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คํานาํ 
 

 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ตามแผนการ
บริหารงานที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (9 ธันวาคม 2560 – 8 
มิถุนายน 2562) ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมาได้บริหารงานคณะฯ ให้มกีารดําเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลมุ
ตามภารกิจหลักที่สําคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑติ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และดา้น
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการดําเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด 
รวมทั้งยังได้มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วยกัน 

เน้ือหาในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ (1) สรปุแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (2) ผล
การดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง (3) ผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน (4) ผลการ
ดําเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย (5) ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้ให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในรอบ 1 ปี 6 
เดือนที่ผ่านมา (6) ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา และ (7) สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนงาน 

ในการดําเนินงานให้บรรลุตามภารกิจต่างๆของคณะฯน้ัน ผลการดําเนินงานที่ได้เป็นผลมาจากความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทกุสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ รวมทั้งศิษย์เก่าและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสน้ี  
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ส่วนที่ 1: สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสูเ่ป้าหมาย (Concept Paper) 
 

ในการดําเนินงานบริหารของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบ 1 ปี 6 เดือนหลังน้ี ยังคงแนวคิดในการ 
บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      สู่เป้าหมายของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High 
performance organization) ได้นําเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ หรือ  Education Criteria 
for Performance Excellence: EdPEx  มาเป็นแนวทางในการบรหิารจัดการ โดยให้ความสําคัญต่อการช้ีนําและ
สร้างความย่ังยืนขององค์การผ่านระบบการนําองค์การ ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคา่นิยม จากการ
วิเคราะห์ขอ้มลูนําเข้าที่สําคญัทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ สภาพองค์การและสมรรถนะหลกั ผลการดําเนินการทีผ่า่น
มา ความต้องการของผู้เรียน/ลูกค้ากลุม่อ่ืน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกที่สมัพันธ์
กับพันธกิจของคณะฯ จากน้ันประชุมสมัมนาเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนรว่มในการเสนอความคิดเห็น รว่มกันกําหนด
วิสัยทัศน์และคา่นิยม มกีารกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้รองคณบดีและชุดคณะกรรมการท่ีรบัผิดชอบพันธกิจ
ต่างๆ กํากับและติดตามผลการดําเนินการ คํานึงถึงการส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลักดัน
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 คณะฯ มีวิสัยทศัน์ “เป็นผู้นําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” และค่านิยม “เก่งงาน ทําดี สามัคค ีมีความสุข” ผู้บรหิารคณะฯ ได้ทบทวนวิสัยทศัน์และ
ค่านิยมเป็นประจําทุกปี ก่อนการจัดทําหรอืทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการ ในการจัดทําแผนกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2560-2563 ผูบ้ริหารได้ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการขยายความร่วมมอืไปยังประเทศ
ในกลุม่อาเซียน การให้ความสําคญักับการบริการวิชาการเพ่ือชุมชนตามสมรรถนะหลักของคณะ และความสอดคล้อง
กับวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั คณะฯ จึงได้ปรับวิสัยทศัน์เป็น “เปน็คณะชัน้นาํทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ในระดับอาเซยีน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพฒันาสู่ความยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “มหาวิทยาลัยช้ันนํา รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” และ
ยังคงค่านิยมเดิมคือ “เก่งงาน ทําดี สามคัค ีมคีวามสุข” โดยได้ผ่านการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรท้ังคณะ    

ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบหลัก ผ่านวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การจัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผน
กลยุทธ์และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การกําหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด การปฐมนิเทศ การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และค่านิยม เป็นต้น  การส่ือสารผ่านกระบวนการกลยุทธ์ที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมทําให้
เกิดความตระหนักและมุ่งมั่นในการผลักดันให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ผู้บริหารติดตาม
ผลการดําเนินการทุกเดือน และทบทวนแผนฯ ตามรอบเวลาที่กําหนดเพื่อให้มั่นใจว่าผลการดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมาย มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปรับปรุงการทํางานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2560 ได้
ประเมินผลการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปยังบุคลากรและนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
นําข้อมูลมาปรับปรุงวิธีการสื่อสาร และคณะฯ ได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการส่ือสารที่เหมาะสมสําหรับแต่ละกลุ่ม 
ซึ่งจะได้นําเสนอต่อไปในส่วนที่ (5) ของรายงานน้ี 
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ในการดําเนินงานได้จัดทําตัวแบบการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังภาพที่ 1 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

คณะฯ จัดโครงสร้างองค์การเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการ
เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทางด้านการสนับสนุนพันธ
กิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได้ และจัดกลุ่มกระบวนการทํางานเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กระบวนการหลัก (core 
process) กระบวนการสนับสนุน (support process) กระบวนการจัดการ (management process) โดยในแต่ละ
กระบวนการ คณะฯ ได้ออกแบบการทํางาน และใช้วงจร PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน    ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ได้วิเคราะห์
ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่น่าลงทุนเพ่ือสร้างนวัตกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังน้ี  

(1) สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  
(2) ความพร้อมของคณะทั้งทางด้านความรู้ บุคลากรและเทคโนโลยี  
(3) มีผลกระทบสูงต่อสังคมและประเทศ  
(4) การแข่งขัน เพ่ือกลั่นกรองแนวคิดนวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับบรรจุในแผนกลยุทธ์  
    กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดสรรทรัพยากร  
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โดยใน 1 ปี 6 เดือนหลัง ที่ผ่านมาคณะฯมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานเด่นดังน้ี  

(1) จากที่เคยนําเสนอไปแล้วว่า ทางคณะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (Marine 
Product Technology) ร่วมกับผู้ประกอบการแบบ 2 ½ ปีที่เชียงใหม่ + 1 ½ ปีสมุทรสาคร เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่สามารถทํางานได้ทันทีและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่
ผ่านมาทางคณะฯได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนโครงการการจัดต้ังศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม
เกษตร ซึ่งมีทั้งที่ศูนย์เชียงใหม่และศูนย์สมุทรสาครโดยมหาวิทยาลัยและคณะได้ร่วมกันเตรียมทรัพยากร
สนับสนุน ได้แก่ อาคาร เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนทางไกล อาจารย์และเจ้าหน้าที่สําหรับดูแล
นักศึกษา และประสานงานกับสถานประกอบการที่จะร่วมจัดการเรียนการสอน โดยได้ลงนามความร่วมมือ
กับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สําหรับใน 1 ปี 6 เดือนหลัง โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2561 ทางคณะได้ส่งข้อเสนอโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุ
ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และได้รับ
การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งสิ่งสนับสนุนเพ่ือสร้างต้นแบบของกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศของหลักสูตร อีกทั้งมีการลง
นามความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ิมเติมในการร่วมจัดการเรียนการสอน เช่น บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกอาหารทะเลช้ันนํา มียอดจําหน่ายนับหมื่นล้านบาทต่อปี เป็นต้น 
โดยในการลงนามความร่วมมือน้ัน ได้มีแผนกิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันอย่างชัดเจน 
 

(2) ในปีการศึกษา 2561 คณะได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Packaging Technology เน้น 
biopolymer packaging  มีนักศึกษารุ่นแรก 5 คน โดยนักศึกษาได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามทิศทาง
ของกลุ่มวิจัย biopolymer packaging ที่ทางคณะได้จัดต้ังเมื่อ 2 ปีก่อน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
และสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ทางคณะได้รับการ
สนับสนุนครุภัณฑ์ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ (งบประมาณ 3.3 ล้านบาท) จาก
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยผ่านศูนย์บริหารงานวิจัย และชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ 
(งบประมาณ  2.6 ล้านบาท ) จากงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้ งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง
มหาวิทยาลัยในการดําเนินการก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ เพ่ือสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 

(3) นอกเหนือจากการเปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกนานาชาติสาขาวิชา Food Science and Technology  
ตามที่ได้นําเสนอไปในรอบที่แล้วน้ัน ในปลายปี 2561 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมเปิด
หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติสาขาวิชา Food Science and Technology โดยมี  Professor จาก
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มหาวิทยาลัย Deakin ประเทศออสเตรเลียมาร่วมประชุมเพ่ือเตรียมทําหลักสูตรสองปริญญาเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกของหลักสูตรด้วย  ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมเสนอขั้นตอนที่ 1 ของการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่    
 

(4) จากการที่ ในปี  2560 วารสาร  Food and Applied Bioscience ของคณะได้รับการจัดอันดับใน
ฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index) กล ุ่ม 1 ตามท่ีได้เคยรายงานในรอบท่ีแล้วน้ัน ขณะนี้ทาง
วารสารได้เริ่มดําเนินการในการเตรียมวารสารให้เข้าอยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS โดยต้ังแต่ปี 2561 ที่ผ่าน
มาทางวารสารได้แจ้งรับเฉพาะบทความหรือผลงานวิจัยเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และเพ่ิมกลไกผ่าน
การประกาศให้เงินรางวัลสําหรับบุคลากรในคณะที่มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐาน 
SCOPUS หรือ ISI ที่มีการอ้างอิงบทความจากวารสารของคณะ 
 

(5) คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Food and Applied 
Bioscience International Conference (FAB 2018) โดยร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่ งประเทศไทย  (FoSTAT), Agro-Industry Academic Council Association (AIAC), Free 
University of Bozen-Bolzano (Italy), Gangneung-Wonju National University (Korea), Yamagata 
University (Japan), Kagawa University (Japan), National Pingtung University of Science and 
Technology (Taiwan) ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็ม
เพรส สําหรับการจัดครั้งที่ 5 จะมีขึ้นในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้เริ่มประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sensory 
Science and Consumer Research Symposium” ซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
Food Innovation Asia Conference ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ปีที่แล้ว และในปีนี้ระหว่างวันที่ 
13-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
 
นอกจากน้ันคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Beuth 
University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ (Workshop on Advance Course in Fermentation Technology) โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

(6) นอกจากด้านพันธกิจหลักแล้วยังได้สนับสนุนนวัตกรรมที่ตอบสนองการปฏิบัติงานประจําวัน ได้แก่ โปรแกรม 
e-Budget, e-Salary โปรแกรมการเสนอและประเมินแผนออนไลน์ มีระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยในการ
จัดการทั้งในด้านการเรียนการสอน ระบบห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือ เช่น โปรแกรมการจอง
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของคณะ ในส่วนรอบ 1 ปี 6 เดือนครั้งที่ 2 นี้ได้มีการพัฒนาโปรแกรมขออนุมัติเดินทางออนไลน์
โดยผู้บริหารสามารถอนุมัติผ่านแอพลิเคชันในมือถือและได้เร่ิมใช้มาต้ังแต่เดือนเมษายน 2562  
 

(7) จากการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการจนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมเกษตรและ
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อาหาร (Agri-Food Innovation Hub) และคณะได้รับจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องมือแปรรูปอาหารมูลค่า 20.5 
ล้านบาท ขณะนี้ได้ติดต้ังที่โรงงานต้นแบบและบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการ โดยปีงบประมาณ 2561 ได้
มีการใช้เครื่องมือในการบริการผ่านโครงการภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Tech based Enterprise ด้วย
เครือข่ายการให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร (Tech Enterprise Service 
Network – TESNet) ส่วนในปี 2562 นี้ ได้มีการเข้าไปประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดให้กับสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่สําหรับผู้ประกอบการท่ีเป็นสมาชิก รวมถึงยังให้บริการผ่านโครงการบริการ
วิชาการต่างๆด้วย 
 

(8) คณะฯยังคงใช้กระบวนการ Knowledge Management ในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมี
ผู้รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานของแต่ละกระบวนการ วิเคราะห์และปรับปรุงทบทวนจนได้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และมีคณะกรรมการกํากับติดตาม ได้ใช้เวที Lunch talk ซึ่งจัดให้บุคลากรมารับประทานอาหาร
ร่วมกันในลักษณะแบบไม่เป็นทางการตามความสมัครใจ ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติ
ที่ดีภายในองค์การ นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
 

(9) การจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและปรับกรด (Retort Supervisors) ซึ่งเป็นมาตรการบังคับตาม
กฏหมายที่โรงงานประเภทน้ีต้องมีผู้สอบผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 คน โดย รุ่นที่ 5 จัดในปี 2561 และ
รุ่นที่ 6 ปี 2562 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม
ของ อย. แห่งเดียวในภาคเหนือที่สามารถจัดอบรมและออกใบประกาศนียบัตรน้ีได้ 
 

(10)  คณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 ดังน้ี 
คณาจารย์:  
มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ในการประชุมวิชาการ
หม่อนไหม ประจําปี 2562 
มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักด์ิ ไชยโส ได้รับการคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ในวารสาร JBB 
เครือ Elsevier เป็น 1 ใน 7 Excellence paper award จาก The society for biotechnology, Japan  
 
นักศึกษา: 
ธันวาคม 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการประกอบอาหารโครงการหลวง 2560  

มกราคม 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอล งานกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่ 25  

มกราคม 2561 รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2561รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food 
Innopolis Innovation Contest 2017 

มิถุนายน 2561 รางวัลชมเชยการประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Award 2017 

ตุลาคม 2561 รางวัล Asia Star Awards 2017 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา 
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ตุลาคม 2561 รางวัลที่ 3 สําหรับการนําเสนอแบบโปสเตอร์ The 6th International Conference on 
Biomass Energy 2018 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ธันวาคม 2561 รางวัลยอดเยี่ยม จากกิจกรรมการประกวดประกอบอาหาร งานโครงการหลวง 2561 

มีนาคม 2562 รางวัล Grand Prize และรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ในโครงการ Food Innopolis 
Innovation Contest 2019 ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 110,000 บาท และทีมนักศึกษาได้ดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศอิตาลี พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 

เมษายน 2562 รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2562 "ระดับดีเด่น"  

มิถุนายน 2562 รางวัล Asia Star Award 2018 ออกแบบดีเด่น ประเภทนักเรียนและนักศึกษา 

มิถุนายน 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน Food Innovation Contest 2019 

(11)  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ทาํการพัฒนาคุณภาพสู่
ระดับ 300 คะแนน และรับการตรวจประเมินภายในสี่ปี ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับการตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประชุม 
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบประกาศให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ผ่านระดับ 300 คะแนน  (EdPEx300) 
 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้มีการติดตามตัวช้ีวัดทุกเดือนในที่ประชุมกรรมการบริหารส่วนงานเพ่ือ 
สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการที่จะไม่บรรลุ ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการที่จะทําให้คณะอุตสาหกรรม
เกษตรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นคณะช้ันนําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มคีวาม
รับผิดชอบต่อสงัคม และสร้างการพัฒนาสูค่วามย่ังยืน” 
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ส่วนที่ 2: ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง) 
 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 
  1.1 หลักสูตรมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากสมาคม
นักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารระดับ
นานาชาติ (The Institute 
of Food Technologists: 
IFT) 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 100 ได้รับการรับรองหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารในระดับนานาชาติตาม
มาตรฐานของ The Institute of 
Food Technologist’s (IFT) เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2015 
– 2020 
ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 นี้ ทาง
หลักสูตรได้จัดทํารายงานประจําปี
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรและ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

1.2 หลักสูตรทีต่อบสนองลูกค้า
กลุ่มใหม่ ทั้งหลักสูตรระยะส้ัน 
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร
ปริญญาโท และหลักสูตร
ปริญญาเอกนานาชาติ 

2 4 >100 1) ในปีการศึกษา 2559 ได้เปิด
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) และ 
2) ในปีการศึกษา 2560 เปิด
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสตูร
นานาชาติ)  
3) ปี 2560 มีหลักสูตรอบรมรื่อง 
อาหารผู้สูงอายุ และมกีาร
ดําเนินการต่อเนื่องในปี 2561-2562
4) ปี 2560 เปิดหลักสูตรปรญิญาโท 
Packaging Technology โดยรับ
นักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 
1/2561 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

1.3.1 มีศูนย์ประสานงานให้กับ
สมาคมศิษย์เก่าและมีกิจกรรม
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.3.2 มีจํานวนกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างคณะและ
ศิษย์เก่า 

1 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
3 

100 
 
 
 

>100 

- จัดห้องให้เป็นศูนย์ประสานงาน
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ใกล้ๆกบัสํานักงานสโมสร
นักศึกษา 
- กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผู้อาวุโสของ
คณะโดยจัดทัง้ที่เชียงใหม่และที่
กรงุเทพฯ  
- กิจกรรมเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณก์ับนักศึกษา
ในโอกาสต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศ และ
ปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมพบปะศิษย์เก่า จดังาน
“อก.ปิ๊กบ้าน” 

1.4 การสร้างระบบสารสนเทศ
แห่งศตวรรษที่ 21 
- ห้องเรียนเพือ่สร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนโครงการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 

>100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>100 

 
 
1) ได้รับงบประมาณปี 2560 ภายใต้
โครงการจัดตัง้ศูนย์บูรณาการ ศึกษา
เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร (Center of 
Integrated Learning for Agro-
Industry) ในการสร้างห้องเรียนเพ่ือ 
สร้างระบบการเรียนรู้สหกิจศึกษาและ
สารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21 

2) ได้รับงบประมาณปี 2560 โครงการ
ห้องเรียนต้นแบบเพ่ือสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน 

3) ได้รับงบประมาณเงินแผ่นดนิปี 
2561 โครงการบูรณาการการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วยส่ือ
การสอนทางไกลแบบ Online 
Course  
 

- โครงการจัดการเรยีนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยส่ือการสอนแบบ 
online course ฯ 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
อาจารยจ์ากคณะฯได้รับโล่เกียรติคุณ
วิธีปฏิบัติที่ดด้ีานการจดัการเรยีนรู้
ในกลุ่มสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
ประจําปีการศึกษา 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านวิจัย วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนบัสนนุยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
2.1 จํานวนงานวิจัยรว่มกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนํา/
สถาบันวิจัย ชั้นนําระดับ
นานาชาติ  
 

1 4 >100 - matching fund ระหว่างคณะฯ
กับ Yamagata University ในการ
ทําวิจัยร่วม 2 โครงการ 

- รับทุนจาก Korea Food 
Research Institute จากประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ในการวิจัย
เก่ียวกับโสมนํ้าผึ้งและสมุนไพรไทย 

- โครงการไทย-จีนBiofuels / 
Biorefinery through Sino-Thai  

2.2 มีคณะกรรมการจริยธรรม
การทดสอบในมนุษย์ 
(Research Ethics 
Committee) ที่ได้รับการ
รับรองสําหรับการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการทดสอบผู้บริโภค 

1 
ภายในปี 
2562 

 

1 100 มีคณาจารย์ 2 ท่านจากคณะได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการของ
คณะกรรมการจริยธรรมการทดสอบใน
มนุษย์ (Research Ethics 
Committee) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสามารถ
พิจารณาการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการทดสอบ
ผู้บริโภค  

2.3 วารสาร Food and 
applied bioscience ของ
คณะมีสถานภาพการอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal 
Citation Index) ในกลุ่มที่ 1 
 

กล ุ่ม 1 
ภายในปี 
2561 

กล ุ่ม 1 
ในปี 2560 

100 - ประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 
31 พ.ค. 60 
- ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 มีการ
เตรียมความพร้อมในการยกระดับ
เพ่ือให้วารสารอยู่ในฐานข้อมลู 
SCOPUS  
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

2.4 ผลักดันให้เกิดกลุ่มวิจัย 
Biopolymer packaging 
cluster เพ่ือเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใน
การนําวัสดุจากเศษเหลือมา
เพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เศษเหลือทางการเกษตรของ
ภาคเหนือที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
กับกลุ่มวิจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
- Biopolymer Packaging 
cluster 
 
 
- จํานวนโครงการผลิต
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใน
การนําวัสดุจากเศษเหลือมา
เพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะเศษ
เหลือทางการเกษตรของ
ภาคเหนือที่ก่อให้เกิดผลเสีย
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

>100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เป็นหน่ึงในคลัสเตอรว์ิจัยของคณะฯ 
 
 
 
1) ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการ
สนับสนุนโครงการพัฒนากระบวนการ
ผลิตคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากฟาง
ข้าวแบบเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ขยายกําลังการผลิตเชิงพาณิชยแ์ละ
การใช้ประโยชน์ในการปรับปรงุ
คุณสมบัติของเทอร์โมพลาสตกิฟลาวร์
จากปลายข้าวสําหรับผลิตบรรจภัุณฑ์
ที่ย่อยสลายไดท้างชีวภาพ 
งบประมาณ 2,129,200 บาท จาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) 
2) อาจารย์ สุฐพัศ คําไทย เป็นที่
ปรึกษาร่วมกับ หจก.ฟางไทย แฟคทอ
รี่ เข้าร่วมประกวดโครงการนวตักรรม
เทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของ
ธุรกจิ SMEs ภายใต้โครงการ 
GEFUNIDO Cleantech 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

 Programme for SMEs in 
Thailand ประจําปี 2559-2560 โดย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติติศักดิ ์
จันทนสกุลวงศ์ ได้รับรางวัล Best 
Presentation Award ในงาน ICPC 
2017: 19th International 
conference on polymer 
chemistry ซึ่งได้นําเสนองานเรื่อง 
Reactive blending of 
thermoplastic starch, ethylene-
1-butene rubber and chitosan. 
ณ ปารีส ฝรั่งเศส 
 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติติศักดิ ์
จันทนสกุลวงศ์ ได้รับคว้ารางวัล
เหรียญทองแดง ในงาน Seoul 
International Invention Fair 2017 
ซึ่งได้นําเสนองานเรื่อง Shoe insoles 
from a bioplastic blending with 
natural rubber to prevent 
smelly feet. ณ ประเทศเกาหลี 
 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติติศักดิ ์
จันทนสกุลวงศ์ ได้รับรางวัลโครงการ
ดีเด่น จากโครงการ "การพฒันาการ
ขึ้นรูปพลาสตกิชีวภาพในระดับ
อุตสาหกรรมเพือ่เพิ่มขดีความสามารถ
ในการผลิตด้านต้นทุนและคุณภาพการ
ผลิต" ในงาน Talent Mobility Fair 
2017 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ และสนบัสนนุการบริการวิชาการระดับอาเซียน 
3.1 เป็นผู้นําการให้บริการ
วิชาการของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บน
พ้ืนฐานความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้
บุคลากร นักศึกษาและชุมชน
มีส่วนเรียนรู้ร่วมกัน 
- จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
(รอบ

ประเมิน
ครั้งที่ 1 

จํานวน 15 
โครงการ + 

รอบ
ประเมิน
ครั้งที่ 2 

จํานวน 18 
โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
จาก 15 โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่นที่ได้รายงานผลการ
ดําเนินการไปในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 ได้มีการดําเนินโครงการ
เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2561 และ 
2562 ดังน้ี 

1) โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาหารปลอดภัย (Food Safety 
CMU) กิจกรรม: การสร้างร้านอาหาร
นําร่องต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาล
และความปลอดภัยอาหารใหก้บัร้าน
จําหน่ายอาหารใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ปีงบประมาณ 
2561 และ 2562 
2) โครงการ “การสร้างห่วงโซ่
คุณค่าให้แก่มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง” 
งบประมาณเงินแผ่นดินเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ 
2562 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  โครงการจัดทําคลังปัญญาอาหาร
พื้นบ้านล้านนา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
จัดทําแหล่งเรียนรู้อาหารพื้นบา้น
ล้านนาออนไลน ์
http://www.agro.cmu.ac.th/lanna/lanna.html

4) โครงการติดตามผลการดําเนินงาน
ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
ในเขตเทศบาลต.สุเทพและแม่เหียะ 
5) โครงการสํารวจและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
6) มี น าคม  2561กิ จก รรมบ ริก าร
วิ ช า ก า ร  Food Training Course 
ให้แก่ ภาควิชาเคมีวิศวกรรม พร้อม
ผู้ เข้ าร่ วม ฝึกอบรมชาวเมี ยนมาร์ 
จํานวน 21 ณ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย
ภาควิชาเคมีวิศวกรรม มหาวิทยาลัย 
Yadanabon สหภาพเมียนมาร ์  
7) มิ ถุ น ายน  2 561  จั ด โค รงก าร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาด
อาหารอินทรีย์”    
8) มิถุนายน  2561  ผศ .ดร .สุทัศน์  
สุระวัง ไปเป็นอาจารย์พิเศษ (Special 
Lecturer) เพื่ อ สอน ใน  Advanced 
Education Program (AEP) ณ 
Faculty of Food Science and 
Technology, Nong Lam 
University Ho Chi Minh City, 
Vietnam ส าธ า รณ รั ฐ สั งค ม นิ ย ม
เวียดนาม  
9) การจัดประกวดอาหารพื้น บ้าน
ล้านนาในงาน  Lanna Expo 2018 
ร่วมกับสภาอุ ตสาหกรรมจั งหวัด
เชียงใหม่ 
10) ปีงบประมาณ  2561 โครงการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้ วยวิทยาศาสตร์ เทคโน โลยี และ
นวัตกรรม (จํานวน 5 กิจการ) 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) ปี งบประมาณ  2561 กิจกรรม
พัฒนาและทดสอบตลาดของสถาน
ประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่
บ ร รจุ ใน ภ าชน ะพ ร้ อ ม จํ าห น่ าย 
(Primary GMP) (จํานวน 5 กิจการ) 
12) ปีงบประมาณ  2561 โครงการ
พัฒนาการแปรรูป สิน ค้าเกษตรสู่
อนาคต Food for Future (จํานวน 5 
กิจการ) 
13) ปีงบประมาณ  2561 โครงการ 
“กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์” 
(จํานวน 20 กิจการ) 
14) ปีงบประมาณ 2561 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร
จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รู ป  พื้ น ที่ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ให ม่ ล ะ
แม่ฮ่องสอนProductivity (จํานวน 18 
กิจการ) 
15) ปีงบประมาณ  2561 โครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการสําหรับการ
วิเคราะห์เชลแล็ก (จํานวน 1 กิจการ) 
16) ปีงบประมาณ  2562 โครงการ
พัฒนาและจับ คู่ธุรกิจสําหรับกลุ่ม 
OTOP ภาคเหนือเพื่อตลาดอาหาร
ผู้สูงอายุ AEC ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (จํานวน 16 กิจการ)  
17) ปีงบประมาณ  2562 โครงการ
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แห่งอนาคต ภายใต้โครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือตอนบนสู่ฐานเศรษฐกิจ
สร้ างสรร ค์มู ล ค่ า สู ง  (จํ านวน  10 
กิจการ) 
18)ปี งบประมาณ  2562 โครงการ
ส่ งเสริมการพัฒ นาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับลําไยแปรรูป 
แบบ  4.0 เพื่ อการขับเคล่ือนกลไก
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
- จํานวนร้านอาหารในเขต
ใกล้กับคณะ ทีไ่ด้รับการ
อบรม แนะนํา เก่ียวกับเรื่อง
อาหารปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

>100 

ความยั่ งยืนและส่งเสริมการผลิต 
การตลาด ของโครงการหน่ึงตําบลหนึ่ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (OTOP) (จํ า น วน  50 
กิจการ) 

 
 
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ าห า ร ป ล อ ด ภั ย  (Food Safety 
CMU) จํานวน 56 ร้าน 
และกิจกรรมตรวจร้านอาหารในเขต
เทศบาลเมืองแม่ เหียะในโครงการ
ติ ด ต าม ผ ล ก าร ดํ า เนิ น ง าน ด้ า น
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ใน
เขตเทศบาลตําบลสุเทพและแม่เหียะที่
มีนักศึกษาเข้าร่วม จํานวน 10 ร้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านแสวงหารายได ้แสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
4.1 มีโปรแกรมการฝึกอบรม
ตลอดปีเพื่อบรกิารวิชาการแก่
สังคมและก่อใหเ้กิดรายได ้
- จํานวนโครงการฝึกอบรม 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 

>100 

 
 
 

(1) จัดการฝึกอบรมเฉพาะทาง
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายสําหรบัอาหาร
ในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทที่มีความเป็น
กรดต่ําและปรับกรด (Retort 
Supervisors) 1 ครั้ง/ปี 
(2) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 2 
ครั้ง/ปี 

4.2 บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ที่สร้างการรับรู้ 
สร้างความผูกพนัและก่อให้เกิด
รายได้อย่างตอ่เน่ือง 
 
- จํานวนโครงการบรกิาร

วิชาการที่กอ่ใหเ้กิดรายได ้
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 

 
 
 
 
 
 

>100 
 
 

(1) โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการตอ่ยอดใน
เชิงพาณิชย์ ประจําปี พ.ศ.2560 
(2) การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัตกิารและโรงงานต้นแบบ 
(3) โครงการพฒันาศักยภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า 
OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล 10 
สถานประกอบการ 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผล ร้อยละ
ความสาํเร็จ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนผลิตภัณฑ์จาก 

งานวิจัยภายใต้ตราคณะ  
อุตสาหกรรมเกษตร 
จําหน่ายเชิงพาณิชย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

(4) กิจกรรมพฒันาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภายใต้
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป 15 สถานประกอบการ 
(5) กิจกรรมพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร
สําหรับผู้สูงอายใุนอนาคตภายใต้ ปี 
2560 จํานวน 5 สถานประกอบการ 
(6) โครงการ OTOP FAMOUS 11 
สถานประกอบการ 
(7) โครงการกิจกรรมยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่
เป้าหมาย TFV 
(8) โครงการสนบัสนุนเครือข่ายSME 
ในกลุ่ม 18 จังหวัดกิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายและการดําเนินธรุกจิกลุ่มผู้
ประกอบการแปรรูปลําไย (เฟส 2) 
 
(1) ไส้อั่วลดไขมัน  
(2) แคปหมูป๊อบไม่ใช้น้ํามัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5:  ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงรุก 
5.1 พัฒนาและใช้ระบบบรหิาร
ยุคใหม่ รวมถงึระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การบริหารจัดการของคณะ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารรูปแบบใหม่ 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

>100 

 
 
 
 
พัฒนาระบบการขอใช้เครือ่งมือ
วิทยาศาสตรอ์อนไลน์ เพิ่มเติม
นอกเหนอืจากระบบ e-budget ที่ใช้
ควบคุมงบประมาณ ระบบ e-salary 
ที่ทําให้ไม่ต้องพมิพ์สลิปเงินเดือนแจก
ทุกเดือน Project management ที่
ใช้ในการควบคุมงบประมาณภายใน
โครงการต่างๆของคณะ รวมถึงใช้เป็น
ฐานข้อมูลกจิกรรมและรายได้ของ 
ในปี 2562 เริ่มใช้ระบบการขออนุมัติ
เดินทางออนไลน์เพิ่มอีกระบบ 
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สรุปผลการดําเนนิงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก มหีลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 13 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 หลกัสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เปิดสอนในปัจจุบัน 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.วิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยีการอาหาร 

 
 
 

2. เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

  

3.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

  

 

4. เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

  

5. เทคโนโลยีการบรรจ ุ

 6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง   
ทะเล 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

 

 

 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร) 

  

วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร) 
 
  

วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ  

วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางทะเล) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)  

วท.ม. วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
- 
 

 
- 
 

 
  
วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 

 

วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 

- 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
- 
 

 
- 

  
  
 
 
ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร) 

 

- 

-  

 

รวม 6 หลักสูตร 4 หลักสูตร 3 หลักสูตร 
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นอกจากน้ี คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาร่วมอ่ืนอีก 3หลักสูตร 
โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร (แผน  ข ภาคพิเศษ ) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผ่านการเรียนการสอนในช้ันเรียน      ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ
ทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวม 1,307 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,217 คน ปริญญาโท 54 คน และปริญญาเอก 36 คน โดยในปีการศึกษา 2561 และ 
2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จํานวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาเกินเป้าหมายที่ ต้ังไว้จากการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านวิจัย วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

 ในปี 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือการทําวิจัยทั้งสิ้น 74 โครงการ รวม
งบประมาณ 44,820,963.79 บาท คณาจารย์ของคณะฯ มีผลงานตีพิมพ์ 1.14 เรื่อง/คน/ปี (สูงกว่าปี 2560 และสูง
กว่าเป้าหมาย 0.90 เร่ือง/คน/ปี) มีการย่ืนขอจดอนุสิทธิบัตรเพิ่มเติมจากปี 2560 ที่มี 5 ราย โดยมีการย่ืนเพ่ิมอีก 3 
ราย มี citation index ต่ออาจารย์ 4.72 เร่ือง (สูงกว่าปี 2560 (3.29 ) และสูงกว่าค่าเป้าหมาย 3.5 เร่ือง)  และมี
งบประมาณวิจัย 786,322.70 บาท/คน/ปี (สูงกว่าปี 2560 673,414 บาท/คน/ปี และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) มีจํานวน
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 8 เรื่อง (สูงกว่าเป้าหมาย 5 เรื่อง) คณาจารย์
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงได้รับเชิญจากหลายประเทศ 
ทั้งมาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น สปป.ลาว ให้ไปบรรยายและร่วมสอน 

วารสาร Food and Applied Bioscience Journal ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ใน TCI Tier 
1 ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้ทางวารสารได้เริ่มดําเนินการในการเตรียมวารสารให้เข้าอยู่ในฐานข้อมูลของ 
SCOPUS โดยต้ังแต่ปี 2561 ที่ผ่านมาทางวารสารได้แจ้งรับเฉพาะบทความหรือผลงานวิจัยเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่าน้ัน และเพ่ิมกลไกผ่านการประกาศให้เงินรางวัลสําหรับบุคลากรในคณะที่มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติฐาน SCOPUS หรือ ISI ที่มีการอ้างอิงบทความจากวารสารของคณะ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Food and Applied 
Bioscience International Conference (FAB 2018) โดยร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย  (FoSTAT), Agro-Industry Academic Council Association (AIAC), Free University of 
Bozen-Bolzano (Italy), Gangneung-Wonju National University (Korea), Yamagata University (Japan), 
Kagawa University (Japan), National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan) ใ น
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพรส สําหรับการจัดครั้งที่ 5 จะมีขึ้นใน
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้เริ่มประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sensory 
Science and Consumer Research Symposium” ซึ่ งจัดขึ้นควบคู่กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food 
Innovation Asia Conference ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ปีที่แล้ว และในปีนี้ระหว่างวันที่ 13-15 
มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
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นอกจากน้ันคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Beuth 
University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
(Workshop on Advance Course in Fermentation Technology) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะมีความร่วมมือภายใต้ MOU/MOA 15 แห่ง ทั้งกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยช้ันนํา ทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิเช่น Graduate School of Agricultural Science, Kobe University Japan, North Dakota 
State University USA, Kagawa University Japan, Deakin University Australia, Korea Food Research 
Institute (KFRI) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ โดยทุกแห่งจะมีกิจกรรมความร่วมมือ ซึ่งอาจจะเป็นความ
ร่วมมือทางการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฯลฯ 

Student Mobility – Outbound: ภายใต้ Sakura Science Program 22 ก.ค. – 1 ส.ค. 2561 นักศึกษา
อก.จํานวน 9 คนไปที่ Kobe University, Japan 

Staff Mobility – Inbound: Short Term Visiting 3 – 28 ก .ย . 2561 อาจารย์1 ท่านเดินทางไป 
University of Mandala, Myanmar และอีก 1 ท่านเดินทางไป Nong Lam University, Vietnam 

Student Mobility – Inbound: ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 Student Mobility – Inbound 

ที่ ประเภท มหาวิทยาลัย วันท่ี จํานวน 

1 Internship Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Malaysia 

2 8  ม .ค . – 2 0  เม .ย . 
2561  

นักศึกษา 8 คน 

2 Short Stay Yamagata University, Japan  14 – 21 ก.ย. 2561  อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 8 คน 

4 Student 
Mobility 

Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Malaysia 

5 – 12 พ.ย. 2561  อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 13 คน 

5 Student 
Mobility 

Nong Lam University, Vietnam 2 8  ส .ค .  – 3 0  พ .ย . 
2561 

นักศึกษา 10 คน 

6 Internship Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Malaysia 

18  ม .ค .  – 12 เม .ย . 
2562 

นักศึกษา 8 คน 

7 Internship Universiti Kebangsaan Malaysia  18 ก .พ .  – 12 ม .ค . 
2562 

นักศึกษา 2 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริการวิชาการในหลายระดับ ทั้งระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริษัทเอกชน 
ประชาชนท่ัวไป ไปจนถึงการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการให้คําปรึกษา การฝึกอบรม การ
ให้บริการพัฒนาต้นแบบ การวิเคราะห์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ฯลฯ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร และอาหารผู้สูงอายุ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆดังได้รายงานข้างต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านแสวงหารายได้ แสวงหารายได้จากสมรรถนะหลกัของคณะ เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ จากการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม สําหรับการบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้มีศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจฯ ทําหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานส่วนกลางระหว่าง ผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้บริการแบบครบ
วงจร โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการ
ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการสําหรับแสวงหารายได้โดยศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ 
จํานวนทั้งสิ้น 165 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8,803,675.80 บาท  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบรหิารจัดการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ชิงรกุ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 121 คน เป็นคณาจารย์ 59 คน และสายสนับสนุน 62 คน มีการ
บริหารจัดการคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการตรวจประเมินหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2  เพ่ือตรวจประเมินเข้าสู่ระดับ 300 
คะแนน โดยผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และได้รับแจ้งจากสกอ.ว่า 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 
มีมติเห็นชอบรายงานการตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ Early Result (ระดับ early result คือมีคะแนน
ต้ังแต่ 271 ถึง 370) ขณะนี้รอการประกาศผลหน่วยงาน  EdPEx300 

คณะได้ดําเนินการให้มีการพัฒนาบุคลลากรทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหาร โดยการจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการ
เป็นผู้บริหารทีดี่ การส่งบุคลลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับสายงาน มีการ
บริหารงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสามัคคแีละมคีวามสุขในการทํางาน มีการดําเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือให้
พ่ึงพาตนเองได้อยา่งย่ังยืนและผลักดันให้คณะก้าวสู่สถาบันวิชาการช้ันนําด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับสากล จัด
ให้มีการพบปะเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานให้กับบุคลากรทุกคนปีละ 2 ครั้ง มีการอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผลลัพธ์ รวมถงึ
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้ มาประยุกต์กับการดําเนินงานภายใน
คณะ  
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ส่วนที่ 3: ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการ
บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 
 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
1. ภาพลักษณ์ของเกษตรกร คือ ภาพที่
แสดงถึงการทํางานที่หนัก และเสี่ยงต่อ
การขาดทุน ทาํให้ถูกมองในเชิงลบจาก
เยาวชนของประเทศ ส่งผลต่อจํานวนรับ
นักศึกษาสาขาวิชาที่เก่ียวกับการเกษตร 
หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแสดง
ให้เห็นว่า เกษตรกรก็เป็นอาชีพหน่ึงที่
สามารถสร้างรายได้ แนวทางหน่ึงที่จะทํา
ให้มีนักศึกษาเข้าเรียนมากข้ึน โดยเชิญ
ชวนให้นักศึกษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามาศึกษา โดยการพิจารณาให้
ทุนการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นต้น 

1. ถึงแม้ว่าข้อคิดเห็นจะ
เก่ียวกับเกษตรกร แต่ทาง
คณะก็ได้นําแนวคิดไป
ดําเนินการ โดยนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หลกัสูตร
นานาชาติ จากประเทศ
เวียดนามและมาเลเซียของ
คณะรุ่นแรก กไ็ด้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ช่วยแสวงหาทุนใน
การทําวิจัย สําหรับ
ปีงบประมาณ 2561 นี้ ทาง
คณะจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ให้กับนักศึกษาทุก
หลักสูตรจํานวนหน่ึง เพ่ือ
เป็นการดึงดูดนักศึกษาที่มี
คุณภาพดีไว้ นอกจากน้ียังมี
โครงการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกในการรับนักศึกษา 

 

2. ควรมองอุปสรรคให้เป็นเรื่องท้าทายที่
สามารถดําเนินการแก้ไขได้ เช่น ปัญหา
จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษามีน้อยลง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก แต่คณะฯควร
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือผลิตบัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีขึ้น 

2.คณะฯได้ดําเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนทั้ง
ทรัพยากรและบุคลลากร ต้ังแต่
จัดให้มีห้องเรียนสําหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
แสวงหาครุภัณฑ์เครื่องมือ
ใหม่ๆ  และสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปี 2560 มี
ถึง 7 โครงการ 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยให้แนวคิดว่า 

2.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงดําริว่า “อุปสรรคคือ 
ความท้าทาย และให้ย่อยปัญหาใหญ่ให้
เป็นปัญห าขนาดเล็ก แล้วแก้ไขทีละข้อ 
ปัญหาก็จะหมดไป 

 
 
 

2.2   เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ หากคณะจะดําเนินการ ขอ
แนะนําวิทยากร คือ ศาสตราจารย์     
ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ ผู้อํานวยการฝ่าย
อาหารและโภชนาการ องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
สํานักงานใหญ ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
ซึ่งมีความสามารถทางด้านน้ี จะทําให้ผู้
เข้าสัมมนาเห็นภาพรวมของการผลิต
อาหารในอนาคตของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3ควรนําเรื่องอาหารประจําท้องถิ่นมาจัด
ประกวดและให้รางวัลสําหรับผู้ชนะการ
ประกวด จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
และเพ่ิมคุณภาพของอาหารให้ดีขึ้นทุกปี 
 
 
 
 
2.4 สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถ
พัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เป็นเรื่องที่

 
2.1 คณะฯได้น้อมนําพระบรม
ราโชวาทดังกล่าวมาใช้ในการ
ปฏิบัติ รวมถึงใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกหัวข้อที่ได้รับ OFI 
หรือ Opportunity for 
improvement มาจัดทํา
แผนการปรับปรุง 
 
2.2 คณะได้ดําเนินการเรียน
เชิญ ศาสตราจารย์     ไกรสทิธ์ิ 
ตันติศิรินทร์ ผูอํ้านวยการฝ่าย
อาหารและโภชนาการ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) มาเป็น 
Keynote speaker ในงาน
ประชุมวิชาการระดับ
นานานชาติ Food and 
Applied Bioscience 
International Conferenceที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 
และท่านได้มาบรรยายในหัวข้อ 
“Achieving Food and 
Nutrition Security with 
Ensuring of Food Quality 
and Safety. 
 
2.3 คณะได้ทําโครงการโดยจะ
จัดการประกวดอาหารประจํา
ท้องถ่ิน ร่วมกับสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
ในงาน Lanna Expo 2018 ที่ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคา้
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้ประสานกับคณะวิจิตรศิลป์
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
ง่ายและทําได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลยั
ในเซี่ยงไฮ้จัดการเรียนการสอนในเรื่องของ
ทัศนศิลป์ (visual art) ในทุกด้านที่
เก่ียวข้อง ที่นําสู่การพัฒนาเป็นศาสตร์
อย่างแท้จริง ซึง่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ควรร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
 
3.ปัจจุบันอุตสาหกรรมแปรรปูด้านเกษตร 
และ SME ด้านการเกษตรเกิดขึ้นมากมาย 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะผลิตบัณฑิตให้
รองรับอุตสาหกรรมกลุม่น้ีอย่างไร ดังน้ัน
จึงควรสร้างบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรใหม้ีจุดเด่นที่
ชัดเจน 
 
4.ควรกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของ
คณะให้แคบลง เพ่ือความชัดเจนและ
สามารถดําเนินการได้เร็วขึ้นในเรื่องต่างๆ 

ในการร่วมโครงการเก่ียวกับ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 
 
 
 

3. คณะได้นําข้อเสนอแนะกับ
ทุกหลักสูตร รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมในการฝึกนักศึกษา
ให้เรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการไปด้วย ซึ่งมี
ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

 
4. คณะได้นําข้อเสนอแนะน้ีไป
ร่วมกันพิจารณาในการประชุม
จัดทําแผนฯของคณะ และได้มี
การกําหนดที่ชัดเจนขึ้น โดยจะ
เน้นเรื่องความปลอดภัยของ
อาหาร การเพ่ิมมูลค่าผลิตผล
ทางการเกษตร และอาหาร
ผู้สูงอายุ และความเป็นผู้นําใน
ด้านการประเมินทางประสาท
สัมผสัและการทดสอบผู้บริโภค 

 

 

ส่วนที่ 4: ผลการดําเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

  ไม่มี 
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ส่วนที่ 5: ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบรหิารงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการดําเนนิงาน 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะมี
ตําแหน่งวิชาการสูงขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันคณะมี
คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์
เพียง 1 คน และระดับรองศาสตราจารย์ 6 คน หรือคิด
เป็นสัดส่วนของศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 13 ของคณาจารย์ทั้งหมด ซึ่งตํ่า
กว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีก่ําหนดให้มี
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์รวมกันอย่างน้อย
ร้อยละ 30 

1. การจัดทําแผนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ นับต้ังแต่บรรจุเข้าทํางาน มีการ
จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บุคลากร
ได้ศึกษา ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลบนเว็บไซต์
ของคณะฯ รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดและเง่ือนไขการ
เข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ทราบเมื่อเข้า
บรรจุ และมีการกระตุ้นอาจารย์เป็นระยะ มีการจัด
อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสําหรับขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งจัดพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาใน
การปฏิบัติหน้าที่และการทําผลงานทางวิชาการ 
คณะให้การสนบัสนุนงบประมาณทั้งงบประมาณและ
การจัดโครงการการเขียนตําราโดยเชิญศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ มาเป็นพ่ีเลี้ยง ให้
คําปรึกษา และช่วยตรวจหนังสือหรือตําราเพ่ือให้
สามารถใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ตําราหรือหนังสือ
เพ่ือใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ นอกจากน้ียังได้มี
การระบุใน TOR รายบุคคลให้มีการย่ืนขอตําแหน่ง
วิชาการที่สูงขึ้น ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 ดังน้ี 

ข้อมูลจํานวนคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ปี 2560 ปัจจุบัน  

(มิ.ย. 62) 
อาจารย์ 27 26 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 23 (9) 
รองศาสตราจารย์ 6 8 (2) 
ศาสตราจารย์ 1 1 (3) 

 
หมายเหตุ : ( ) อยู่ระหว่างการย่ืนขอตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยได้ส่งเรื่องออกจากคณะแล้ว รอผล
การพิจารณา 
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2. การหาแนวทางในการสื่อสารภายในกับกลุ่ม
คณาจารย์ของคณะเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการรับรู้ปัญหา/อุปสรรค
ในการทํางานระหว่างกัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและบริหารคณะ เน่ืองจากการสื่อสารภายในกับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการน้ัน คณบดีดําเนินการ
ได้ค่อนข้างดีแล้ว 

2. คณะได้สํารวจความคิดเหน็ในกลุม่คณาจารย์เพ่ือใช้ใน
การกําหนดวิธีการสื่อสารและถา่ยทอดวิสยัทศัน์เพ่ือเป็น
ทิศทางในการปฏิบัติงาน โดยได้นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบและความถี่ในการสื่อสาร โดยใช้ช่องทางที่
คณาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มี
การสื่อสาร 2 ทางมากขึ้น อาทิเช่น 
 
- วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีการจัดการเสวนาเรื่อง 
“การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร: การปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง” ซึ่งในครั้งน้ีได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
นําไปปรับนโยบายในการบริหารจัดการของคณะฯ เป็น
การเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการรับรู้
ปัญหา/อุปสรรคในการทํางานระหว่างกัน  
 
- เดือนเมษายน 2561 จัดประชุมเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ 
“Set Zero” for Faculty of Agro-Industry 
Reengineering มีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น 
ซึ่งได้ข้อมูลที่คณะนําไปใช้ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
 
- วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประชุมระดมสมองในหัวข้อ 
“Rethink ระดมสมองในการวางแผนอนาคตคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร” โดยแบ่งบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม
และให้เสนอประเด็นความคิดเห็น จากน้ันให้เรียงลําดับ
ความสําคัญว่าควรดําเนินการในเรื่องใดก่อน 
 
- วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้จดัการประชุมร่วมกันกับ 
บุคลากรทั้งคณะเพ่ือทบทวนการบริหารจัดการของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามข้อเสนอแนะของ
บุคลากร  
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3. การหาแนวทางแก้ไขปัญหาเดิมที่ค้างคาสะสมมาให้
ได้รับการแก้ไขตามความเหมาะสมและถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาเดิมได้ คณบดีจะต้องทราบถึง
ปัญหาที่แท้จรงิและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ในการแก้ไขปัญหา แต่บางปัญหาอาจจะแก้ไขไม่ได้ ก็
จําเป็นต้องมองร่วมกันไปสู่อนาคตแทน โดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องของตัวบุคคล 

3. จากกิจกรรมการประชุมในข้อ 2 ทําให้ทราบว่า
ปัญหาเดิมที่ค้างคาสะสม คือ การที่สํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร จะมีการจัดประชุมเฉพาะหัวหน้า
สาขาวิชา 6 สาขาวิชาทุกเดือน ซึ่งในบางสาขาวิชาน้ัน
หัวหน้าสาขาไม่ได้มีการถ่ายทอดไปยังคณาจารย์ใน
สาขาวิชา ทําให้การสื่อสารในเรื่องต่างๆขาด
ประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงได้แจ้งให้ทางสํานักวิชาฯและ
ทางสํานักวิชาฯได้มีการปรับเร่ืองการประชุมของสํานัก
วิชา โดยยังคงประชุมเฉพาะหัวหน้าสาขาวิชา 6 
สาขาวิชาทุกเดือน และจัดประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนของสํานักวิชาทุก 3 เดือน 

4. เรื่องการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตร/การเรียนการ
สอนของคณะ ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่
เพียงระดับพอใช้เท่าน้ัน จึงเป็นโจทย์ที่ผู้บรหิารคณะ
จะต้องนําไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องความพร้อมในการใช้งานและความ
พอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอนและเคร่ืองมือ
ห้องปฏิบัติการ ผู้บริหารอาจจําเป็นต้องเข้าถึงนักศึกษา
ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา รวมทั้ง
อาจมีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ระหว่าง
นักศึกษากับผูบ้ริหารให้มากขึ้นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เรื่องการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตร/การเรียนการ
สอนของคณะ ได้มีการหารือเพ่ือปรับตามในการ
ประชุมดังกล่าวในข้อ 2 และหลายหลักสูตรได้นําผล
การประเมินไปปรับปรุงแล้ว ในส่วนประเด็นเรื่องความ
พร้อมในการใช้งานและความพอเพียงของอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและเคร่ืองมือห้องปฏิบัติการ ใน
ปีงบประมาณ 2561-2562 ได้มีการสํารวจและจัดซื้อ
จัดหาเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็
ตามเครื่องมือครุภัณฑ์บางเคร่ืองมีราคาสูง มีจํานวน
น้อย และมีความต้องการใช้ในเวลาเดียวกันมาก จึงใช้
โปรแกรมการจองออนไลน์มาช่วยบริหารจัดการ ใน
ส่วนของห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ให้
ข้อคิดเห็น คือ ห้องปฏิบัติการเก่า โดยเฉพาะ
ห้องปฏิบัติการแปรรูป ทางคณะจึงได้ทําคําขอ
งบประมาณในการปรับปรุง และได้รับงบประมาณในปี 
2562 ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูป
ทั้งหมด 3 ห้อง จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2562  
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5. คณะได้มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางาน 

ด้านต่างๆกับภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก และมี
ผลการดําเนินงานค่อนข้างดีมาก แต่ขณะเดียวกันก็ยังมี
จุดอ่อนบางส่วนในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดหาทุนการศึกษาและทุนวิจัย ซึ่งหากคณะ
จะใช้งานบริการวิชาการแก่สังคมที่ทําร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาคณะให้มากขึ้น ก็
น่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องทุนการศึกษาและทุนวิจัยได้ 

6. คณะเข้าไปทํางานหรือให้บริการวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ SME ชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ซึ่งสามารถจัดให้อยู่
ในกลุ่มบริการวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถใช้ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการได้ โดยมหาวิทยาลัยก็มีแนวทาง
ในการสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ ดังน้ัน คณะ
ควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการ
ดําเนินงานในเร่ืองน้ี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้น
ให้คณาจารย์นาํผลงานดังกล่าวมาขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการต่อไป 

7. เน่ืองจากคณะมีการดําเนินงานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการและ SME เป็น
จํานวนมาก จึงอาจพิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบ 
non-degree เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาจํานวนนักศึกษาที่ลดลง 

 

5. คณะได้มีการประสานกับภาคอุตสาหกรรมและได้รับ
การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยผ่านโครงการทุนพัฒนา
นักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม หรือ พวอ. ทั้ง
หลักสูตรปรญิญาโทและปรญิญาเอก นอกจากน้ีในปี
การศึกษา 2562 ได้ให้ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรประสานรับโจทย์และการสนับสนุนบางส่วนมา
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการทําปัญหาพิเศษ 

 
 

6. คณะได้มีผู้แทน 2 ท่านไปร่วมเป็นคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัยในกลุม่บริการวิชาการรับใช้สังคม 
และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบเพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นให้คณาจารย์นําผลงาน
ดังกล่าวมาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 

 
 
 
 
7. คณะได้ดําเนินการสํารวจความต้องการจาก
ภาคเอกชนถึงหัวข้อความต้องการที่อยากให้คณะ
จัดการเรียนการสอนแบบ non-degree ขณะนี้อยุ่ใน
ระหว่างการเตรียมหลักสูตร 
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ส่วนที่ 6: ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานทีผ่่านมา 

1.1 ปัญหาจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง  

1.2 การสร้างสมดุลระหว่างการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานกับความสุขของบุคลากร 

 

 

ส่วนที่ 7: สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของส่วนงาน 

 สนับสนุนระบบ business intelligence เพ่ือการตัดสินใจ 

 

 



 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก
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1.แผนการดาํเนินงานเชิงรุก 

ความเป็นนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

เยือน Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ, วันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 

 

Prof. Dr. Scott J. Wells, Director of Center for Animal Health and Food Safety จาก University 

of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบเพ่ือหารือถึงโอกาสในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 

“Competency-based Foundational and Applied Training for Future Food System Leaders”, 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562   
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เยือน College of Technology, The University of Danang, Viet Nam, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

พร้อมทั้งได้เข้าพบปะ Assoc. Prof. Dr. Phan Cao Tho, Rector College of Technology, The 

University of Danang เพ่ือประชุมหารือร่วมกันเก่ียวกับโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา  

และความร่วมมือทางวิชาการ, วันที่ 14 ธันวาคม 2560 

 
ต้อนรับ Prof. Dr. Che Abdullah Abu Bakar จาก School of Food Industry, UniSZA และ          

Prof. Dr. Wan Aida Wan Mustapha จาก School of Chemical Sciences and Food Technology,       
Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย                  

เข้าหารือและลงนาม MOU เก่ียวกับกิจกรรม Internship Programme , 2 ก.พ. 2561 
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ประชุมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันกับ Prof. Dr. Myeon Choe, Director of 

Kangwon Wellbeing Bioproducts R&D Center จาก Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 
ให้การต้อนรับ Ms. Alison Yule, Brand Consultant and Marketing Manager, Aromatic Vitality US 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 
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ต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  Prof. Kim Heonyoung 
พร้อมคณบดีจาก International Affairs, Prof. Kim Taewan และ Mr. Kim Yongsop, Chief of KNU 

Presidential Office, วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 

 
ต้อนรับ Prof. Dr. Aeson Om คณบดีจาก College of Human Ecology พร้อมคณะนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจาก Department of Food and Nutrition มหาวิทยาลยัฮันยาง ประเทศเกาหลีใต้ เน่ืองใน
โอกาสมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือแนะนําสถาบันและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของ

ประเทศเกาหลี , วันจันทร์ที ่26 กุมภาพันธ์ 2561  
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หารือความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสตูร International Master and Doctorate 

Degrees in Food Science and Technology ในระหว่างการเยือนสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา      
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, วันที่ 6 - 10 มนีาคม 2561 

 
 

 
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ Food Training Course  และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Master and Doctorate Degrees in Food Science and 
Technology ที่มหาวิทยาลัย Yadanabon และ มหาวิทยาลัย Mandalay  ณ สหภาพเมียนมาร์            

วันที่ 11 – 16 มีนาคม พ.ศ.2561 
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ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Yunnan Institute of Microbiology (YIM), 

Yunnan University (YNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน, วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
 

 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ College of Chemical Engineering, 

Southwest Forestry University (SWFU) , วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
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ให้การต้อนรับ Dr. Thao Minh Tran, จาก Department of Environmental Engineering, University of 

Technology and Education ประเทศเวียดนาม, วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 
 

 
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University                 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 
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ให้การต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยยาดานาบอน ประเทศพม่า Prof. Dr. Maung Maung Naing รอง
อธิการบดี Prof. Dr. Tint Moe Thuzar หัวหน้าภาควิชา Industrial Chemistry Prof. Dr. Khin Hnin Aye, 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 

 
ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Qi Wei จาก Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese 

Academy of Sciences ประเทศจีน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สงิหาคม 2561 
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ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Che Abdullah ผู้บริหารจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) , 

Malaysia และคณะ , วันที่  31 สิงหาคม 2561 
 
 

 
หารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการ  ณ Korea Food Research Institute 

(KFRI) สาธารณรัฐเกาหล ีในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561 
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อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงาน INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND FOOD TECHNOLOGY (ICAFT) , 
Malaysia , วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

 

 
ให้การต้อนรับ Dr. Heather McKeever, Senior Regional Manager จาก Global Recruitment and 

Admissions, Advancement Group, University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร                   
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
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การเดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติงาน ณ Qingdao Institute of 

Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences                         
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 

 

 
ให้การต้อนรับ Ms. Liu Xiaoling รองคณบดี จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน           

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
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เยือน Huazhong Agricultural University (HZAU) ในระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการท่ีมีร่วมกัน เพ่ือสร้างโอกาสด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ

งานวิจัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 2-6 ธันวาคม 2561    
 
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก The Asian Society of Natural Products (ASNP)                       

ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี , วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 
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ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia,  

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 
 

 
บริษัท Yoshinoya Holding Co.,Ltd โดยคุณ Mr.NAGAHIRO Hisashi ได้เข้าหารือเรื่องการจัดการแนะแนว

สมัครงานให้นักศึกษา และความเป็นไปได้ในการอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจอาหารของประเทศญี่ปุ่น  
ให้แก่นักศึกษา, วันที่ 30 มกราคม 2562 
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ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก School of Food Science and Technology, Universiti Malaysia 

Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

 
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Institute of Waste Treatment & Reclamation, Tongji University 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  วันจันทรท์ี่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
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ให้การต้อนรับ Mr. Benjamin Pwee จาก Global University Systems (GUS),  

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 
 

 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan 

Malaysia (UKM), วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 
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ให้การต้อนรับ Prof. Richard Archer, Massey University, New Zealand และคณะทํางานเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis), วันที่ 21 มีนาคม 2562 
 
 

 
เยือน Deakin University, Australia หารือแนวทางการจัดทําหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562 
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ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Hezhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,                                 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 
 

 
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Masanori WATANABE จาก Faculty of Agriculture,                           

Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น, วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
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ให้การรับรอง Prof.Dr.Kalidas Shetty จาก North Dakota State University, USA. Foundation 

Director of Global Institute of Food Security & International Agriculture, Professor of Plant 
Science & Associate Vice President of international Partnerships & collaborations เน่ืองในโอกาส

เดินทางมาเยือนและหารือการจัดอบรม Manuscript Workshop ของคณะฯ 
 

 
เยือน Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Gong Badak campus UMT และ UniSZA, Besut 

campus และ  Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia ประเทศมาเลเซีย,                                      
วันที่ 17-19 มถิุนายน 2562 
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เยือน Hezhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการร่วมกัน รวมท้ังหารอืเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา, วันที่ 2-5 กรกฏาคม 2562 
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กิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษานานาชาติ 

 

ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti Sultan Zainal 

Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย เดินทางมาฝึกงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่                            

ตามโครงการ UniSZA Student Internship program ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 20 เม.ย. 2561 

 
ได้รับเชิญไปเป็น Guest Speaker ในงาน "2018 KU-UA Joint International Symposium." ระหว่าง 

School of Life Sciences and Biotechnology for BK21 Plus Korea University และ The University 
of Arizona (The 2nd KU-UA Joint Symposium), Republic of Korea., วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 
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อาจารย์ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปเป็นอาจารย์พิเศษในกระบวนวิชา 
Principles of Quality Assurance in Food Processing course- of class DH15TP on the Advanced 

Education Program (AEP) ณ Faculty of Food Science and Technology,                                      
Nong Lam University Ho Chi Minh City, Vietnam, วันที่ 3-14 มิถนุายน 2561 

 

 
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก Agro-Industrial Technology Department, Padjadjaran 

University ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 27 คนซึ่งเดินทางมาร่วมโครงการ Agro-Industrial Technology 
Study Program ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science 

(Sakura) 2018 ณ Kobe University, Japan, วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

 
ให้การต้อนรับ Professor Peter Lutes พร้อมอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Kagawa University,                   

วันที่ 29-31 สงิหาคม 2561 
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คณะนักศึกษา จาก Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Vietnam 

จํานวน 10 คน ซึ่งเดินทางมาดูงานและฝึกงานวิจัยในหน่วยวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of           

Agro-Industry, Chiang Mai University 2018, วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 

 
ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนําคณะนักศึกษาจาก 

Faculty of Food Science and Technology จํานวนทั้งสิ้น 39 คนมาร่วมโครงการ “Overseas 

Educational Visit” ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 
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นักศึกษาโครงการ Yamagata Short Stay Program 2018 เย่ียมชมสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม,่ 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 

 

 
นําคณะนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University และ University of Mandalay 

จํานวนทั้งสิ้น 12 คน เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท เชียงใหม่ เฮลต้ี โปรดักส์ จาํกัด,                                

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 
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ให้การต้อนรับ Dr. Norlia Muhamad, Head of School of Food Industry, Faculty of Bioresources 

and Food Industry พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 13 คนจาก                        

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย, วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

 

 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2019 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Food Exploratory Trip 

และ Design Thinking ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 
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นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวม 9 คน เดินทางไปใน

โครงการ CMU Student Mobility รุ่นที่ 5 : The Visit to Faculty of Bioresources and Food 
Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2562 
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การบรรยายพเิศษโดย Professor จากต่างประเทศ 

 

Dr. Robert Simmons, Dr. Sofia Kourmpetli และ Dr. Trista Huang อาคันตุกะจาก                           
Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร, 19 มกราคม 2561 

 

Professor Dr. Kenji Sato จาก Marine Bio-production, Division of Applied Bioscience,                  
Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan , วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 
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จัดการอบรมเรื่อง Special Lecture on Aseptic Processing topics โดย Dr. Bing-Huei Yang, Director 

of Southern Taiwan Service Center, Food Industry Research and Development Institute, 
Taiwan, วันที่ 18 มิถุนายน 2561  

 

 
บรรยายพิเศษจาก Dr. Lee, Tzong-Ru อาคันตุกะจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน 

บรรยายพิเศษเรื่อง  “New Internet Marketing Concept: An Application of CCB Model” ,                        

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
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การมุ่งแสวงหาความร่วมมือและกลุ่มลูกคา้ใหม่ 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังการรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน 

Creative Economy / Digital Economy / Bioeconomy การนําเสนอเรื่องย่านนวัตกรรม 

 (Innovation District) ในภาคเหนือ, วันที่ 18 ธันวาคม 2560

 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรม Cutting Edge Technology ครั้งที่ 4 ณ อาคารศูนย์ประชุม          

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี , วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 
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เข้ารับโล่ขอบคุณ ในฐานะท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การสนับสนุนและร่วมดําเนินโครงการ ค่าย

อุตสาหกรรมอาหาร "ลดของเสีย เพ่ิมมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"              
ภายในงานประชุมประจําปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ, วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  

 

 
 

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในโอกาสหารือความร่วมมือทางด้านการ
วิจัย, เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 
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ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sensory Science and Consumer 
Research Symposium 2018” และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia 

Conference 2018 “Creative Food for Future and Sustainability” , วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 
 
 
 

 
นําเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ “Thailand Innovation Hubs 4.0s”  ในกลุม่เรือ่ง Agriculture and 
Food, Ageing Society, Bioenergy, Creative Economy, Smart City, KU Innovation 4.0. ผลงาน
นวัตกรรมเมืองแห่งอนาคต เกษตรสมัยใหม ่นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพผู้สูงวัย ก๊าซชีวภาพอัดสําหรับยานยนต์ 

สินค้า Thai Life Style, วันที่ 4-5 เมษายน 2561 
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หารือร่วมกับบริษัท CMIIC ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม ่ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์, เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 

 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มีร่วมกับ บริษัทไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม จํากัด , วันพฤหัสบดีที่ 28 มถิุนายน 2561 
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จัดโครงการติดตามผลการดําเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารในเขตเทศบาลตําบลสุเทพและ
เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 

 
ร่วมประเมินโครงการ Innovation Hubs ร่วมกับผู้ประกอบการที่มี MOU ในโครงการวิจัยเรื่อง “เคร่ืองด่ืม

ผลไม้โมเลคิวลาร์แกสโทรโนม”ี , วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
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ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadshow 2018: Food Safety Roadshow 6th, 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 

 
บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด หารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์, เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 
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คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้ารับมอบโล่ขอบคุณ เน่ืองในโอกาสท่ีได้สนับสนุนและร่วมดําเนินโครงการ 

ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร "อาหารตามวัย ถูกใจ ถูกปาก (Optimising foods for satiety)"                                 
ในงานประชุมประจําปี 2562 สวทช.ภาคเหนือ วันศุกร์ที ่8 กมุภาพันธ์ 2562 

 
พบปะผู้บริหารพร้อมเย่ียมชมบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ยางพาราแปรรูป ณ สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 
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ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการอบรม ภายใต้หวัข้อ "Food Security-Postharvest, Processing and Quality 
Assurance of Selected Agro-Industrial Products" , วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 

 

 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้,  

ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562  
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การประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

 
นําผลงานวิจัยของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ได้รบัรางวัล ไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Thailand STEM Festival 

2018 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม,่ วันที่ 13-14 กันยายน 2561 

 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในงาน EdCMU Alumni Goodwill 

Ambassadors ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ร่วมจัดงาน "ลานนา 4.0 พลกิโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ณ อาคารอํานวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ตลาดนัดหลักสูตรและ CMU OPEN HOUSE 2018 วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่าย AGRO CMU Xperience camp #1 ด่ืมนม 
ชมมอ โดยคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 30 คน

จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม, 28-30 มีนาคม 2562 
 
 

 
กิจกรรมพ่ีโรงเรียนชวนน้องเรียน อก.มช โดย นักศึกษาตัวแทนฑูตประชาสัมพันธ์ Agro Ambassador  

จํานวน 5 โรงเรียน ในช่วง มิ.ย. – ต.ค. 2561 
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ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม STEM  ภาคเหนือ  

ดูงานและร่วมทํากิจกรรมในห้องปฏิบัติการของคณะฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
 
 

 
จัดค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 10 ทมี จาก โรงเรียน 5 จังหวัดภาคเหนือ  

8-10 สิงหาคม 2561 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้าเย่ียมชมและศึกษาหลักสตูรการ
เรียนการสอน ภายใต้โครงการ ”
ลูกช้างทัวร์” วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 
 

 
 
 
 

ออก ROADSHOW แนะนําหลักสูตร 6 
สาขาวิชา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
จ.เชียงใหม่ 
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 

 
ออก ROADSHOW ในงาน Career 
Shopping Day โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย จ.เชียงใหม่                                    
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561  
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ห้องเรียน SMART YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าดูงานและทํากิจกรรมร่วมกับสาขาวิชา วันที่ 21 ธค 62  

 

 
จัดฐานการเรียนรู้นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน Northern STEM Day 2018 โดยมีนักเรียน 1801 คน 

จาก 29 โรงเรียนภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ออกบูธแนะนําหลักสูตร                        

ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                   
เมื่อวันที่ 4 กมุภาพันธ์ 2562 

 

 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จาก 23 โรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน

และร่วมกิจกรรมสาธิตเคร่ืองมือและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร,  
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
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กิจกรรมนักศกึษา 

 
 

กิจกรรมประเพณีนํานักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

 

 

 

 

กิจกรรมประเพณีนํานักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการวัดพระธาตุดอยคํา 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมขันโตกสัมพันธ์ 

 

 

 

งาน  “อุตสาหกรรมเกษตรแดนมหัศจรรย์ กับอาชีพ

ในฝันของ Gen Z” 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษา”  

 

 

 
 

 
งาน Food Innovation Contest 2019, North 
Region วันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมสานสมัพันธ์พ่ีน้องอุตสาหกรรมเกษตร 
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กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่26 กิจกรรม Sports day & Sport Night 

กิจกรรมรับน้องรถไฟ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมบรรยายทักษะภาษาอังกฤษ 
ในโครงการ Pre college 

กิจกรรมค่ายคณุธรรม 
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กิจกรรม อก.ป๊ิกบ้าน 
 

 
 

 
 
 
 
กิจกรรม มินิมาราธอน อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรม สวัสดีปีใหม่แก่นักศึกษา ปี 2562        
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมจัดเลีย้งแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ปัจฉมินิเทศ 
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การปรับปรุงด้านกายภาพ 

   
เพ่ิมไฟส่องสว่างหน้าอาคาร 1 

    

เพ่ิมไฟส่องสว่างบริเวณโรงงานต้นแบบ 

 

 

เพ่ิมไฟส่องสว่างหลังตึก 5 
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ตู้โชว์หนังสือ/ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

ปรับปรุงห้องอาบน้ําที่มีนํ้าร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงทางเดินตัวหนอน 
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ทําป้าย จัดระเบียบจราจรหน้าตึก 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําทางลาด ที่จอดรถคนพิการ ตีเส้นจอดรถหลังอาคาร 5 
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บริหารจัดการขยะและวัสดุรไีซเคิล 

 

จัดลานพักผ่อนให้นักศึกษา 
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อาคารชุดปฏิบัติการ zero waste 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูป 
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การปรับปรุงห้องประชุม 3-4 อาคารสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงโรงอาหาร ติดต้ังเหล็กดัด พัดลมและพัดลมดูดอากาศ 
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ปรับปรุงห้องพักสําหรับผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดต้ังห้องเรียนทางไกล และห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
 



85 
 

2.  คณาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล 

 

รับมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร” ประจําปี พ.ศ.2561  เพ่ือเป็นการยกย่องศิษย์เก่าที่มี

ความสําเร็จในด้านวิชาชีพและหน้าที่การงานระดับสูง เป็นท่ียอมรับในด้านวิชาชีพหรือวิชาการ                           

เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สาธารณะ และสถาบัน, เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

 
ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเค้ียว” ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ตะวันพันดารา จํากัด วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
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ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ์ อาจารย์สาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล

เหรียญทองแดง ในงาน Seoul International 

Invention Fair 2017 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียันอาจารย์ประจํา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญทองแดง      

ในเวทีนานาชาติ "46th International Exhibition of 

Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา   
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รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  ระวียัน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก 

ประจิน จั่นตอง ในงานแถลงข่าาวการนําเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษษฐ์ และนวัตกรรมไทย                                 

ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ , วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบทนุวิจัยจาก The Murata Science Foundation ประจําปี 2561, 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 
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อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลเหรียญเงินการนําเสนอผลงานวิจัย นิทรรศการเวทีนานาชาติใน

งาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส,                             

วันที่ 11-15 เมษายน 2562 

 

อาจารย์ อก.มช. 2 ท่าน คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยดี” ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจําปี 2562                       

ในวันที่ 5-7 มถิุนายน 2562 
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นักศึกษาช้ันปีที่ 4  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PDT) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                 

จากการประกวดการประกอบอาหารโครงการหลวง 2560 ,วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560  

 

นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “แตงโม”                               

ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง (open can) ครั้งที่ 25 เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

คว้า 2 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณเศษเหลือใช้ของปัจจัยต่าง ๆ             

ในการผลิต ไมว่่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือกระบวนการ : Theme Waste not  จากการประกวดนวัตกรรมอาหาร                    

Food Innopolis Innovation Contest 2017 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัล
ชมเชยอันดับที่ 1 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์                          
Thai Star Packaging Award 2017 , วันที่ 13 
มิถุนายน 2561  
 



91 
 

 
นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับ
นักเรียน นักศึกษา (Student Category) การประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 

2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อวันที่ 29 กนัยายน – 4 ตุลาคม 2561 

 

 
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 3 การนําเสนอแบบโปสเตอร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน, วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลยอดเย่ียม กิจกรรมการ
ประกวดประกอบอาหาร งานโครงการหลวง 
2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลที่ 1 
ระดับประเทศ ในงาน Food Innopolis 
Contest 2018 จัดโดย                 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ร่วมกับ บริษัท เคซีจ ีคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
วันที่ 28 มีนาคม 2562 
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นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล รางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา                    
ประจําปี 2562 ระดับดีเด่น จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, วันที่ 7-9 เมษายน 2562  

 

 
นักศึกษา อก.มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย ในงาน Food Innovation Contest 2019 

"Innovation for Value-added of Food Industry" ผลติภัณฑ์ Qube+ (คิ้วบ์พลัส)                                    
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 
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