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ส่วนที่ 1: สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper)
แนวคิดในการบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง (High performance organization) ได้นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ หรือ
Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยให้ความสําคัญ
ต่อการชี้นําและสร้างความยั่งยืนขององค์การผ่านระบบการนําองค์การ ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยม จากการวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้าที่สําคัญทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ สภาพองค์การและสมรรถนะหลัก ผลการ
ดําเนินการที่ผ่านมา ความต้องการของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอืน่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่สมั พันธ์กับพันธกิจของคณะฯ
จากนั้นประชุมสัมมนาเพื่อให้บคุ ลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 คณะฯ มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศ
และอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้ําโขง” และค่านิยม “เก่งงาน ทําดี สามัคคี มีความสุข” ผู้บริหารคณะฯ ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมเป็นประจําทุกปี ก่อนการจัดทําหรือทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร ในการจัดทําแผนกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2560-2563 ผูบ้ ริหารได้ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการขยายความร่วมมือไปยังประเทศ
ในกลุม่ อาเซียน การให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการเพื่อชุมชนตามสมรรถนะหลักของคณะ และความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้ปรับวิสัยทัศน์เป็น “เป็นคณะชัน้ นําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ในระดับอาเซียน ที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มหาวิทยาลัยชัน้ นํา รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน” และ
ยังคงค่านิยมเดิม โดยได้ผ่านการประชุมพิจารณาร่วมกันของบุคลากรทั้งคณะ
ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่บุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และผู้ส่งมอบหลัก ผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผน
กลยุทธ์และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การกําหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การปฐมนิเทศ การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และค่านิยม เป็นต้น การสื่อสารผ่านกระบวนการกลยุทธ์ที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมทําให้
เกิดความตระหนักและมุ่งมั่นในการผลักดันให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ผู้บริหารติดตาม
ผลการดําเนินการและทบทวนแผนฯ ตามรอบเวลาที่กําหนดเพื่อให้มั่นใจว่าผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปรับปรุงการทํางานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนทําให้ปี 2560 มีตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 93.94 ของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ เพิ่มจากเดิมปี 2559 ที่มีตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์บรรลุ
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 86.20
ในการดําเนินงานได้จัดทําตัวแบบการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังภาพที่ 1

4

ภาพที
ภ ่ 1 แบบบการบริหารงาานคณะอุตสาหกรรมเกษตรร
คคณะฯ จัดโครงสร้างองค์การเป็น 3 หน่ววยงาน ได้แก่ สํสานักวิชาอุตสาหกรรมเกษ
ส
ษตร รับผิดชอบงานด้านการร
เรียนการสสอนและการบบริหารหลักสูตร
ต สํานักงานคคณะอุตสาหกกรรมเกษตร รัับผิดชอบงานนทางด้านการสสนับสนุนพันธ
กิจด้านต่าางๆ ของคณะอุตสาหกรรรมเกษตร แลละศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตตร รับผิดชอบบงานด้านการร
ให้บริการวิิชาการเพื่อแสวงหารายได
แ
ด้ และจัดกลุ่มมกระบวนการรทํางานเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คื อ กระบวนการหลัก (Coree
Process) กระบวนการสนับสนุน (suupport proccess) กระบวนนการจัดการ (managemeent processs) โดยในแต่ละ
กระบวนกการ คณะฯ ได้ด้ออกแบบการทํางาน และะใช้วงจร PDCCA ในการปรรับปรุงกระบววนการทํางานนอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสร้ร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูสูงสุดในการทํํางาน ในกระบวนการวาางแผนกลยุทธ์ ได้วิเคราะหห์
ความได้เปปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะหห์ความเสี่ยงทีทีน่ ่าลงทุนเพื่อสร้
ส างนวัตกรรรม โดยมีเกณฑฑ์การพิจารณาา
ดังนี้
(1) สอดคล้องกับความตต้องการของลููกค้า
(2) ความพพร้อมของคณ
ณะทั้งทางด้านคความรู้ บุคลากรและเทคโนโ
นโลยี
(3) มีผลกระทบสูงต่อสังั คมและประเเทศ
ด ตกรรมทีเหมาะสมสํ
่เ
าหหรับบรรจุในแผผนกลยุทธ์
(4) การแขข่งขัน เพื่อกลั่นั กรองแนวคิดนวั
กําหนดดผู้รับผิดชอบ และจัดสรรททรัพยากร
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โดยใน 1ปี 6 เดือนที่ผ่านมาคณะฯมีนวัตกรรมและผลการดําเนินงานเด่นดังนี้
(1) ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (Marine Product Technology)
ร่วมกับผู้ประกอบการแบบ 2 ½ ปีที่เชียงใหม่ + 1 ½ ปีสมุทรสาคร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานได้ทันที
และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งใช้กับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป นักศึกษาจะไปเรียนที่
สมุทรสาครเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จัดเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
มีแผนปฏิบัติการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อม โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ทางคณะฯได้รับการจัดสรร
งบอุดหนุนโครงการการจัดตั้งศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีทั้งที่ศูนย์เชียงใหม่และ
ศูนย์สมุทรสาครโดยมหาวิทยาลัยและคณะได้ร่วมกันเตรียมทรัพยากรสนับสนุน ได้แก่ อาคาร เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนทางไกล อาจารย์และเจ้าหน้าที่สําหรับดูแลนักศึกษา รวมทั้งหอพัก และประสานงาน
กับสถานประกอบการที่จะร่วมจัดการเรียนการสอน โดยได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือก
แข็งไทย
(2) การเปิดหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Packaging Technology เน้น biopolymer packaging โดยได้
เตรียมคณาจารย์และมีการตั้งกลุ่มวิจัย biopolymer packaging เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560
(3) เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกนานาชาติสาขาวิชา Food Science and Technology ซึ่งสาขาวิชามี
ความพร้อมในการสอน คณะฯได้บรรจุเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานหลักสูตรนานาชาติ และแสวงหาผู้เรียนโดย
ให้นักศึกษาจากต่างประเทศมา internship และแลกเปลี่ยนที่คณะ
(4) การได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี Food Science and Technology จากสถาบัน
นานาชาติ Institute of Food Technologists (IFT) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดกิจกรรม โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐาน IFT ปี 2015-2020 และทุกปีคณะได้ส่ง Annual report ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจประเมิน
ผ่านแล้ว
(5) จากการมีองค์ความรู้ที่โดดเด่นทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการจน
เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาต่างประเทศจนนําไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่สําคัญ เช่น การพัฒนา
หลักสูตรและเป็นพี่เลี้ยงในการสอนสาขาวิชา FST ระดับปริญญาตรีให้กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว
การสอนด้านการประเมินและการทดสอบทางประสาทสัมผัสให้กับ Nong Lam University ประเทศ
เวียดนามและการเปิดหลักสูตร Double Degree ร่วมกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และ
University of Reading ประเทศอังกฤษ เป็นต้น
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(6) ในปี 2560 วารสาร Food and Applied Bioscience ของคณะได้รับการจัดอันดับในฐานข้อมูล TCI
(Thai-Journal Citation Index) กลุ่ม 1 ซึ่งคณะได้ดําเนินการปรับตามข้อเสนอแนะจากปี 2559 ที่ได้รับ
การจัดอันดับในฐานข้อมูล กลุ่ม 2 โดยสนับสนุนงบประมาณเชิญวิทยากรมาจัดอบรมการนําวารสารเข้าสู่
ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าในที่ประชุมกรรมการบริหาร
(7) การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ หรือเรียกสั้นๆว่าศูนย์ FIN เพื่อผลิตนวัตกรรมด้านงานวิจัย
และบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งคณะได้สนับสนุนทรัพยากรทั้งคณาจารย์และสถานที่
รวมทั้งเครื่องมือในการวิจัยและบริการวิชาการ
(8) ผลักดันหน่วยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและทดสอบผู้บริโภค ให้เป็นหน่วยงานชั้นนําทางด้านการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและทดสอบผู้บริโภค โดยนอกจากคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานของหน่วยฯแล้ว คณะยังได้แสวงหาแหล่งทุนภายนอกมาพัฒนาความเป็นผู้นําทางด้านนี้ โดยในปี
ที่ผ่านมานี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ในการร่ ว มมื อ ดํ า เนิ น โครงการการพั ฒ นากลไกการ
ให้บริการศูนย์เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส ของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis) จํ านวน 2 โครงการย่ อย โดยได้ รั บ การสนั บส นุ น งบประมาณจากสํ า นั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประจําปีงบประมาณ
2559 และปีงบประมาณ 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 6,860,000 บาท ได้มีการดําเนินงานทางด้านการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส การทดสอบผู้บริโภคที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นผู้นําทางด้านการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในแกนนําของเครือข่ายการประเมินทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย (Thailand Sensory
Network: TSN) ซึ่งการดําเนินงานของ TSN มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้
การประเมินทางประสาทสัมผัสและการศึกษาผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลใน
การสนับสนุนการส่งออกสินค้าประเภทอาหารของประเทศไทย
(9) นอกจากด้านพันธกิจหลักแล้วยังได้สนับสนุนนวัตกรรมที่ตอบสนองการปฏิบัติงานประจําวัน ได้แก่ โปรแกรม
e-Budget, e-Salary โปรแกรมการเสนอและประเมินแผนออนไลน์ มีระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยในการ
จัดการทั้งในด้านการเรียนการสอน ระบบห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่ องมือ เช่ น โปรแกรมการจอง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของคณะ
(10)ในการอยู่ในกลุ่มผู้นําด้านอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการจนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ผ่านสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมเกษตรและอาหาร (Agri-Food
Innovation Hub) เป้าหมายของโครงการ ก่อให้เกิด Start up ด้านเกษตร และอาหาร 120 ราย มีจํานวน
ผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา 350 ผลิตภัณฑ์
จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 500 ราย รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่ง
คณะฯเป็น 1 ใน 5 ของ HUP เกษตรและอาหาร งบประมาณเฉพาะที่คณะได้รับจัดสรร เป็นงบครุภัณฑ์
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เครื่องมือแปรรู ปอาหารมู ล ค่า 20.5 ล้ านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่ างรอการส่งมอบ และคณะต่ างๆใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับงบประมาณการทําวิจัยอีกประมาณ 17 ล้านบาท (มากกว่าร้อยละ 80 เป็น
โครงการจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
(11) คณะฯใช้กระบวนการ Knowledge
Management ในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ โดยมี
ผู้รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานของแต่ละกระบวนการ วิเคราะห์และปรับปรุงทบทวนจนได้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และมีคณะกรรมการกํากับติดตาม ได้ใช้เวที Lunch talk ซึ่งจัดให้บุคลากรมารับประทานอาหาร
ร่วมกันในลักษณะแบบไม่เป็นทางการตามความสมัครใจ ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันแนวปฏิบัติ
ที่ดีภายในองค์การ ซึ่งจัดเดือนละหนึ่งครั้งแยกตามกลุ่มบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม English
Coffee/Tea Talk เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
(12) มีกิจกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร
ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley: NTFV) มีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์โดยได้รับเชิญเป็นที่
ปรึกษาคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
(13) ในขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ co-writing the proposal with Founding Director of Global
Institute of Food Security & International Agriculture (GIFSIA) from North Dakota State
University (NDSU), USA to apply for USAID เพื่อขอโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบอาหาร
การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ สร้างความยั่งยืน
ให้ กั บ ชุ ม ชนในเขต Mekong
Delta รวมถึ ง การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ North Dakota State University โดยทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้อาศัย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกันจากประเทศสปป.ลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า และ
ประเทศกัมพูชา มาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้ส่งรายชื่อผู้ประสานงานและความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ
เครือข่ายให้กับทาง NDSU แล้ว โดยคาดว่าจะของบประมาณต่อเนื่อง 5 ปีๆละประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้มีการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือนในที่ประชุมกรรมการบริหารส่วนงานเพื่อ
สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการที่จะไม่บรรลุ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คณะอุตสาหกรรม
เกษตรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นคณะชั้นนําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มคี วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน”
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ส่วนที่ 2: ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือนแรก)
ร้อยละ
หมายเหตุ
ความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen
ได้รับการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์
100
1.1 หลักสูตรมีคุณภาพ 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร
และเทคโนโลยีการอาหารในระดับ
ตามมาตรฐานที่เป็นที่
นานาชาติตามมาตรฐานของ The
ยอมรับในระดับสากล
Institute of Food Technologist’s
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
(IFT) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.
และเทคโนโลยีการอาหาร
2015 - 2020
ระดับนานาชาติ
(The Institute of Food
Technologists: IFT)
1.2 หลักสูตรทีต่ อบสนอง
2
4
>100
- ในปีการศึกษา 2559 ได้เปิด
ลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ระยะสั้น หลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ตรี หลักสูตรปริญญาโท
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) และ
และหลักสูตรปริญญาเอก
- ในปีการศึกษา 2560 เปิดหลักสูตร
นานาชาติ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปี 2560 มีหลักสูตรอบรมรือ่ ง
อาหารผู้สูงอายุ
- ปี 2560 เปิดหลักสูตรปริญญาโท
Packaging Technology
1.3.1 มีศูนย์ประสานงาน
1
1
100
ให้กับสมาคมศิษย์เก่าและมี
กิจกรรมร่วมกับสมาคม
2
3
>100
กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้อาวุโสของคณะ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
1.3.2 มีจํานวนกิจกรรม
โดยจัดทั้งที่เชียงใหม่และที่กรุงเทพฯ
กิจกรรมเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้กับ
สานสัมพันธ์ระหว่างคณะ
และศิษย์เก่า
นักศึกษาและ กิจกรรมพบปะ
ศิษย์เก่า “อก.ปิ๊กบ้าน”
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
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1.4 การสร้างระบบ
สารสนเทศแห่ง
ศตวรรษที่ 21
- ห้องเรียนเพื่อสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

- จํานวนโครงการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
ความสําเร็จ

2

2

100

4

6

>100

หมายเหตุ

ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการ
จัดตั้งศูนย์บูรณาการศึกษาเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตร (Center of
Integrated Learning for AgroIndustry) ในการสร้างห้องเรียนเพื่อ
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และโครงการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสื่อการสอนแบบ
online course ฯ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
อาจารย์จากคณะฯได้รับโล่เกียรติคุณ
วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาขาวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านวิจัย วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
2.1 จํานวนงานวิจัยร่วมกับ
1
3
>100
- matching fund ระหว่างคณะฯกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา/
Yamagata University ในการทําวิจัย
สถาบันวิจัย ชั้นนําระดับ
ร่วม
นานาชาติ
- รับทุนจาก Korea Food Research
Institute จากประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ในการวิจัยเกี่ยวกับโสมน้ําผึ้ง
และสมุนไพรไทย
- โครงการไทย-จีนBiofuels /
Biorefinery through Sino-Thai
2.2 มีคณะกรรมการ
1
อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยส่ง
จริยธรรมการทดสอบใน
ภายในปี ดําเนินการ ดําเนินการ คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ไปเข้า
มนุษย์ (Research Ethics
2562
ร่วมอบรมจริยธรรมการทดสอบใน
Committee) ที่ได้รับการ
มนุษย์นอกจากนี้ภายใต้การ
รับรองสําหรับการประเมิน
ดําเนินงานโครงการการพัฒนากลไก
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
การให้บริการศูนย์เชี่ยวชาญด้านการ
และการทดสอบผู้บริโภค
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2.3 วารสาร Food and
applied bioscience ของ
คณะมีสถานภาพการอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI (ThaiJournal Citation Index)
ในกลุ่มที่ 1

2.4 ผลักดันให้เกิดกลุ่มวิจัย
Biopolymer packaging
cluster เพื่อเน้นการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้
ในการนําวัสดุจากเศษเหลือ
มาเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเศษเหลือทาง
การเกษตรของภาคเหนือที่
ก่อให้เกิดผลเสียด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายกับกลุ่มวิจัยอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
- Biopolymer Packaging
cluster

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
ความสําเร็จ

กล่มุ 1
ภายในปี
2561

กล่มุ 1
ในปี 2560

100

1

1

100

หมายเหตุ
วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis) คณะได้จัดกิจกรรม การ
จัดทําคู่มือแนวทางในการประเมิน
จริยธรรมการทดสอบในมนุษย์ด้าน
การประเมินทางประสาทสัมผัสใน
วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ Mode
Sathorn Hotel กรุงเทพฯ โดยเชิญ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เป็นวิทยากร
ประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 31
พ.ค. 60

เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์วิจัยของคณะฯ
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เป้าหมาย

ผล

- จํานวนโครงการผลิต
นวัตกรรมและองค์ความรู้
ในการนําวัสดุจากเศษเหลือ
มาเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะ
เศษเหลือทางการเกษตร
ของภาคเหนือที่ก่อให้เกิด
ผลเสียด้านสิ่งแวดล้อม

2

3

ร้อยละ
หมายเหตุ
ความสําเร็จ
>100
- อาจารย์ สุฐพัศ คําไทย เป็นที่
ปรึกษาร่วมกับ หจก.ฟางไทย แฟคทอ
รี่ เข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรม
เทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของ
ธุรกิจ SMEs ภายใต้โครงการ
GEFUNIDO Cleantech
Programme for SMEs in Thailand
ประจําปี 2559-2560 โดยได้คว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- อาจารย์ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คว้ารางวัล Best Presentation
Award ในงาน ICPC 2017: 19th
International conference on
polymer chemistry ซึ่งได้นําเสนอ
งานเรื่อง Reactive blending of
thermoplastic starch, ethylene1-butene rubber and chitosan.
ณ ปารีส ฝรั่งเศส
- อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุล
วงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ อาจารย์ อก.มช.คว้ารางวัล
เหรียญทองแดง ในงาน Seoul
International Invention Fair 2017
ซึ่งได้นําเสนองานเรื่อง Shoe insoles
from a bioplastic blending with
natural rubber to prevent
smelly feet. ณ ประเทศเกาหลี

12
ร้อยละ
หมายเหตุ
ความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการทีส่ นับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน
3.1 เป็นผู้นําการให้บริการ
วิชาการของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บน
พื้นฐานความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาติและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
ให้บุคลากร นักศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนเรียนรู้ร่วมกัน
>100
15
- จํานวนโครงการบริการ
5
(1) วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559
วิชาการที่ตอบสนองความ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ต้องการของชุมชนและ
Food Safety Management
ท้องถิ่น
System : HACCP, FSSC/ISO22000
and BRC ให้กผั ู้ประกอบการ ณ
โรงแรม อิสติน ตัน อ.เมือง จ.
เชียงใหม่
(2) จัดการอบรมเชิงบรรยาย
“สุขลักษณะทีด่ ี (GHP) / หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต
(GMP) ให้กับผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร" ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(3) วันที่ 20 กันยายน 2559จัดการ
อบรมเชิงบรรยาย เรื่อง "การ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล"
ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.
เชียงใหม่
(4) สนับสนุนเงินรายได้ปี 2560
ดําเนินโครงการสํารวจและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหาร สุขภาพและ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
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เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
ความสําเร็จ

หมายเหตุ
ผู้สูงอายุอาหารล้านนาและบรรจุภัณฑ์
(5) สนับสนุนเงินรายได้ปี 2560
ดําเนินโครงการติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านสุขลักษณะทีด่ ีในการ
ผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตําบลสุ
เทพและแม่เหียะ
(6) สนับสนุนเงินรายได้ปี 2560
ดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
อาหารสําหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 และ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสําหรับ
ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องของอาหารสําหรับ
ผู้สูงอายุ
(7) สนับสนุนเงินรายได้ปี 2560
ดําเนินโครงการจัดทําคลังปัญญา
อาหารพื้นบ้านล้านนา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทํา
แหล่งเรียนรู้อาหารพื้นบ้านล้านนา
ออนไลน์ จัดทําเว็บไซต์เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ให้กับชุมชน ซึ่ง
ผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ที่
http://www.agro.cmu.ac.th/agrobiz/ และ
http://www.agro.cmu.ac.th/agrobiz/?page_id=198
(8) วันที่ 11 มกราคม 2560 จัดการ
ฝึกอบรม หัวข้อ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good
Manufacturing Practice, GMP)
สําหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม
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เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
ความสําเร็จ

หมายเหตุ
แคนทารี่ฮิลล์ จ. เชียงใหม่
(9) วันที่ 16 - 27 มกราคม 2560
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
ระบบประกันคุณภาพ HACCP และ
ISO/FSSC 22000 สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารฯ ณ โรงแรม
แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
(10) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จัดการ
ฝึกอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain) ในอุตสาหกรรมอาหาร” ณ
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
(11) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
จัดการอบรม เรื่อง “การพัฒนาการ
ตลาดและการสร้างตราสินค้า” ให้แก่
ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเชียงใหม่
ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
(12) กิจกรรมการรณรงค์ล้างตลาด
ตามหลักสุขาภิบาลและกําจัดสัตว์
พาหะนําโรค ตลาดสด จํานวน ๑๖
แห่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ/ผู้ดูแลตลาด ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จํานวน ๑๖
แห่ง งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
แขวง และงานรักษาความสะอาด
แขวงทั้ง ๔ แขวง ในการร่วม
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดสะอาด ซึ่งมี
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ ตลาดต้นพะยอม
ตลาดทองคํา และตลาดช้างเผือก รวม
ทั้งสิ้น 40 คน
(13) วันที่ 13 มิถุนายน 2560
จัดการอบรมเชิงสาธิต การแปรรูป
มะม่วงแช่อิ่มอบแห้งให้กับกลุม่
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 5 อําเภอ ใน
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- จํานวนร้านอาหารในเขต
ใกล้กับคณะ ทีไ่ ด้รับการ
อบรม แนะนํา เกี่ยวกับ
เรื่องอาหารปลอดภัย

เป้าหมาย

10

ผล

10

ร้อยละ
ความสําเร็จ

100

หมายเหตุ
เขตจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(14) วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จัดการอบรม เรื่อง “การใช้ประโยชน์
จากเศษผักผลไม้ในการผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ด”
ให้กับผู้ประกอบอาหารในตลาดสด
และกลุ่มชุมชนในเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
(15) วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ) และ
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จํากัด จัด
โครงการ “ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร:
ลดของเสีย เพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
-จัดฝึกอบรมและให้คําปรึกษา Good
Hygiene Practice กับร้านอาหารใน
เขตใกล้กับคณะ
จัดกิจกรรมตรวจสุขาภิบาล
ร้านอาหารและการตรวจหาสาร
ปนเปื้อนแบคทีเรียในอาหาร ณ
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว โดยมี
เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1
เชียงใหม่ และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้และ
ดําเนินการตรวจร่วมกับนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ร้อยละ
หมายเหตุ
ความสําเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านแสวงหารายได้ แสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
4.1 มีโปรแกรมการ
ฝึกอบรมตลอดปีเพื่อบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
(1) จัดการฝึกอบรมเฉพาะทาง
100
2
2
ก่อให้เกิดรายได้
หลักสูตรผูค้ วบคุมการผลิตอาหารตาม
- จํานวนโครงการฝึกอบรม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายสําหรับ
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มี
ความเป็นกรดต่ําและปรับกรด
(Retort Supervisors)
(2) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ
4.2 บริการวิชาการที่
(1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการต่อยอด
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น ที่สร้าง
ในเชิงพาณิชย์ ประจําปี พ.ศ.2560
การรับรู้ สร้างความผูกพัน
(2) การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
และก่อให้เกิดรายได้อย่าง
ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ
ต่อเนื่อง
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพและ
>100
8
2
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
- จํานวนโครงการบริการ
OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล 10
วิชาการที่ก่อให้เกิด
สถานประกอบการ
รายได้
(4) กิจกรรมพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป 15 สถานประกอบการ
(5) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สําหรับผู้สูงอายุในอนาคตภายใต้ ปี
2560 จํานวน 5 สถานประกอบการ
(6) โครงการ OTOP FAMOUS 11
สถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
ความสําเร็จ

หมายเหตุ
(7) โครงการกิจกรรมยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย
TFV
(8) โครงการสนับสนุนเครือข่ายSME
ในกลุ่ม 18 จังหวัดกิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายและการดําเนินธุรกิจกลุ่ม
ผู้ประกอบการแปรรูปลําไย (เฟส 2)

- จํานวนผลิตภัณฑ์จาก
งานวิจัยภายใต้ตรา
คณะ อุตสาหกรรม
เกษตร จําหน่ายเชิง
พาณิชย์

2

2

100

(1) ไส้อั่วลดไขมัน
(2) แคปหมูป๊อบไม่ใช้น้ํามัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงรุก
5.1 พัฒนาและใช้ระบบ
บริหารยุคใหม่ รวมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
100
1
1
บริหารจัดการของคณะ
พัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ
- ระบบเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพิ่มเติม
สารสนเทศและการสื่อสาร
นอกเหนือจากระบบ e-budget ที่ใช้
รูปแบบใหม่
ควบคุมงบประมาณเงินแผ่นดินและ
เงินรายได้ ระบบ e-salary ที่ทําให้ไม่
ต้องพิมพ์สลิปเงินเดือนแจกทุกเดือน
ระบบ Project management ที่ใช้
ในการควบคุมงบประมาณภายใน
โครงการต่างๆของคณะ รวมถึงใช้เป็น
ฐานข้อมูลกิจกรรมและรายได้ของ
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สรุปผลการดําเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen
ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร (ไม่นับรวมหลักสูตรสาขาวิชาร่วม) แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and
Technology, FST) (2) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Biotechnology, BIOT) (3)
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (Food Process Engineering, FE) (4) เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product
Development Technology, PDT) (5) เทคโนโลยีการบรรจุ (Packaging Technology, PKT) และ (6)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (Marine Product Technology, MPT) โดยทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน TQF
และมี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล IFT
ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ (2) สาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และ (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
นานาชาติ (4) สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ (1) สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร และ (2)
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
นานาชาติ
โดยหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ และ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรใหม่ ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านวิจัย วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
ในปี 2560 คณาจารย์ของคณะฯ มีผลงานตีพิมพ์ 0.86 เรื่อง/คน/ปี (สูงกว่าเป้าหมาย 0.8 เรื่อง/คน/ปี) มี
การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 5 ราย มี citation index ต่ออาจารย์ 3.29 เรื่อง (สูงกว่าเป้าหมาย 3.0 เรื่อง) และมี
งบประมาณวิจัย 673,414 บาท/คน/ปี (สูงกว่าเป้าหมาย 420,000 บาท/คน/ปี) มีจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 8 เรื่อง (สูงกว่าเป้าหมาย 5 เรื่อง) คณาจารย์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับ
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 10 ราย รวมถึงได้รับเชิญจากหลายประเทศ ทั้งมาเลเซีย
เวียดนาม ญี่ปุ่น สปป.ลาว และนิวซีแลนด์ ให้ไปบรรยายและร่วมสอน
วารสาร Food and Applied Bioscience Journal ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ใน TCI Tier
1 ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2560
คณะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food and Applied Bioscience 2016 และ 2018
และวันที่ 22กรกฎาคม 2560 เป็นเจ้าภาพจัด panel discussion “Asian Fermented Foods”ในงาน ICASInternational Convention of Asian Scholars ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2016 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค
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บางนา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ“Sensory
and
Consumer Research Joint Symposium 2017” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา และเมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ, กรุงเทพฯ
คณะมีความร่วมมือภายใต้ MOU/MOA 15 แห่ง ทั้งกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยชั้นนํา 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
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริการวิชาการในหลายระดับ ทั้งระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริษัทเอกชน
ประชาชนทั่วไป ไปจนถึงการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบการให้คําปรึกษา การฝึกอบรม การ
ให้บริการพัฒนาต้นแบบ การวิเคราะห์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ฯลฯ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร และอาหารผู้สูงอายุ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆดังได้รายงานข้างต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านแสวงหารายได้ แสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ จากการจัดการเรียนการสอน
การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ชาการแก่สั งคม สํ าหรับการบริ การวิ ช าการแบบแสวงหารายได้มี ศู นย์ บริก ารธุร กิ จ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจฯ ทําหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานส่วนกลางระหว่าง ผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้บริการแบบครบ
วงจร โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะ
อุ ต สาหกรรมเกษตร มี ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสํ า หรั บ แสวงหารายได้ โ ดยศู น ย์ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น 165 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8,803,675.80 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 119 คน เป็นคณาจารย์ 57 คน และสายสนับสนุน 62 คน มีการ
บริหารจัดการคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ โดยได้รับผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 200 ได้ดําเนินการให้มีการพัฒนาบุคลลากรทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร โดยการจัดอบรม
หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้บริหารที่ดี การส่งบุคลลากรทัง้ อาจารย์และสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับสายงาน มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคีและมีความสุขในการทํางาน มีการดําเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและผลักดันให้คณะก้าวสู่สถาบันวิชาการชั้นนําด้านอุตสาหกรรมเกษตรใน
ระดับสากล จัดให้มีการพบปะเพื่อรายงานผลการดําเนินงานให้กับบุคลากรทุกคนปีละ 2 ครั้ง มีการอบรมให้ความรู้
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แก่บุคลากรเพือ่ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผลลัพธ์ รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้ มาประยุกต์กับการ
ดําเนินงานภายในคณะ เช่น การจอง การใช้งาน และการซ่อมบํารุงอุปกรณ์และครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้สามารถบริการการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามประวัติการใช้เครื่อง มีฐานข้อมูล และโปรแกรม
ติดตามการซ่อมบํารุง เป็นต้น

ส่วนที่ 3: ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอ
แผนการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน
1. ถึงแม้ว่าข้อคิดเห็นจะเกี่ยวกับ
1.ภาพลักษณ์ของเกษตรกร คือ ภาพที่
เกษตรกร แต่ทางคณะก็ได้นํา
แสดงถึงการทํางานที่หนัก และเสี่ยงต่อ
แนวคิดไปดําเนินการ โดย
การขาดทุน ทําให้ถูกมองในเชิงลบจาก
นักศึกษาหลักสูตร
เยาวชนของประเทศ ส่งผลต่อจํานวนรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร
หลักสูตรนานาชาติ จาก
หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแสดง
ประเทศเวียดนามและ
ให้เห็นว่า เกษตรกรก็เป็นอาชีพหนึ่งที่
สามารถสร้างรายได้ แนวทางหนึ่งที่จะทํา มาเลเซียของคณะรุ่นแรก ก็
ได้รับการยกเว้น
ให้มีนักศึกษาเข้าเรียนมากขึ้น โดยเชิญ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ชวนให้นักศึกษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ชว่ ย
เข้ามาศึกษา โดยการพิจารณาให้
แสวงหาทุนในการทําวิจัย
ทุนการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
สําหรับปีงบประมาณ 2561
การศึกษา เป็นต้น
นี้ ทางคณะจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ให้กับ
นักศึกษาทุกหลักสูตรจํานวน
หนึ่ง เพื่อเป็นการดึงดูด
นักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพดีไว้
นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการ
รับนักศึกษา
2.คณะฯได้ดําเนินการ
2.ควรมองอุปสรรคให้เป็นเรื่องท้าทายที่
สามารถดําเนินการแก้ไขได้ เช่น ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษามีน้อยลง ซึ่ง ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
ทรัพยากร และบุคลลากร
เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก แต่คณะฯควร
ตั้งแต่จัดให้มีหอ้ งเรียนสําหรับ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผลิตบัณฑ์ที่มี การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สื่อ
คุณภาพดีขึ้น
การเรียนการสอนที่ทันสมัย
แสวงหาครุภัณฑ์เครื่องมือใหม่ๆ
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ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยให้แนวคิดว่า
2.1พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงดําริว่า “อุปสรรคคือ
ความท้าทาย และให้ย่อยปัญหาใหญ่ให้
เป็นปัญห าขนาดเล็ก แล้วแก้ไขทีละข้อ
ปัญหาก็จะหมดไป

2.2 เรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ หากคณะจะดําเนินการ ขอ
แนะนําวิทยากร คือ ศาสตราจารย์
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผู้อํานวยการฝ่าย
อาหารและโภชนาการ องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
สํานักงานใหญ่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่ง
มีความสามารถทางด้านนี้ จะทําให้ผู้เข้า
สัมมนาเห็นภาพรวมของการผลิตอาหาร
ในอนาคตของโลก

ผลการดําเนินงาน
และสนับสนุนให้คณาจารย์เข้า
ร่วมโครงการการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใน
ปี 2560 มีถึง 7 โครงการ
3.1 คณะฯได้น้อมนําพระบรม
ราโชวาทดังกล่าวมาใช้ในการ
ปฏิบัติ รวมถึงใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกหัวข้อที่ได้รับ OFI
หรือ Opportunity for
improvement มาจัดทํา
แผนการปรับปรุง
3.2 คณะได้ดําเนินการเรียน
เชิญ ศาสตราจารย์ ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ ผูอ้ ํานวยการฝ่าย
อาหารและโภชนาการ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) มาเป็น
Keynote speaker ในงาน
ประชุมวิชาการระดับ
นานานชาติ Food and
Applied Bioscience
International Conferenceที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2
กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้
และท่านได้ตอบรับมาบรรยาย
ในหัวข้อ “Achieving Food
and Nutrition Security with
Ensuring of Food Quality
and Safety.
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2.3ควรนําเรื่องอาหารประจําท้องถิ่นมาจัด
ประกวดและให้รางวัลสําหรับผู้ชนะการ
ประกวด จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
และเพิ่มคุณภาพของอาหารให้ดีขึ้นทุกปี

ผลการดําเนินงาน
3.3 คณะได้ทําโครงการโดยจะ
จัดการประกวดอาหารประจํา
ท้องถิ่น ร่วมกับสภาอตสาหกร
รมจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน
Lanna Expo 2018 ที่จะถึงนี้
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

2.4 สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถ
พัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เป็นเรื่องที่ง่าย
และทําได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยใน
เซี่ยงไฮ้จัดการเรียนการสอนในเรื่องของ
ทัศนศิลป์ (visual art) ในทุกด้านที่
เกี่ยวข้อง ที่นําสู่การพัฒนาเป็นศาสตร์อย่าง
แท้จริง ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรควร
ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์

3.4 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้
ประสานกับคณะวิจิตรศิลป์ใน
การร่วมโครงการเกี่ยวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการ

3.ปัจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูปด้านเกษตร 3. คณะได้นําข้อเสนอแนะกับ
ทุกหลักสูตร รวมถึงมีการจัด
และ SME ด้านการเกษตรเกิดขึ้นมากมาย
กิจกรรมในการฝึกนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะผลิตบัณฑิตให้
รองรับอุตสาหกรรมกลุม่ นี้อย่างไร ดังนั้นจึง ให้เรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการไปด้วย ซึ่งมีทั้ง
ควรสร้างบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
ในหลักสูตรและกิจกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีจุดเด่นที่
เสริมหลักสูตร
ชัดเจน
4.ควรกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของ 4. คณะได้นําข้อเสนอแนะนี้ไป
คณะให้แคบลง เพื่อความชัดเจนและ
ร่วมกันพิจารณาในการประชุม
สามารถดําเนินการได้เร็วขึ้นในเรื่องต่างๆ จัดทําแผนฯของคณะ และได้มี
การกําหนดที่ชัดเจนขึ้น โดยจะ
เน้นเรื่องความปลอดภัยของ
อาหาร การเพิ่มมูลค่าผลิตผล
ทางการเกษตร และอาหาร
ผู้สูงอายุ และความเป็นผู้นําใน
ด้านการประเมินทางประสาท
สัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค
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ส่วนที่ 4: ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา
1.1 ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรในช่วงแรก แต่ได้ปรับรูปแบบเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
แล้ว
1.2 ปัญหาจํานวนนักศึกษาลดลง โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสาเหตุหลักที่ทราบกันดีคือ
เรื่องทุนการศึกษา และทุนในการทําวิจัย

ส่วนที่ 5: สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของส่วนงาน
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือให้ทุนการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ
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แผนกการดําเนินงาานเชิงรุกแลละความเป็นนานาชาติ
น

เจ้าภาพร่วมการประะชุมวิชาการ Food Innovvation Asia Conference
C
2016 (FIAC 2016) ณ Baangkok
International Trade & Exhibition CCentre (BITEEC) ระหว่างวันที
น ่ 16-18 มิถถุนายน 25599

เป็ปนเจ้าภาพร่วมกั
ม บมหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ และ FooSTAT ในการรจัดประชุมวิชชาการนานาชชาติ
Sensory and Consumeer Research Joint Sympposium 20177
ณ ศูนย์ประชุมไบบเทค บางนา, กรุงเทพฯเมืมื่อวันที่ 15-199 มิถุนายน 25560
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เจ้าภาพจัด panel discuussion “Asiaan Fermenteed Foods”
ในงาน ICASS- Internatioonal Convenntion of Asiaan Scholars วันที่ 22กรกกฎาคม 2560
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ต้อนรับอาคันนตุกะจาก Bogor
Agriculturall University ประเทศ
อินโดนีเซีย หหารือเบื้องต้นเกี
น ่ยวกับ
โอกาสในการรสร้างความร่วมมื
ว อทาง
วิ ช าการ เมื่ ออวั น ที่ 15 กรกฎาคม
2559

ลงนามบับั น ทึ ก ข้ อ ตกกลงทาง
วิชาการ รระหว่าง Koreea Food
Researchh Institue, Korea
และคณะะอุ ต สาหกรร มเกษตร
เมื่อที่ 25 สิ งหาคม 25559

ลงนามบันทึ กข้อตกลง (MOA)
for the Doouble Degreee
ระหว่างคณณะอุตสาหกรรรมเกษตร
บัณฑิตวิทยยาลัย
มหาวิทยาลัลัยเชียงใหม่ และ
แ
Graduate School of
Agriculturre, Kagawa
Universityy ประเทศญีป่ นวั
ุ่ น
อังคารที่ 11 ตุลาคม 25559

28

หาารือความร่วมมืมือกับ Faculty of Agricuulture,
Yamagataa University ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวั
ง นที่ 14 ตุลาคม 2559

คณะจากก Universiti SSultan Zainal Abidin (UUnisZa)
ประเทศมาเลเซีย เพือ่ อหารือด้านคววามร่วมมือ sttudent
moobility และ sttudent induustrial training

Professoor Dr. Kalidaas Shetty จาาก North Daakota State หารือเกี่ยวกั
ว บความร่วมมมือการพัฒนาาเครือข่ายการรประเมิน
University ประเทศออเมริกา หารือด้านความร่วมมมือทาง
ทางประสสาทสัมผัสและะงานวิจัยที่เกียวข้
่ อง ภายใต้บันทึก
d
degrree
ข้อตกลงคววามร่วมมือ โคครงการ “การรพัฒนาเมืองนนวัตกรรม
วิชาการรระหว่างสองมหาวิทยาลัย double
อาหาร” ระหว่างสสวทน.กับมหาวิวิทยาลัยเชียงใหม่
ง
ณ Korea FFood Researrch (KFRI)
วันที่ 223 มีนาคม 2560
2
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หารือเกี่ยยวกับความร่วมมื
ว อการพัฒนาเครือข่ายฯฯ ภายใต้โครงงการการพัฒนากลไกการให
น
ห้บริการศูนย์เชี่ยวชาญ
ด้านการวิวิเคราะห์คุณภาพทางประ
ภ
สาทสัมผัสขอองเมืองนวัตกรรมอาหาร (FFood Innoopolis) ภายยใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “กการพัฒนาเมือองนวัตกรรมออาหาร” ระหวว่างสวทน.กับบมหาวิทยาลัยเชี
ย ยงใหม่
ณ Ewhaa Womans University, Republic of Korea วันที่ 24 มีนาคคม 2560 แลละต่อมาได้มีการลงนาม
ความร่วมมมือในเดือนมิมิถุนายน 2560

ให้การต้ต้อนรับ Profeessor Russelll Keast ผู้เชีย่ยวชาญ
ด้าน Sensory แลละ Professoor Lynn Ridddell
ผู้เชี่ยวชชาญด้าน Nuttrition จาก Deakin
D
Univversity
ประะเทศออสเตรเเลีย
วันที่ 24
2 มกราคม 2560
2

กาารหารือร่วมกักันเกี่ยวกับคว ามร่วมมือทางงวิชาการ และะการ
พัฒนาหลักสูตร Food SScience and Technologgy
ระหว่าง National UUniversity off Laos และ
มหาวิทยาลัลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัลัยแห่งชาติลาวว
สาธาารณรัฐประชาาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 2 กุ มภาพันธ์ 2560

30

ทีมบริหหารเยือน Yaddanabon Unniversity ประะเทศพม่า เพือหารื
่ อความรร่วมมือทางวิชชาการและการรพัฒนา
หลักสูสตรวิชาวิทยาาศาสตร์และเททคโนโลยีทางอาหารระหว่างสองมหาวิ
า
ททยาลัย
วันที่ 144 – 18 มีนาคคม 2560

Prof. DDr. Myinzu Minn,
M Pro-recctor และคณ
ณะผู้บริหารจากก Yadanaboon Universityy ประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมารร์ ณ ห้องประะชุม 3 สํานักงงานคณะฯ เพืือ่ พูดคุยหารือการสร้
อ
างควาามร่วมมือทางงวิชาการ
กักบคณะฯ เมื่ออวันที่ 26 พฤฤษภาคม 2560
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เยี่ยมมนักศึกษาคปก.ที่ทําวิจัย Louisiana Staate University, Agricultuural Center in Baton Roouge,
Louisiana (LSU AgCCenter) โดยมีมี Prof. Dr. LLouise Wickeer, Director of School oof Nutrition & Food
W
Soons Professoor, LSU
Sciencces, LSU แลละ Prof.Dr. Joohn S.Russin, Vice Chancellor, A. Wilbert's
เป็นผู้ให้การต้อนรับและหหารือเกี่ยวกับคความร่วมมือทางวิ
ท ชาการระะหว่างทั้งสอง มหาวิทยาลัย
ในระะหว่างวันที่ 288 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560
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การบรรยยายพิเศษโดดย Professsor จากต่างประเทศ
ง

Prof. Dr. Keshavann Niranjan จากก University oof
Readding, United Kingdom
K
บรรยยายพิเศษ สําหรัรับ
คณาจาารย์และนักศึกษาระดั
ษ บบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 20
เมมษายน 2560

Proffessor Dr. Shinnji Takenaka จาก Graduatee School
of Agricultural
A
SScience,
Kobe University ปรระเทศญี่ปุ่น
ในวัวันที่ 26 มิถุนายยน 2560

Professoor Dr. Shinji Takenaka
T
จาก Graduate Schhool
of Agriccultural Sciennce,
Kobe University ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

Proffessor Dr. Ravi Gooneratnee อาคันตุกะจากก Faculty
of Agriculture & Lifee Sciences,
Lincoln
L
Univeersity
ประเทศนิวซีแลนด์
แ ในวันที่ 220 มิถุนายน 25560

Dr. Bhimanagouda Patil,
P Directorr of Vegetablee and Fruit Im
mprovement Center จาก TTexas A&M Unniversity
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะและหารื
พ
ออถึงโอกาสในกาารสร้างความร่วมมือทางวิชากาารร่วมกัน
ในวันทที่ 12 กันยายนน 2560
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กิจกรรมที่เกี่ยยวกับนักศึกษานานาชา
ก
าติ

โครงการ Short
S Stay Prograam in CMU 2016 for Yamagata Unniversity
เป็นผลมาจจากการลงนามบับันทึกข้อตกลงรร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัลัยเชียงใหม่ และ Yamagata Univversity

โครงการ UniSZA: The 6th Student Mobility Proggram To
Faculty of
o Agro-Industtry, Chiang Maai University 2016
2 ณ
คณะอุตสาาหกรรม มีคณะนักศึกษาจาก FFaculty of
Bioresourrces and Foodd Industry, Unniversiti Sultaan Zainal
Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย เข้ารร่วมโครงการฯ ในระหว่าง
วันที่ 21 – 28 พฤศจิกายนน 2559

คณะนักศึกษา
ษ จาก Facultty of Bioresouurces and Food
Industry, Universiti
U
Sulttan Zainal Abbidin (UniSZA)) ประเทศ
มาเลเซีย จํานวน
า 8 คน ซึ่งกําหนดเดินทางงมาฝึกงาน ณ สถาน
ส
ประกอบกาารในจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงกการ UniSZA Student
Internshipp program ระหหว่างวันที่ 23 กก.พ. – 14 เม.ย. 2560

T Minh Phuuong นักศึกษาปปริญญาเอกจากก Danang
Mrs. Ngo Thi
College of
o Technologyy, University oof Danang ประเทศ
สาธารณรัฐสั
ฐ งคมนิยมเวียดนาม
ด ซึ่งเดินทาางมาแลกเปลี่ยน
ประสบการรณ์และฝึกงาน ณ ห้องปฏิบัติกการสาขาวิชาเทคคโนโลยี
การบรรจุ ระหว่
ร างวันที่ 5 มิถุนายน – 277 กรกฎาคม 2560
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โครงการ Student Mobility: Short Stay Program in
CMU 2017 for Yamagata University
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย นํา
คณะนักศึกษาจาก Food and Nutrition Science จํานวน
26 คนมาร่วมโครงการ Food and Nutrition Science
Study Tour 2017 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาจาก Faculty of Food Science and
Technology, Nong Lam University 5 คน จากประเทศ
สาธารณรัฐเวียดนาม เข้าร่วมโครงการ Student Mobility:
Work-Learn Internship at the Faculty of AgroIndustry, CMU 2017
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง นําคณะนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 6 คน ของคณะฯ เดินทางไปใน
โครงการ CMU Student Mobility รุ่นที่ 4 : The Visit to
Faculty of Bioresources and Food Industry,
Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia
เพื่อร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 12 17 สิงหาคม 2560
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เครือข่ายคความร่วมมืออจากศิษย์เก่กาเพื่อร่วมพ
พัฒนาคณะ
เมือวั
อ่ นพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมให้การต้
ก อนรับ
ดร.ซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนันักศึกษาเก่า
มหหาวิทยาลัยเชียงใใหม่ และคณะผูผู้ แทน เพื่อรับมอบเงิน
ผ้าป่ปาสามัคคีจากสสมาคมนักศึกษาาเก่า
มหหาวิทยาลัยเชียงใใหม่ เพื่อเป็นทุนนการศึกษาแก่นันกศึกษา
20 คณะ และ 1 วิทยาลัย (74,7661.90 บาท)
เมือวั
อ่ นอาทิตย์ที่ 23
2 เมษายน 25660 เข้าร่วมงานพิธีรดน้ํา
ดําหัหวคณาจารย์อาวุ
า โสของคณะอุอุตสาหกรรมเกษษตร
มหหาวิทยาลัยเชียงใใหม่ ณ โรงแรมมทองธารา
กรุงเทพมหานคร
ง
เพื่อแสดงความมกตัญญู และมุทิทติ าจิตต่อ
คณ
ณาจารย์อาวุโส ตามประเพณี
ต
สงงกรานต์ของล้านนา
น และ
เพือให้
่อ ศิษย์เก่าได้ร่รวมพบปะสนทนนาแลกเปลี่ยนคความรู้และ
ประสบการณ์ สืบทอดสายสั
ท
มพันธธ์ของศิษย์เก่าใหห้ยั่งยืน
สืบไป
บ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภภาคม 2560 สมมาคมนักศึกษาเกก่า
มหหาวิทยาลัยเชียงใใหม่ประชุมการรสนับสนุนสหกิจศึ
จ กษา
ร่วมกั
ม บคณะเกษตรรศาสตร์และคณณะอุตสาหกรรมมเกษตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ร่วมกับสสมาคมศิษย์เก่าจั
าด
Dinnner Talk เพื่อหาทุนช่วยการศึศึกษาของรุ่นน้องที
อ ่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ณ โรงแรมทองธธารา กรุงเทพมหหานคร
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คณ
ณาจารย์และะนักศึกษา คคณะอุตสาหหกรรมเกษตตร ได้รบั รางงวัล

รางวัลนักบบริหารดีเด่น สาขขาเทคโนโลยีการพั
า ฒนาผลิตภัณ
ั ฑ์

รางงวัลนักบริหารวิวิชาการดีเด่น

รางวัลลการนําเสนอผลลงานในการประะชุมนานาชาติ

Best Oral Presenttation Awardds

ผลงานวิจัยเด่นประจําปี 2559
2
อ
จากงานประชุชุมวิชาการหม่อนไหม

โล่เกียรติคณวิ
ุณ ธีปฏิบัติที่ดีดด้านการจัดการรเรียนรู้
แบบใหม่
แ
ในศตววรรษที่ 21

CMU STEP INNO NIGHT 2017
2 :
Popular Industrial Reseaarcher

CMU
U STEP INNO NIGHT 2017 :
Best Imppact
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น ่ 20-21 พฤศศจิกายน 25600 อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์
เมื่อวันที
จันทนนสกุลวงศ์ คว้ารางวัล Best Prresentation Award
A
ใน
งาน ICCPC 2017: 19th Internationnal conferencce on
polym
mer chemistryy ซึ่งได้นําเสนอองานเรื่อง Reacctive
blendding of thermoplastic starcch, ethylene--1-butene
rubbeer and chitosaan. ณ ปารีส ฝ รั่งเศส

ผูช่้ชวยศาสตราจารรย์ ดร. สมชาย จอมดวง
ส่งผลงานวิ
ง
จัยเข้าร่วมประกวดระะดับนานาชาติ
International Conference annd Expositionn on
Invventions by Institutions off Higher Learnning
(PECIPTA) ได้รับรางวัล ดังนี้ คือ (รางวัลเหรียญทอง)
ญ
จาก
งานวิจัยเรื่อง "ลูกตาวแช่อิ่มรสกาาแฟ" และ (รางงวัลเหรียญ
ทอองแดง) งานวิจยเรื
ยั ่อง "ดักแด้สกกัด" ระหว่างวันที
น ่ 1-10
ตุลาคม 2560

อาจจารย์ ดร.กิตติศัศกั ดิ์ จันทนสกุลลวงศ์ และบริษทั เอ็ม พร
พลาส แพค จํากัด ได้รับรางวัลโค รงการดีเด่น ในนโครงการ
"กาารพัฒนาการขึนรู
้น ปพลาสติกชีววภาพในระดับ
อุตสาหกรรมเพื
ส
่อเพพิ่มขีดความสามมารถในการผลิตด้
ต าน
ต้นทุทนและคุณภาพพการผลิต" โดย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์
ประะชุมแห่งชาติสรกิ
ิริ ติ์ มื่อวันที่ 2 ตตุลาคม 2560
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นักศึกษาคณะอุ
ก
ตสาหหกรรมเกษตร มช.
ม คว้า
รางวัล ชนะเลิศ ประเเภท Food for Fitness
พร้อมโโล่ประกาศเกียรรติคุณ ในงานปประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออุุ ตสาหกรรมเกษษตรระดับ
นิสิต นันกศึกษา ครั้งที่ 5 ป ระจําปี 2560
2 ใน
วันที่ 14
1 มกราคม 25560

นักศึกษาระดับบัณฑิตตศึกษา จากสาขขาวิชา
เทคโนนโลยีชีวภาพ ได้ร้ ับรางวัล “Thee best
posteer presentatioon in Environm
mental
Biotecchnology Sesssion” ณ งานปประชุม
“The 29th Annual meeting of the Thai
Societty for Biotechhnology and
International Confeerence (TSB 2017)”
2
ระหว่างวันที่ 22-25 พพฤศจิกายน 2560

ผลงาน นายยศวรรษ อํานา
น นางสาวธนันยา
น กรีรัตน์ แลละนางสาวเนริชา
ช ไหวพินิจ นักศึกษาสาขาวิชาาเทคโนโลยีการรบรรจุ โดย
มี อาจารย์ สุฐพัศ คําไทย เป็ป็นที่ปรึกษาของงทีม เข้าร่วมปรระกวดโครงการ นวัตกรรมเทคโโนโลยีสะอาด
โอกาสสใหม่ของธุรกิจ SMEs
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กิจจกรรมนักศึกษา
ก

กิจกรรรมรับน้องดอยคคํา

กิจกรรม 6 วิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยีสัมพัพนธ์

กิจกรรมรับน้องขึ้นดออย

กิจกรรมรับขวัญญน้อง

กิจกรรรมรับน้องรถไฟฟ

ปลูกดอกดาวเรือง รําลึกพระมหากกรุณาธิคุณ ในหหลวง ร.9

กิจกรรมอบรมทักษะภาษาอั
ษ
งกฤษใในศตวรรษที่ 2 1

กิจกรรมค่ายคุณณธรรม

