological Conference on
Biodiversity and Biotechnology
(AMC2002) พรอมไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ เรื่อง Thermostable laccase
from tropical thermotolerant
white rot fungus Coriolus
versicolor RC3 and the potential
uses in azo dye decolourization

Yunnan
University,
Kunming,
Yunnan

จีน

5 24-30 พ.ย.2545 อ.ชรินทร  เตชะพันธุ

ศึกษางานวิจัยเรื่อง Studies on
thermostable and alkaline
tolerant celluase-free xylanase
production by streptomyces sp.
Ab 106 from agricultural waste

Hiroshima
Kokusai
Gakuin
University

ญี่ปุน

6 20 ม.ค.-7 ก.พ.2546 อ.เสกสรร  พาปอง
ฝกอบรมระยะสั้นทางดานการประเมิน
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑและการ
ออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม

AOTS  Tokyo
Kenshu Center
(TKC)

ญี่ปุน

7 8 มี.ค.-12 มิ.ย.2546 อ.ดร.พัชรินทร  ระวียัน

เขารวมโครงการกลุมวิจัย เรื่อง
การพาสเจอรไรซน้ํ าแอปเปลและ
แอปเปลไซเดอรดวยเทคนิค
sonication

University of
Illinois at
Urbana-
Campaign

สหรัฐ
อเมริกา
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ลํ าดับ
ที่

วัน/เดือน/ป ช่ือ-สกุล ลักษณะกิจกรรม คณะ/สถาบัน ประเทศ

8 1-12 เม.ย.2546 รศ.ดร.นัยทัศน  ภูศรัณย
อบรม เรื่อง Projects writing in
the field of food processing and
food safety

CIRAD’s lab
in Montpelier ฝรั่งเศส

9 30 เม.ย.-13 มิ.ย.
2546 อ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช ดูงานวิจัยทางดานทรัพยากร

จุลินทรีย (Microbial Resources)
Kyoto
University

ญี่ปุน

10 24 พ.ค.-6 มิ.ย.
2546 ผศ.ดร.อรุณี อภิชาติสรางกูร

ติดตามและวางแผนการทํ างานวิจัย
ของนักศึกษาปริญญาเอก
ทุนโครงการพัฒนาอาจารย

The
University of
Reading

อังกฤษ

11 31 ส.ค.2546-
1 มี.ค. 2547 อ.ดร.ชาติชาย  โขนงนุช

ฝกอบรมเรื่อง Degradation of
vulcanized rubbers by radical
reactions with thermotorelant
laccase for material recycle

Kyoto
University ญี่ปุน
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10. การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความประสงคชัดเจนที่จะพัฒนาระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต โดยหวังเปนอยางยิ่งวาการ
ดํ าเนินการการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะพัฒนาไปสูคุณภาพการศึกษาไดอยาง 
แทจริง ดังนั้นจึงไดเริ่มดํ าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตป พ.ศ.2541  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  
คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17-18 
กรกฎาคม 2546 โดยไดคะแนนการตรวจสอบและประเมินเทากับ 74.9 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี

รายงานการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2546

ผลการประเมินตนเองตามระดับการพัฒนาคุณภาพพิจารณาตามองคประกอบทั้ง 9 ดาน
ผลการ

ตรวจสอบ
รายการตรวจสอบ

(Audit Checklist)
มี ไมมี

น้ํ าหนัก
ความ
สํ าคัญ

ระดับ
การ

พัฒนา

คะแนนที่ได
รับ

ตวับงช้ีที่เกี่ยวของ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน
วสัิยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย
กลยุทธ และแผน

5 3.9 1

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และ
วัตถุประสงค

1 5 0.7

1.2 นโยบายและกลยุทธ 2 6 1.6
1.3 แผน การดํ าเนินการตามแผน
    การประเมินแผน

2 6 1.6

องคประกอบที่ 2: การเรียนการสอน 30 21.5 2-24
2.1 อาจารย 7  6  5.6
2.2 บคุลากรสนบัสนนุการเรยีนการสอน 2  5  1.4
2.3 นักศึกษา 5  5  3.5
2.4  หองเรียนและหองปฏิบัติการ 2  5  1.4
2.5 อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 3  4  1.8
2.6 หองสมุด 2  3  1.0
2.7 หลักสูตร 2  6  1.6
2.8 กระบวนการเรียนการสอน 3  6  2.4
2.9 การวัดและประเมินผลการเรียน 2  5  1.4
2.10 บัณฑิต 2  5  1.4
องคประกอบที่ 3: การพัฒนาและสนับสนุน
นกัศึกษา

10 7.4 25-28

 3.1 ทรัพยากรบุคคลดานการพัฒนาและ
สนบัสนุนนักศึกษา

3 5 2.1

3.2 ปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาและสนับสนุน
นักศึกษา

3 5 2.1



38

ผลการ
ตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

มี ไมมี

น้ํ าหนัก
ความ
สํ าคัญ

ระดับ
การ

พัฒนา

คะแนนที่ได
รับ

ตวับงช้ีที่เกี่ยวของ

3.3 กระบวนการพัฒนาและสนับสนุน
    นักศึกษา

4 6 3.2

องคประกอบที่ 4: การวิจัย 20 15 29-32
4.1 กลุมวิจัยและผูชวยวิจัย 6 5 4.2
4.2 ผูวิจัย 6 6 4.8
4.3 ปจจัยเก้ือหนุนการวิจัย 4 5 2.8
4.4 การบริหารและกระบวนการวิจัย 4 6 3.2
องคประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการ
แกชุมชน

10 7.6 33-36

5.1 ทรัพยากรบุคคลดานการบริการ
     แกชุมชน

4 6 3.2

5.2 ปจจัยเก้ือหนุนการบริการวิชาการ
     แกชุมชน

2 6 1.6

5.3 การบริหารและกระบวนการบริการ
     วิชาการแกชุมชน

4 5 2.8

องคประกอบที่ 6: การทํ านุบํ ารุง
ศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม

5 3.7 37-40

6.1 ทรัพยากรบุคคลดานการทํ านุบํ ารุง
    ศลิปวฒันธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

2 6 1.6

6.2 ปจจัยเก้ือหนุนการทํ านุบํ ารุง
    ศิลปวฒันธรรมและอนรัุกษสิง่แวดลอม

1 5 0.7

6.3 กระบวนการทํ านบุ ํารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม

2 5 1.4

องคประกอบที่ 7: การบริหารและการ
จัดการ

10 7.8 41-42

7.1 ผูบริหาร 3 6 2.4
7.2 บุคลากรสนับสนุนการบริหารและ
    การจัดการ

2 6 1.6

7.3 ปจจัยเก้ือหนุนการบริหารและการ
    จัดการ

2 5 1.4

7.4 ระบบบริหาร 3 6 2.4
องคประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ 5 4 43-54
8.1 กระบวนการแสวงหาทรัพยากรการเงิน 2 6 1.6
8.2 กระบวนการบริหารการเงินและ
    งบประมาณ

3 6 2.4
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ผลการ
ตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ
(Audit Checklist)

มี ไมมี

น้ํ าหนักความ
สํ าคญั

ระดบัการ
พัฒนา

คะแนน
ทีไ่ดรบั

ตวับงชีท้ีเ่ก่ียวของ

องคประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

5 4 55-56

9.1 ทรัพยากรบุคคลดานการประกัน
     คุณภาพ

1 6 0.8

9.2 ปจจัยเก้ือหนุนการประกันคุณภาพ 1 6 0.8
9.3  กระบวนการประกันคุณภาพ 3 6 2.4

คะแนนรวม 100 74.9

หมายเหตุ
ผลการประเมิน
≥  90.0 = ดีเลิศ  (excellent)
80.0 – 89.9 = ดีมาก  (very good)
70.0 – 79.9 = ดี  (good)
60.0 – 69.9 = พอใช  (fair)
< 60.0 = ตองปรับปรุงแกไข (poor)

ตัวคูณของระดับการพัฒนา
ระดับ  0 = 0.0
ระดับ 1 = 0.1
ระดับ  2 = 0.3
ระดับ  3 = 0.5
ระดับ  4 = 0.6
ระดับ  5 = 0.7
ระดับ  6 = 0.8
ระดับ  7 = 0.9
ระดับ  8 = 1.0
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11. งานบริการชุมชน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีเปาหมายและแนวนโยบายในดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยดํ าเนินการให 
สอดคลองกบัการจดัท ําระบบประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่ตรวจสอบและประเมนิระบบประกนัคณุภาพการศกึษาในรปูแบบ
ตาง ๆ ไดแก การจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา การใหบริการตรวจวิเคราะหเชื้อและตัวอยางอาหาร การรับเปนที่ปรึกษาใหกับ
สถานประกอบการอาหาร การรับเปนวิทยากรในการจัดฝกอบรมใหกับองคกรตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนและ
ผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ ไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของคณะฯ ในรูปแบบตางๆ  
ทางสื่อหนังสือพิมพ Internet การใหสัมภาษณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง การรวมออกบูธนิทรรศการ ซึ่งไดมีการ 
ด ําเนนิการอยางตอเนื่องตั้งแตมีการเริ่มกอตั้งคณะฯ จนกระทั่งถึงปจจุบัน

คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมอยางตอเนื่องทั้งใน
สวนของงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดของคณะฯ และงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
อกีดวย ทัง้นีใ้นหลายๆ โครงการที่จัดขึ้นยังสามารถสรางเงินรายไดใหกับคณะฯ ซึ่งถือเปนแนวทางหนึ่งที่จะรองรับนโยบาย
การด ําเนนิงานสรางเงินรายไดใหกับคณะฯ เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมออกนอกระบบ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดจัดตั้งศูนยขอมูลวิชาการอตุสาหกรรมเกษตรขึ้น ซึ่งเปน
หนวยงานทีด่ ําเนินการภายใตการควบคุมของคณะฯ โดยจะทํ าหนาที่เปนหนวยงานกลางในการใหบริการทางวิชาการดาน
อตุสาหกรรมเกษตร ใหกับหนวยงานตางๆ อยางครบวงจร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มุงเนนใหการใหความรู
ทางดานวิชาการ และการใหบริการวิชาการแกสังคม

แหลงเงินงบประมาณ (บาท)ปงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณจากแหลงอื่น

รวมจํ านวนเงิน
(บาท)

2544 20,000.- - 362,347.87 382,347.87.-
2545 140,000.- 100,000.- 964,879.- 1,204,879.-
2546 396,600.- 80,000.- 1,068,500.- 1,545,100.-

งานฝกอบรม
“มติใิหมของการผลิตผลิตภัณฑไสกรอกปลา”

ประจํ าป 2546
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตรไดมกีารด ําเนนิงานทางดานบรกิารวชิาการแกชุมชนในลักษณะ
ตางๆ เชน การจัดประชุม ฝกอบรมทางดานอุตสาหกรรมเกษตร ใหคํ าปรึกษาทางวชิาการดานอตุสาหกรรมเกษตรแก 
ผูประกอบการแปรรปูอาหารและประชาชนทัว่ไป ใหบรกิารวเิคราะห และบริการอื่นๆ ดังตอไปนี้

โครงการบริการชุมชนที่ดํ าเนินการจัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2546
(ระหวาง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546)

ลํ าดับ เรื่อง วันที่จัด สถานที่จัด
จํ านวน
ผูเขารวม

1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีชีวภาพสูโรงเรียน”
(จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

21 ก.พ. 2546
4,10 มี.ค 2546

โรงเรยีนสวนบญุโญปภมัภ
โรงเรยีนมงฟอรตวทิยาลยั
โรงเรยีนจกัรค ําคณาทร

500 คน

2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสุราแชและสุรากลั่นใน
ระดับอุตสาหกรรม” (จัดโดยหนวยบริการชุมชน)

3-8 มี.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

16 คน

3 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟฟก
บรรจภุณัฑสํ าหรับหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ครั้งที่ 1”
(จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ)

14 มี.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

16 คน

4 การฝกอบรมเชิงสาธิต “การอบแหงอาหารดวยเครื่องอบแหง
พลงังานแสงอาทิตย” (จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร)

28 มี.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

28 คน

5 โครงการ “ยกระดับความสามารถในการแขงขันของผลิต
ภณัฑอาหารที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมชุมชน”
(จดัโดยภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ)

25-26 ก.พ 2546
21-22 เม.ย 2546

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ก่ิง อ.เวียงหนองรอง จ.ลํ าพูน

100 คน

6 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสุราแชและสุรากลั่นใน
ระดับอุตสาหกรรม (รุนที่ 1) ” (จัดโดยหนวยบริการชุมชน)

1-2 พ.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

68 คน

7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสุราแชและสุรากลั่นใน
ระดับอุตสาหกรรม (รุนที่ 2) ” (จัดโดยหนวยบริการชุมชน)

21-22 มิ.ย 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

58 คน

8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสุราแชและสุรากลั่นใน
ระดับอุตสาหกรรม (รุนที่ 3) ” (จัดโดยหนวยบริการชุมชน)

5-6 ก.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

72 คน

9 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “HACCP และความปลอดภัย
จากเชือ้จุลินทรียอันตรายและสารพิษตกคางในผักและผลไม”
(จดัโดยภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

19 ก.ย 2546 สํ านักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

40 คน

10 โครงการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
- การทํ าวุนมะพราว
- การผลิตผักดองเกาหลี
- การผลิตเบียรสดและมอลทวิสก้ี

 (จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

4 ก.ค 2546
11 ก.ค 2546

27-28 มิ.ย 2546

ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ
คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

23 คน

11 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบรรจุภัณฑจากกระดาษสา
และวัสดุธรรมชาติ” (จดัโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ)

3-4 ก.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

25 คน
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ลํ าดับ เรื่อง วันที่จัด สถานที่จัด
จํ านวน
ผูเขารวม

12 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบประกันคุณภาพ GMP
 ในอุตสาหกรรมอาหาร” (จัดโดย หนวยบริการชุมชน)

15 ส.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

87 คน

13 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลองกระดาษเพื่อการ
บรรจุภัณฑ ” (จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ)

26-27 ก.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

16 คน

14 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “มิติใหมของการผลิต
ผลติภัณฑไสกรอกปลา (จัดโดย หนวยบริการชุมชน)

7-8 ส.ค 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

36 คน

15 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไสกรอกปลาใหแกกลุมเกษตรกร”
(จดัโดย ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร)

14-15 ส.ค 2546
21-22 ส.ค 2546
28-29 ส.ค 2546

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

90 คน

คณะอตุสาหกรรมเกษตรมีการจัดโครงการบริการวิชาการ
แกชมุชนอยางตอเนื่องและสมํ่ าเสมอ
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12. งานทํ านบํุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอนโยบายของคณะฯ

ในดานการทํ านบุ ํารุงศิลปและวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดังนี้

ลํ าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่ จํ านวน
ผูเขารวม

1 งานทอดกฐนิมหาวทิยาลัยป พ.ศ. 2545 1 พ.ย 2545 วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม 20 คน
2 รวมขบวนแหงานประเพณีลอยกระทง ประจํ าป 2545 19 พ.ย 2545 เทศบาลนครเชียงใหม 20 คน
3 รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธ.ค 2545 5 ธ.ค 2545 ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม 10 คน
4 งานทํ าบุญคณะฯ - สังสรรคปเกาตอนรับปใหม 18 ธ.ค 2545 สํ านักงานเลขานุการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
70 คน

5 พิธีทํ าบุญคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจํ าป 2546

24 ม.ค 2546 ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม 20 คน

6 งานทอดผาปาสามัคคีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
คณะสัตวแพทยศาสตร

28 มี.ค 2546 วัดดอยคํ า อ.เมือง จ.เชียงใหม 40 คน

7 พิธีรดนํ้ าดํ าหัวคณบดีและผูอาวุโส ประเพณีสงกรานต ป 2546 11 เม.ย 2546 สํ านักงานเลขานุการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

70 คน

8 รวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค ประเพณีสงกรานต ป 2546 13 เม.ย 2546 วัดพระสิงค อ.เมือง จ.เชียงใหม 20 คน
9 พิธีรดนํ้ าดํ าหัวอธิการบดีและผูอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ป 2546
25 เม.ย 2546 ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม 30 คน

การรวมกิจกรรมทางดานทํ านุบํ ารุง
ศลิปวัฒนธรรม ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2546
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ภาคผนวก



45

สาขาความเชี่ยวชาญของคณาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ขอมูลสาขาความเชี่ยวชาญ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2546)

ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา สาขา E-mailช่ือ - นามสกุล
ทางวิชาการ ขั้นสูงสุด ที่มีความเชี่ยวชาญ

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1. เรณู ปนทอง รองศาสตราจารย ปริญญาเอก  - Food Microbiology renupin@hotmail.com
Renu Pinthong  - Food Microbial Technology

 - Dairy Technology.
2. นิธิยา รัตนาปนนท ศาสตราจารย ปริญญาเอก  - Nutrition, Food Chemistry agfsi001@chiangmai.ac.th
Nithiya Rattanapanone  - Postharvest of Fruit &

   Vegetables
 - Food Analysis
 - Food Toxicology
 - Functional Food

3. รัตนา อัตตปญโญ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท  - Fruit and Vegetable aifsi001@chiangmai.ac.th
Ratana Attabhanyo  - Processing and Chemistry

 - Quality Control and Quality
   Assurance

4. อรุณี อภิชาติสรางกูร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก  - High Pressure Processing arunee2@chiangmai.ac.th
Arunee Apichartsarangkoon  - Rheology of Biopolymers

 - Dehydration of Fruit and
   Vegetable

5. พัชรินทร ระวียัน อาจารย ปริญญาเอก  - Functional Food p.charin@chiangmai.ac.th
Patcharin Raviyan  - Ultrasound Technology

 - Food Industrial Management
6. สมชาย จอมดวง อาจารย ปริญญาเอก  - Food Technology s.jomdua@chiangmai.ac.th
Somchai Jomduang  - Wine Technology

 - Food Processing and
   Engineering

7. รวิศ ทัศคร อาจารย ปริญญาโท  - Food Processing aiirtskr@chiangmai.ac.th
Ravis Tasakorn  - Food Engineering
(ลาศึกษาตอ 21 ก.ย. 2545)
8. พิไลรัก บุญใหญ อาจารย ปริญญาโท  - Food Processing pilairuk@chiangmai.ac.th
Pilailuck Boonyai  - Food Engineering
(ลาศึกษาตอ 31 ก.ค. 2544)
9. พนิดา รัตนปติกรณ อาจารย ปริญญาโท  - Product Development mispanida@yahoo.com
Panida Ratanapitikorn  - Modified Starch
(ลาศึกษาตอ 9 พ.ย. 2544)
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ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา สาขา E-mailช่ือ – นามสกุล
ทางวิชาการ ขั้นสูงสุด ที่มีความเชี่ยวชาญ

10. ศรัล วรุณพันธุ อาจารย ปริญญาโท  - Food Science akiranomura@hotmail.com
Saran Warunpan  - Lipid

 - Food Analysis
11. Tri Indrarini  Wirjantoro  อาจารย ปริญญาเอก  - Food Technology tri@chiangmai.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
12. นัยทัศน ภูศรัณย รองศาสตราจารย ปริญญาเอก  - Biotechnology aibii001@chiangmai.ac.th
Naiyatat Poosaran  - Food Science and Technology
13. ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย ปริญญาเอก  - Biochemical Engineering, aibii002@chiangmai.ac.th
Prasert Hanmoungjai  - Fermentation Technology
14. ศศิธร วงศเรือง อาจารย ปริญญาเอก  - Microbiology sasitorn@chiangmai.ac.th
Sasitorn Wongroung  - Genetic Engineering
15. ชาติชาย  โขนงนุช อาจารย ปริญญาเอก  - Genetic Engineering aiickhnn@chiangmai.ac.th
Chartchai Kanongnuch  - Enzyme Technology
16. ชรินทร เตชะพันธุ อาจารย ปริญญาโท  - Fermentation Technology techapun@chiangmai.ac.th
Charin Techapun  - Biochemical Engineering
17. ศุภวัฒน สินสุวงศวัฒน อาจารย ปริญญาเอก  - Genetic Engineering aiissnsw@chiangmai.ac.th
Suphawat Sinsuwongwat  - Microbiology
18. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร อาจารย ปริญญาโท  - Environmental Microbiology qw_er@yahoo.com
Pisit Srisuriyajan  and Biotechnology

 - Waste Treatment and Utilization
19. พรพิมล  อุยจันทรภักดี อาจารย ปริญญาโท  - Waste Treatment and aibti001@chiangmai.ac.th
Pornpimol Ouichandpakdee  Utilization
(ลาศึกษาตอ 2 ตค. 2545)  - Biotechnology

20. อํ าพิน กันธิยะ อาจารย ปริญญาโท  - Microbiology aiimknty@chiangmai.ac.th
Ampin Kantiya  - Waste Treatment and Utilization
(ลาศึกษาตอ 1 มิ.ย. 2543)
21. รณชัย ปรารถนาผล อาจารย ปริญญาโท  - Microbiology amscmu@hotmail.com
Ronnachai Pratanapol
(ลาศึกษาตอ 16 ก.พ. 2544)
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ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา สาขา E-mailช่ือ - นามสกุล
ทางวิชาการ ขั้นสูงสุด ที่มีความเชี่ยวชาญ

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
22. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล อาจารย ปริญญาโท  - Food Engineering aifei002@chiangmai.ac.th
Srisuwan Naruenartwongsakul
23. พิชญา บุญประสม อาจารย ปริญญาเอก  - Bioresources Engineering pichaya@chiangmai.ac.th
Pitchaya Boonprasom
24. เมธินี เหวซึ่งเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก  - Drying, Canning methineeh@hotmail.com
Methinee H. charern
25. กนกอร โพธินันท อาจารย ปริญญาโท  - Membrane Technology photinon@hotmail.com
Kanokorn Pothinun
26. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล อาจารย ปริญญาโท   - Freezing patavara@chiangmai.ac.th
Patavara Pathomrangsiyangkul
27. ยงยุทธ เฉลิมชาติ อาจารย ปริญญาโท  - Membrane Technology ychalermchat@yahoo.com
Yungyouth Chalermchart
28. สุภเวท มานิยม อาจารย ปริญญาโท   - Chemical Engineering supavaj@hotmail.com
Supavaj Maniyom
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
29. วิฑูร ดานภักดี อาจารย ปริญญาโท - Food Packaging vitoon@chiangmai.ac.th
Vitoon Danpakdee
30. นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย อาจารย ปริญญาโท  - Chemical Engineering kositrua@msu.edu
Napawan Kositruangchai
31. พรชัย ราชตนะพันธุ อาจารย ปริญญาโท  - Polymer Science rachtana@msu.edu
Pornchai Ratchtanapan
32. เจิมขวัญ สังขสุวรรณ อาจารย ปริญญาโท  - Packaging jurmkwan@chiangmai.ac.th
Jurmkwan Sangsuwan
33. เสกสรร พาปอง อาจารย ปริญญาโท  - Pulp and Paper seksaan@yahoo.com
Seksan Papong  - Cleaner Technology
34. ลินดา ถิรภัทรพันธ อาจารย ปริญญาโท  - Plastics Packaging linda@chiangmai.ac.th
Linda Thiraphattaraphun
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ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา สาขา E-mailช่ือ - นามสกุล
ทางวิชาการ ขั้นสูงสุด ที่มีความเชี่ยวชาญ

ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
35. สุจินดา ศรีวัฒนะ อาจารย ปริญญาโท  -  Agro-Industrial Product aiissrwt@chiangmai.ac.th
Sujinda Sriwattana  Development

  - Sensory Evaluation
36. ไพโรจน วิริยจารี รองศาสตราจารย ปริญญาเอก  - Food Product Development aipoi001@chiangmai.ac.th
Pairote Wiriyacharee  - Sensory Evaluation

 - Experimental Design
 - Quantitative Techniques
 - Starter Culture Technology

37. นิรมล อุตมอาง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท  - Agro-Industrial Product aiintmng@chiangmai.ac.th
Niramon Uttama-ang    Development

 - Nutritional Product
 - Sensory Evaluation
 - Statistic Experimental Design

38. วิวรรธน วรรธนัจฉริยา อาจารย ปริญญาโท  - Agro-Industrial Product aipdi001@chiangmai.ac.th
Wiwat Wattanatchariya    Development

 - Agro-Industrial Product
   Marketing

39. อิศรพงษ พงษศิริกุล อาจารย ปริญญาตรี  - Product Development aiisphng@chiangmai.ac.th
Isarapong Pongsirikul  - Qualtiy Control

 - Statistic Analysis
40. สุทัศน สุระวัง อาจารย ปริญญาโท  - Product Development aiissrwn@chiangmai.ac.th
Suthat Surawang  - Food Analysis
41. สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย ปริญญาโท  - Agro-Industrial Product suwanna16@hotmail.com
Suwanna Dacharatanangkoon    Development
42. ปยวรรณ สิมะไพศาล อาจารย ปริญญาโท  - Product Development piyawan@chiangmai.ac.th
Piyawan Simapaisarn
43. โปรดปราน ทาเขียว อาจารย ปริญญาโท  - Polymer Science thakeow@chiangmai.ac.th
Prodepran Thakeow  - Prepreg and Laminate

   Development
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รายนาม/คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ขาราชการ/พนักงาน
สํ านักงานเลชานุการคณะอตุสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

                         (ขอมูลคุณวุฒิสูงสุดของบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546)

ลํ าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง วฒิุการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ

1 นางไกรคํ า หัสการบัญชา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

2 นางทับทิม  สรอยกาบแกว นักวิชาการพัสดุ บธ.บ. (การตลาด)

3 นางสาวปยะนุช  สวัสดี เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

4 นางสาวสังวาลย  วรรณกุล นักวิชาการศึกษา รปศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

5 นายดิเรก  เข่ือนคํ า ครู คบ. (การบริหารการศึกษา)

6 นายปรีดา  พุทธวงศ นักกิจการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

7 นางนงนุช  ทองออน นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

8 นายสุรเชษฐ  ณ เชียงใหม นายชางเทคนิค คอบ. (วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากํ าลัง)

9 นางวรรณา  สุวรรณไตรรัตน เจาหนาท่ีบุคคล บธ.บ. (การจัดการ)

10 นายนพพงศ  ณ เชียงใหม เจาหนาท่ีธุรการ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)

11 นางสาวประทุมวรรณ  บัวรินทร** เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน วท.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

12 นางกนกพร  นุชอนงค** นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)

13 นางสาวนพคุณ  นามวงศ** นักวิชาการเงินและบัญชี กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) บช.บ.(การบัญชี)

14 นายนพรัตน  อัครจินดา** นักวิชาการเงินและบัญชี บช.บ. (การบัญชี)

15 นายธีรายุทธ  ทองสุข** นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

16 นางสาวประภัสสร  ไชยเรืองศรี** เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หมายเหตุ : ** หมายถึงพนักงานมหาวิทยาลัย
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รายนาม/วุฒิการศึกษาสูงสุด ลูกจางประจํ า และลูกจางชั่วคราว
(ขอมูลคุณวุฒิสูงสุดของลูกจางประจํ า/ลูกจางชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546)

ลูกจางประจํ า
ลํ าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง วฒิุการศึกษาสูงสุด

สํ านักงานเลขานุการ
1 นายอินทร  ณ เชียงใหม คนงาน ป.4
2 นางสาวจินดา  ฤกษอินทรี พนกังานบริการอัดสํ าเนา ป.7
3 นางวราภรณ  วรรณชัย คนงานเกษตร มศ.5

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4 นายวิชัย  ชัยวรรณ นายชางไฟฟาช้ัน 1 ป.4
5 นายสมคิด  กอใจ คนงาน ม.3

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
6 นายบรรจง  พิณสุวรรณ นักการภารโรง ป.4

ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ
7 นางเพ็ญศรี  มณีชัย นักการภารโรง ม.5

ลูกจางช่ัวคราว

ลํ าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ตํ าแหนง วฒิุการศึกษาสูงสุด
สํ านักงานเลขานุการ

1 นายวัฒนกร  อองละออ นายชางเทคนิค ปริญญาตรี
2 นายวันชัย  ยะบุญ พนักงานขับรถยนต ม.3
3 นางสาวอัญชนา  ศิวะประสพชัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1 นายอาณัติ  ผูกมณีคง พนักงานธุรการ ปริญญาตรี
2 นายอุดมเดช  มณีรัตน ผูชวยนักวิทยาศาสตร ม.6

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 นางสาวปนัดดา  กิตติวรารัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี
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ขอขอบคุณ

บุคลากรสํ านักงานคณะอตุสาหกรรมเกษตรทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการให
ขอมูลในการจัดทํ ารายงานประจํ าป 2546
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คณะผูจัดทํ า

ทีป่รกึษา   รศ.ดร.ไพโรจน  วริยิจารี   คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร
    นายประหยัด เดยีมขุนทด เลขานุการคณะอตุสาหกรรมเกษตร

รวบรวมและเรียบเรียง        
น.ส. ปยะนุช  สวัสดี หวัหนางานนโยบายและแผน

                                     น.ส. ประทมุวรรณ  บวัรินทร   เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน
นายธรีายทุธ  ทองสขุ นกัวชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ปที่จัดทํ า      พ.ศ. 2547

จ ํานวน      100 ชุด


