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รายงานประจ าปีฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 ช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลุมตามภารกิจหลักที่
ส าคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการด าเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด 

 
การด าเนินการที่บรรลุตามภารกิจหลักของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากความร่วมมือ ร่วมแรง 

ร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ  ในนามของคณบดี             
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวฒันะ 
   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ลักษณะองค์การ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
เปลี่ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2535 ในขณะที่ยังเป็นภาควิชาฯ ได้เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่ง
เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคที่เปิดสอนทางสาขานี้  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบ
งานด้านการให้บริการวิชาการเพื่อแสวงหารายได้ และส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทางด้าน
การสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

สถานที่ตั้ง :  155 หมู่ 2 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม ่50100 
  โทรศัพท์ 0-5394-8206   โทรสาร 0-5394-8206 

http://www.agro.cmu.ac.th/index.php 
 
 

ตราประจ าคณะ     สีประจ าคณะ 
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วิสัยทัศน์  

“เป็นคณะชัน้น าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
สร้างการพัฒนาสู่ความยัง่ยืน” 
 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่น

ภาคเหนือและประเทศ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภาคเหนือ 
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. มุ่งประสานประโยชน์ระหว่างคณะกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษย์เก่าและชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม 
 

ค่านิยม   

“เก่งงาน ท าดี สามัคคี มีความสขุ” 
 

ยุทธศาสตร์   

 ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 
 ยุทธศาสตร์ 2 : การวิจัยและสรา้งนวัตกรรมที่สนับสนนุยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 3 : บริการวิชาการที่สนบัสนนุยุทธศาสตร์เชงิรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวชิาการระดับอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ 4 : แสวงหารายไดจ้ากสมรรถนะหลักของคณะ เพื่อพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยนื 
 ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก 
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โครงสร้างองค์การ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

อธิการบดี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณบดี 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

รองคณบดี 

 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการวิจัย 
 คณะกรรมการบริการชุมชน 
 คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยากร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหน้าส านักวิชาฯ

ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เลขานุการคณะฯ
ศูนย์บริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 

 

หัวหน้าศูนย์ฯ

หัวหน้างาน 
 

 งานบริหารทั่วไป 
 งานการเงิน การคลัง และพัสด ุ
 งานนโยบายและแผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 
 งานบริการการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพนักศกึษา 
 งานบริหารงานวิจัย บรกิารวิชาการ 

และวิเทศสัมพนัธ ์

 สาขาวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการ
อาหาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
 งานหลักสูตร การวดั และประเมินผล

การศกึษา 

 หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

 หน่วยบริการโรงงานตน้แบบ 
 หน่วยพัฒนางานวิจัยรว่มภาครัฐ/เอกชน 

ผู้ช่วยคณบดี 
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โครงสร้างการบริหาร   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
ประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ผู้ช่วยคณบด ี 
(ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ) 

• ด้านบริการธุรกิจ 
• ด้านบริการวิชาการ 

 

ผู้ช่วยคณบด ี 
(อ.สมชาย วงศส์ุริยศักด์ิ) 

• ด้านบริหารทั่วไป 
• ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
ชุดตา่ง ๆ 

• ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
• ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 

• ด้านวิชาการ • ด้านบริหารทั่วไป 
• ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
• ด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
• ด้านบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
• ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

 • ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา • ด้านวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) 
• ด้านบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยคณบด ี 
(อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง) 

• ด้านการเรียนการสอน 

• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ด้านประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดี  
(ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล) 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) 

คณะกรรมการบรหิารประจ า 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 

รองคณบด ี
(ผศ.ดร.สุทศัน์ สุระวัง) 

รองคณบดี  
(ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขส์ุวรรณ) 

หัวหนา้ศูนย์บริการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
(อ.วิญญู ศักดาทร) 

หัวหนา้ส านักวิชา 
อุตสาหกรรมเกษตร 

(รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ) 

เลขานุการ 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 (น.ส.ปิยะนุช สวัสดี) 

ผู้ช่วยคณบด ี 
(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) 

• ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
• ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 

รองคณบดี  
(ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) 

• ด้านนโยบายและแผน 
• ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
(9 มิ.ย.59 - ปัจจุบัน) 

 
 ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจาร ี

ประธานกรรมการ 

 

                            
 ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์     รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์       ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน ์     นายติณณส์ัณห์ เทพเกษตรกุล 
          กรรมการ     กรรมการ             กรรมการ        กรรมการ 

 

                                      
           นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ                       ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ              ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
                   กรรมการ                           กรรมการและเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

          6 
  

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 

ประธานกรรมการ 
 

                                
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล       ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ          ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ           ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง 
           กรรมการ       กรรมการ            กรรมการ                กรรมการ            

 

              

                                  
          รศ.ดร.นพพล เล็กสวสัดิ์               อ.วิญญู ศักดาทร              น.ส.ปิยะนุช สวัสดี                        

กรรมการ                กรรมการ          เลขานุการ 
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ผู้ช่วยคณบดี  
 

                              
ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ     อ.ดร.สุภเวท มานิยม       อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง           ผศ.ดร.สุธี วังเตือย      อ.สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์          
       ผู้ช่วยคณบดี                ผู้ช่วยคณบด ี               ผู้ช่วยคณบด ี             ผู้ช่วยคณบด ี  ผู้ช่วยคณบด ี
                   (9 มิ.ย.59 – 15 พ.ค.60)  
 
หัวหน้าสาขาวิชา 
 

                                        
           ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง           อ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย ์               ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ             
     หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร   
       และเทคโนโลยีการอาหาร    
  
 

                                              
           อ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล                 รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์                      ผศ.ดร.สุธ ีวังเตือย 
         หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี                รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา              หัวหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยี 
             การพัฒนาผลิตภัณฑ ์                       เทคโนโลยกีารบรรจุ                   ผลิตภัณฑท์างทะเล 
        (1 ก.พ.59 – 19 ธ.ค.60) 
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หัวหน้างาน 
 

                                      
        น.ส.สังวาลย์ วรรณกุล            นายนพรัตน์ อัครจินดา               น.ส.ประทุมวรรณ์ บัวรินทร ์
     หัวหน้างานบริการการศึกษา              หัวหน้างานการเงินการคลัง              หัวหน้างานนโยบายและแผน          
    และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                        และพัสด ุ                  และประกันคุณภาพการศึกษา 
        

         
 

                           
  นางไกรค า หัสการบัญชา         นางปิยะนุช จนัทนา               นางนงนชุ ทองอ่อน             นางสาริกา สุระนาถ           

 หัวหน้างานบริหารทั่วไป       หัวหน้างานบริหารงานวิจัย      หัวหน้างานบริการธุรกิจ           หัวหน้างานหลักสูตร   
                                บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ์       อุตสาหกรรมเกษตร        การวัดและประเมินผลการศึกษา 

              (7 พ.ค.58 – 4 ก.ย.60) 
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บุคลากร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรทั้งหมด 119 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 57 คน โดยเป็น
ข้าราชการ 11 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 45 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน
รายได้) 1 คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน 62 คน โดยเป็นข้าราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ
แผ่นดิน) 49 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) 10 คน จ าแนกได้ดังในตารางที่ 1    
 
ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
รวม ข้าราชการ พนักงาน

แผ่นดิน 
พนักงาน
ส่วนงาน 

ข้าราชการ พนักงาน
แผ่นดิน 

พนักงาน
ส่วนงาน 

2558 12 43 1 3 48 10 117 
2559 11 44 1 3 48 10 117 
2560 11 45 1 3 49 10 119 
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ข้าราชการ พนักงานประจ า (เงินแผ่นดิน) พนักงานส่วนงาน (เงินรายได้) 

สายวิชาการ (คน) 

สายสนับสนุน (คน) 

จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามประเภท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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อาจารย์  

ตารางที่ 2  จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวม คุณวุฒิ 

ศ. รศ. ผศ. อ. ป.เอก ป.โท 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 2 3 7 12 10 2 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ - 1 6 6 13 13 - 
สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร - 1 5 3 9 9 - 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 4 6 12 9 3 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ - 1 2 4 7 5 2 
สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์ทางทะเล - - 2 2 4 3 1 

รวม 1 6 22 28 57 49 8 
ร้อยละ 1.75 10.53 38.60 49.12 100 85.96 14.04 
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38.60% 

49.12% 

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
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ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ ของอาจารย์ (2558-2560) 
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งบประมาณ  

ตารางที่ 3  งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 

ประเภทงบประมาณ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบประมาณแผน่ดิน 66,374,800 72,783,000 95,895,900 
งบประมาณเงินรายได ้ 22,000,000 21,095,000 31,289,000 

รวม 88,374,800 93,878,000 127,184,900 
สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : รายได้ 75 : 25 78 : 22 75 : 25 
เงินสนบัสนุนการท าวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอก 

24,982,389.67 15,207,592.78 27,633,514.25 

เงินสนบัสนุนการบริการวิชาการแก่
สังคมจากแหล่งทนุภายนอก 

2,644,183.00 2,077,976.00 1,800,000.00 

รวมทั้งสิ้น 116,001,372.67 111,163,568.78 156,618,414.25 
งบบุคลากร 55,203,100 57,267,200 62,962,200 
งบด าเนนิงาน 11,882,300 11,673,700 13,153,500 
งบลงทุน 4,857,300 9,801,200 11,994,600 
งบเงินอุดหนุน 15,772,100 14,448,800 34,174,400 
งบรายจา่ยอื่น 660,000 678,100 1,611,200 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen ดังนี ้

 

1.1  หลักสูตร 

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดบัปรญิญาโท 
และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสตูร ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เปดิสอนในปัจจุบัน 

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อปริญญา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
 
 
 
2. เทคโนโลยีชวีภาพทาง 
อุตสาหกรรมเกษตร 
 
3.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
 
 
4. เทคโนโลยีการพฒันา 
ผลิตภัณฑ ์
 
5. เทคโนโลยีการบรรจ ุ
 
6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง  
ทะเล 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
 
 
 
 
วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร) 
 
วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีการพฒันา
ผลิตภัณฑ)์ 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางทะเล) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
 

- 
 
 

-  
 
 
วท.ม. (การพัฒนาผลติภัณฑ ์
อุตสาหกรรมเกษตร) 
 

- 
 
- 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
ปร.ด. (การพัฒนาผลติภัณฑ ์
อุตสาหกรรมเกษตร) 
 
- 
 
- 
 
 

รวม 6 หลักสูตร 3 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
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นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาร่วมอื่นอีก  3
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมเกษตร (แผน ข ภาคพิเศษ) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียน      
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ในสถานประกอบการทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษา คือ 
แผนการศึกษาที่ 1 แบบปกติ และแผนการศึกษาที่ 2 แบบสหกิจศึกษา ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทางทะเลเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแบบเดียว นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 7 
ภาคการศึกษา และฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการที่ได้รับมอบหมาย โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ได้ปรับ
การเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการโดยใช้สถานประกอบการร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1.5 ปี 
(ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 จนส าเร็จการศึกษา)      

ในปีการศึกษา 2559 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตอบสนองนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาจากประเทศเวียดนาม ลาว 
และมาเลเซียนอกจากนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับการรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ The Institute of Food 
Technologist’s (IFT) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 – 2020 
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1.2 นักศึกษา  
 

ในปีการศึกษา 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวม 1,360 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,278 คน ปริญญาโท 51 คน และปริญญาเอก 31 คน จ าแนกได้ดังในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 จ านวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559 
 

สาขาวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
(นานาชาติ) 

ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 263 32 4 22 321 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 207 - - - 207 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 219 - - - 219 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 212 15 - 9 236 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 225 - - - 225 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล 152 - - - 152 

รวมทั้งสิ้น 1,278 47 4 31 1,360 
 

1.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ในปีการศึกษา 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น  
280 คน จ าแนกได้ดังในตารางที่ 6  

 

ตารางที่ 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559 
 

สาขาวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 61 9 - 70 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 47 - - 47 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 49 - - 49 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 44 - - 44 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 37 2 1 40 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล 30 - - 30 

รวมทั้งสิ้น 268 11 1 280 
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1.4 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต    
    

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
ครั้งที่ 51  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 (บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558-2559)  มีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 268 คน เป็นบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 190 คน เป็น
บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า จ านวน 52 คน และเป็นบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 78.51   
(ไม่นับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ) ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

1.5 การจัดโครงการรองรับการผลิตบัณฑิตทีม่คีุณธรรม คุณภาพ เปน็ Global Citizen 
 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการและกิจกรรมรองรับการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen ดังรายละเอียดในตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 โครงการรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citize 
ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 3 ต.ค.59–29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร

เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล จาก IFT 
1 ต.ค.59–29ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และมหาวิทยาลัยคู่ความ
ร่วมมือ 

4 โครงการเปิดหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาเอก 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  

78.51 % 

21.49 % 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  

ได้งานท า ยังไม่ได้งานท า 
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ตารางที่ 7 โครงการรองรับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen (ต่อ) 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 
6 โครงการอบรมและประกวดการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการผลติ

สื่อเชิงสร้างสรรค ์
18 มี.ค. 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 Tea & Talk Graduate Students 2016-2017 22 มี.ค.60,  
5 เม.ย.60, 
30 ส.ค.60 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการ Student Mobility in the Network of ASEAN 
Countries 

22-28 พ.ย.59, 
12-17 ส.ค.60, 

1-8 ก.ย.60 

UniSZA ประเทศมาเลเซีย, 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า 
9 โครงการการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10 โครงการนักศึกษาสัมพนัธ ์ได้แก ่

- โครงการรับน้องรถไฟ 
- โครงการ FST สัมพันธ ์
- โครงการ Biot สัมพันธ ์
- โครงการ PKT สัมพันธ ์
- โครงการ FE สัมพันธ ์
- โครงการ PDT สัมพันธ ์
- โครงการ MPT สัมพันธ ์
- โครงการประชุมเชยีร์และรับนอ้งใหม่ 

1 ก.ค. - 20 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 
โรงเรียนเพื่อชีวิต และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการของนักศึกษา 24-25 พ.ย.59, 
22 ก.ย.60 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12 โครงการพบปะศิษย์เก่า “อก.ปิ๊กบ้าน” ประจ าปี 2560 9 ก.ย. 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13 โครงการรวบรวมฐานข้อมูล /  

ถ่ายทอดเกร็ดความรู้จากงานวิจยัให้แก่ศิษย์เก่า 
1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14 โครงการถ่ายทอดประสบการณจ์ากศิษย์เก่าสู่ศิษยป์ัจจุบนั 
ประจ าปี 2560 

29 มี.ค.60, 
9 ก.ย. 60 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15 โครงการจัดตั้งศูนยป์ระสานงานสมาคมศิษย์เก่า 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และเสริมสร้างความร่วมมือ 
กับสมาคมศิษย์เก่า ประจ าปี 2560 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 
16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17 โครงการที่มีการใช้นวัตกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

18 โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานในต่างประเทศ 

3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 8 โครงการงานประจ าที่ตอบสนองตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 โครงการศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา 21 ต.ค.59-24 เม.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
จิตอาสา 

11-15 ธ.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการพี่บัณฑิตติวน้อง ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 1 ต.ค.59-31 พ.ค.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
4 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 2 สิงหาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 8 ม.ค.60, 7 ม.ีค.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 29 มี.ค. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7 โครงการการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรส านักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร 
1 พ.ย. 59-5 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการกีฬา อก.คัพสัมพันธ์ 60 1-7 มี.ค.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 คลินิกรับปรึกษาและแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10 โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 โครงการอบรมหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP)และการจัดระบบ HACCPให้กับนักศึกษา 

15 - 19 พ.ค.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
 วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชาวัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ โดยการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ศตวรรษที่ 21 ในงาน PKT The Natural Seed Exhibition 2016 :  

The 21st Century Education For Natural Materials For Packaging 

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“Aspartic protease and O-methyltransferase from Aspergillus 

spp. are involved in a dried skipjack tuna bonito 

(Katsuobushi)” โดย Professor Jong Won Yun จาก Daegu 

University, Professor Jong-Sup Bae จาก Kyungpook National 

University และ Professor TaegKyu Kwon จาก Keimyung   

                                                        University ประเทศเกาหลี ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 28 มกราคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรม PDT สัมพันธ์ ประจ าปี 2560 โดย

การศึกษาเรียนรู้ตามโครงการพระราชด าริ ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องในพระราชด าริ และร่วมโดยสนับสนุน

บริจาคเงิน สิ่งของ และท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียน

เพื่อชีวิต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จัดการบรรยายพิเศษใน

หัวข้อ “Use of risk-based tools to identify, evaluate 

and manage the food safety risks” โดย Assoc. Prof. Dr. 

Fernando Sampedro จาก University of Minnesota 

ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง

ประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
   

 วันที่ 7 มีนาคม 2560 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเพณี 

อก.คัพ ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ สนามฟุตบอลคณะอุตสาหกรรม

เกษตร โดยมีทีมจากนักศึกษาแต่ละสาขา บุคลากร และศิษย์เก่า เข้า

ร่วมการแข่งขัน 

 

 

 วันที่ 18 มีนาคม 2560 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์” เพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม

พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

 วันที่ 29 มีนาคม 2560 จัดงานปัจฉิมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมการท างานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครงานให้แก่

นักศึกษาและเพิ่มทักษะการแข่งขันในตลาดแรงงาน ณ หอประชุม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
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 วันที่ 22 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรม “Lunch Talk for 

Graduate Students 2017” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Topic 

and Draft of Proposal, Publication & Presentation และ 

Miscellanecous Consultation ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่ 2 เมษายน 2560 จัดโครงการสาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ทางทะเลสัมพันธ์ โดยศึกษาดูงานด้านการด าเนินงานของ

สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ เช่น การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว 

การผลิตและแปรรูป รวบไปถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

และศึกษาดูงานด้านการด าเนินงาน ณ หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูง

ดอยอินทนนท์ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบนพื้นที่สูง ได้แก่      

ปลาเทร้า ปลาสเตอเจี้ยนน้ าจืด  

 

 วันที่  20 เมษายน 2560 จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 

"Paradigms for publishing research papers in Food Engineering, 

Food Sciences and related areas" โดย Prof. Dr. Keshavan 

Niranjan จาก University of Reading สหราชอาณาจักร ณ ห้อง

ประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 วันที่ 19 เมษายน 2560  จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

ในหัวข้อ สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน เทคนิคการเขียน Resume 

และการสัมภาษณ์งาน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องเรียน 

BIOT 109 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

 วันที่ 26 เมษายน 2560 จัดงานวันวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ 10 

ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

งานวิจัยของสาขาต่างๆ สามารถน าไปต่อยอดทางการศึกษาและการ

ท างานต่อไป ณ โถงทางเดินเชื่อมอาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 วันที่ 26 เมษายน 2560 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษา  

ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 จัดการฝึกอบรม เร่ือง “การจัดการสุขลักษณะที่ดี GMP และการจัดท า

ระบบ HACCP” ให้แกนักศึกษาชั้นปทีี่ 4  ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธารินทร์ จ.เชียงใหม่ 

     
 
 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ศึกษาดูงานหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ

อาหารทะเลแปรรูป สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล และแหล่งที่ มาของวัตถุดิบต่างๆ ในเขตจังหวัด

สมุทรสาคร  ได้แก่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กรม

ประมง), บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง 

จ ากัด, บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จ ากัด และ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย)    

 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 จัดการบรรยายพิเศษให้แก่

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ 

“Characterization of halotolerant bacterial enzyme 

from kapi: Homology modeling and prediction of 

amino acid residues participating in halotolerant 

under moderately high salt condition” โดย Professor 

Dr. Shinji Takenaka จาก Division of Agrobioscience, Graduate School of Agricultural Science, Kobe 

University ประเทศญี่ปุ่น 
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 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 จัดการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ "Overview Aseptic System” โดย 
Ms.Sood Eoff, Director of Quality Assurance 
Pacific Foods of Oregon, Inc ณ ห้องประชุม
หน่วยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้
แสดงออกถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ เป็นการสะท้อนถึง
ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ พร้อมทั้งมอบ
เกียรติบัตรเรียนดี และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
โครงการอบรมการใช้ เทคโนโลยีดิจิตัลในการผลิตสื่อเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ณ  โ ร ง ป ระ ชุ ม ค ณะ อุ ต ส าหก ร ร ม เ ก ษ ต ร 

 
 วันที่ 9 กันยายน 2560 จัดงาน “อก.ปิ๊กบ้าน” ประจ าปี 
2560 เพือ่พบปะสังสรรค์กับคณาจารย์ และพี่น้องศิษย์เก่า และ
บรรยาย เรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเลในประเทศ” โดย ดร.วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ศิริชัย จ ากัด และ
ธุรกิจในเครือทั้งในและต่างประเทศ การแบ่งปันประสบการณ์ 
“การท างานกับชุมชน” โดยคุณชายกร สินธุสัย ผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพื่อเกษตรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 วันที่ 9 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมน านักศึกษาใหม่ขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ าปีการศึกษา 2560 “ลูกจ๊าง
เตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี” ร่วมใจเดินขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ประตหูน้า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
 

 วันที่ 11 กันยายน 2560 จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Produce 
for Health: Challenges and Opportunities" โดย Dr. Bhimanagouda 
Patil, Director of Vegetable and Fruit Improvement Center จาก 
Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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1.6 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทิศทางแนวโน้มของสังคม และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการในภูมิภาคอาเซียน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ศาสตราจารย์  ดร.วิฑูรย์  ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้ เชี่ยวชาญด้าน

อุตสาหกรรมอาหาร  จาก Louisiana State University, USA มาให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารของหลักสูตรประจ าสาขาวิชา

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร เพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร จากสถาบัน 

The Institute of Food Technologist’s (IFT), USA ประจ าปี

การศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมสร้างระบบการ

เรียนรู้สหกิจศึกษาและสารสนเทศแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการ

เสวนาทิศทางการด าเนินงานด้าน การสร้างเครือข่ายด้านสหกิจ

ศึกษา และรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อความ

ร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานประกอบการ พร้อมทั้งรับฟังความ

คิดเห็นจากผู้ประกอบการ ด้านหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล และการปฏิบัติสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการ ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ. สมุทรสาคร 
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1.7 การให้บริการห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนคิส์  
 

 ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด าเนินงานให้การ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะเป็นห้องสมุด
เฉพาะสาขาวิชา โดยเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม รักษา ให้บริการ 
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ต าราเรียน วารสาร 
เอกสารสิ่ งพิมพ์ รายงานการวิจัย  โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Journal, e-Book, e-Theses,       
e-Research, e-Rare Books, e-Magazines, e-Newspaper ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดบริการให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร ห้องสมุดอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายห้องสมุดและ
สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ในส่วนของการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการที่
เหมาะสมและตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนของคณะนั้น อยู่ภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารคณะและผู้บริหารส านักหอสมุด 

ห้องสมุดได้จัดอ านวยความสะดวกในการให้บริการการอ่าน 
บ ริ ก า รสื บ ค้ น ข้ อมู ล ส า รสน เทศผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ยคอมพิ ว เ ตอ ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งระบบ Intranet และ Internet ให้การบริการ
ยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุด ระบบ INNOPAC: Millennium 
Circulation บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ 
CMUL-OPAC โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักหอสมุด CMU-
LIBNET และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย CMU-NET 

บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า บริการยืมและขนส่งหนังสือเอกสารระหว่างห้องสมุด และบริการโสตทัศนศึกษา 
ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการห้องสมุด 

 การพัฒนาจัดบริการห้องอ่านหนังสือในลักษณะ Common Room 
มีรูปแบบบรรยากาศของการเป็น Living Library โดยการจัดห้องอ่าน
หนังสือแบบนั่งพื้นพรมให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลาย และมีโต๊ะญี่ปุ่นพร้อม
เบาะรองนั่ ง  มีมุมอ่านหนังสือพิมพ์  ติดตั้ ง เครื่องปรับอากาศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ จอ LCD เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ทางวิชาการและบันเทิง
คดี บริเวณทุกส่วนภายในห้องสมุด ผู้รับบริการที่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย ท าให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลใน Internet ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

 ปัจจุบันห้องสมุดมีพื้นที่ในการให้บริการ 190 ตารางเมตร จ านวนโต๊ะนั่งอ่าน 
14 ตัว 72 ที่นั่ง ชั้นหนังสือ 24 ตู้ ชั้นวางวารสาร 12 ตู้  มีทรัพยากรสารสนเทศให้ 
บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย จ าแนกได้ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ประเภท จ านวน 
จ านวนทีป่รับปรุง 

ในปี 2560 
รวม 

หนังสือภาษาไทย 5,232 133 5,365 
หนังสือภาษาต่างประเทศ 2,587 150 2,737 
e-Book 41 33 74 
วารสารภาษาไทย 34 34 68 
วารสารภาษาตา่งประเทศ 5 5 10 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 2 2 4 
โสตทัศนวัสด ุ 735 31 766 
คอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูล 3 (-1) 2 

 

1.8 การบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
(wireless) ภายในคณะ จ านวน 58 จุด มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล
กิจกรรมโครงการต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
ที่ http://www.agro.cmu.ac.th/ 
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นอกจากนี้ คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 ระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 

ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ 
1 e-learning 4 ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย 
10 ระบบข่าวสารและภาพ

กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
18 ปฏิทินกิจกรรมคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
2 e-bulletin ด้านบริการวิชาการ 11 e-meeting 19 KM Blog 
3 ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา 
5 ศูนย์บริการธุรกิจฯ 12 ระบบการเสนอและประเมินผล

โครงการ 
20 ทะเบียนรับส่งหนังสือ

ออนไลน์ 
ด้านการเงิน 13 ระบบการจองใช้รถยนต์ 21 CMU-MIS 

6 ระบบบัญชี 3 มิติ 8 e-salary  14 e-office 22 ระบบจัดเก็บเอกสาร 
7 e-budget  9 e-project 

management 
15 ระบบการจองห้องเรียนพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
23 ระบบการลงทะเบียน

การประชุมนานาชาติ 
    16 ระบบจองห้องประชุมพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
24 ระบบจัดเก็บข้อมูลการ

พัฒนาบุคลากร 
    17 ระบบบริหารจัดการตารางสอบ   

 
1.9 การสนับสนุนทุนการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจ านวน 550 ทุนแบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 369 ทุน งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 126 ทุน และงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น 
จ านวน 55 ทุน จ าแนกได้ดังในตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที ่ แหล่งทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 334 9,504,080.00 

2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทีผู่กกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 35 1,001,520.00 

3 ทุนการศึกษาส าหรับจ้างนักศึกษาท างานปีงบประมาณ 2560 49 199,600.00 

4 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ทุนเรียนดี) 23 138,000.00 

5 ทุนการศึกษามูลนิธิพฒันามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ประจ าปีการศกึษา 
2559 

2 40,000.00 

6 ทุนการศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์อย่างแท้จริง 

2 43,600.00 

7 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์

15 150,000.00 

8 ทุนการศึกษา บริษัท ดัชมลิล์ จ ากัด 1 50,380.00 
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ตารางที่ 11  ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
 

 ล าดับที ่ แหล่งทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) 
9 ทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2559 
3 60,000.00 

10 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพือ่ศาสนา การศึกษา และสังคม 4 142,000.00 

11 ทุนการศึกษา มูลนิธิซิเมนตไ์ทย 1 10,000.00 

12 ทุนการศึกษา บริษัท ล าพูนซงิเด็งเก็น จ ากัด 1 10,000.00 

13 ทุนการศึกษากองทุนการศึกษา ล าเภา-เยื่อ 1 10,000.00 

14 ทุนการศึกษากองทุน 40 ปี มช. 1 10,000.00 

15 ทุนการศึกษางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 1 10,000.00 

16 ทุนการศึกษา คุณพรตพิมล ศุขะวณิช 1 16,000.00 

17 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 

6 18,000.00 

18 ทุนการศึกษาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

6 24,000.00 

19 ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุน่ กรุงเทพฯ 1 40,000.00 

20 ทุนการศึกษา รองศาสตราจารยบ์ุญสวาท พฤกษิกานนท์  2 3,500.00 

21 ทุนการศึกษา มูลนิธชิวน รัตนรักษ์ ประจ าปีการศึกษา 2559 4 235,270.00 

22 ทุนการศึกษา บริษัท โทเทิล่แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 2 30,000.00 

23 ทุนการศึกษา บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 1 15,000.00 

24 ทุนการศึกษา บริษัท ปริน้ส์ คอมเมอร์เซียล จ ากัด 6 24,000.00 

25 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 

6 30,000.00 

26 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ 
ทางทะเล ประเภท เรียนด ี

4 36,000.00 

27 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ 
ทางทะเล ประเภท ขาดแคลนทนุทรัพย์ 

15 150,000.00 

28 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ 
ทางทะเล ประเภท นักกิจกรรมเด่น 

2 14,000.00 

29 ทุนการศึกษาชมรมนักศึกษาเก่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2559 

2 30,000.00 

30 ทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 70,000.00 
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ตารางที่ 11  ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
 

 ล าดับที ่ แหล่งทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน (บาท) 

31 ทุนการศึกษา คุณกุลทรัพย์ เมธไีตรพัฒน ์ 5 50,000.00 

32 ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ใต้ระยะที่ 3 

1 40,000.00 

33 ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 5 50,000.00 

34 ทุนการศึกษา บริษัท มหาเสียง จ ากัด 1 50,000.00 

  550 12,304,950.00  

 
 

1.10 รางวัลทีอ่าจารยไ์ด้รับ 
 

1) รางวลัการน าเสนอ อันดับที่ 3  

 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ได้รับ
รางวัลการน าเสนอ อันดับที่ 3 ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “The 5th International Conference on 
Biomass Energy and Exhibition (ICBE2016)” จัด
โดย Biomass Energy Committee of China 
Renewable Energy Society (BEC-CRES), Biomass 
Energy Innovation Alliance (BEIA), European 
Biomass Industry Association (EUBIA), Forest Bioproducts Division of American Institute of 
Chemical Engineers (AIChE-FBD) และ Zhejiang University ในระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ 
กรุงปักก่ิง (Beijing) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2) รางวลั “Best Oral Presentation 

Awards”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน ทาเขียว 
อันเจลิ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในงาน
ประชุมวิชาการ "Pure and Applied Chemistry 
International Conference 2017, PACCON 2017 
Green Convergence on Chemical Frontiers" จัด
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Centara 
Government Complex Hotel & Convention 
Centre กรุงเทพ 

  
 

  
  

3) รางวลั “สตรีตวัอย่างแห่งปี” ประจ าปี 2559  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี" 
ประจ าปี  2559 จากมูลนิธิ เพื่ อสั งคมไทย  ซึ่ ง เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ สตรีที่           
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการ  
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุม
กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
  

4) รางวลั INNO NIGHT AWARD 2017  

 อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับ 3 รางวัล จากทั้งหมด 9 
รางวัล ได้แก ่
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วริิยจารี ได้รับรางวัลสงูสุด "The Legend" 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์ ได้รับรางวัล "Big Impact" 
3. อาจารย์อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล ได้รับรางวัล "Popular Industrial 
Researcher" จากงาน "CMU STePInno Night...A prestige and pride 
night to celebrate our contributions to innovation community" 
จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560    
ณ โรงแรม Shangri-La Hotel จ.เชียงใหม ่
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5) รางวลัดเีด่น “วิธีปฏิบัติทีด่ดี้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” 

 อาจารยส์ุฐพัศ ค าไทย ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
ใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่  19 
กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)      
 

 
 
 

1.11 รางวัลทีน่ักศึกษาได้รับ 
 

1) รางวลัชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  

 น.ส.ไอลดา ศรีนิ่ม, น.ส.นันทนภัส บ ารุงพนิชถาวร, น.ส.จรรยภา เจิมแหล่ และน.ส.นิศารัตน์ วิเชียร 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เมื่อวันที่  
14 มกราคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
และห้องประชุมรวงข้ าว อาคารวชิ รานุสรณ์  คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร 

 
 
2) รางวลัเหรยีญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 นายวรพงศ์ ช านิวิกัยพงศ์ และ นายธนาฤทธิ์ รูปใหญ่ นักศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด 

ประเภททีมต่อสู้ชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 

"สุรนารีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
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3) รองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน GCIP-Thailand ร่วมกบั หจก.ฟางไทย แฟคทอรี ่ 

 นายยศวรรษ อ านา, น.ส.ธนันยา กรีรัตน์ และ     
น.ส.เนริชา ไหวพินิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การประกวดโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่
ของธุรกิจ SMEs (The Global Cleantech Innovation 
Programme for SMEs in Thailand : GCIP-Thailand) 
ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for 
SMEs in Thailand ประจ าปี 2559-2560 โดยมี อาจารย์ 
สุฐพัศ ค าไทย เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 
 

4) รางวลั ผลงานวิจัยดเีด่น 

 น.ส.เดือนเพ็ญ วังเมา นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล 
ผลงานวิจัยดี เด่น  ประจ าปี  2559 จากผลงานวิจั ย เรื่ อง 
“โครงการองค์ประกอบเคมีพื้นฐานและความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระของหนอนไหมและดักแด้ไหมไทย” ในงาน
ประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจ าปี 2560 จัดโดย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม    
มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
 

1.12 การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)     
ในระดับคณะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน และมีการ
จัดท าแผนด าเนินงานด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบงานทางด้านการพัฒนาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วางแผนการด าเนินงานติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา       

ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละชุด และรายงาน      
ผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 
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3. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ทั้งระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ สกอ. 
และระดับคณะ ตามแนวทาง CMU-EdPEx 

4. ด าเนินการด้านการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx) 

จากการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้เข้าร่วม “โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คร้ังที่ 2 (EdPEx200)” โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ และจากการพิจารณาของสกอ. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ได้มีมติเห็นชอบให้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ระดับ 200 คะแนน (รุ่นที่ 2) (EdPEx200) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 

 
 

มีตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงษ์  อัครผล 
เป็นประธานกรรมการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์     
ศิริธัญญาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ  
และอาจารย์ ดร.ทพ.นฤมนัส  คอวนิช เป็นกรรมการ ณ     

ห้องประชุม 2 และ 3 ชั้น 2 ส านักงานคณะฯ 

 

 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จัดกิจกรรมถ่ายทอด     
องค์ความรู้ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ   
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 
สายสนับสนุนในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการด าเนินงานของคณะ 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จัดการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อ

พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่  9  มิ ถุ น ายน  2560 จั ดการสั มมนา เชิ ง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร” ครั้งที่ 2   

ณ โรงแรม รติล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

 
 
 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 จัดการอบรม "การใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA 

Online) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากร   

ในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรบนระบบใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากร

จากส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) หลักสูตร        

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเทคโนโลยีการบรรจุ           

(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร และ (4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าหน้าที่ประเมินเพื่อรับทราบจุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 
 
  

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการท าวิจัยทั้งสิ้น 69 
โครงการ รวมงบประมาณ 40,754,614.26 บาท จ าแนกได้ดังในตารางที่ 12  

 

ตารางที่ 12  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 

แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แหล่งทุนภายใน   
1. งบประมาณแผ่นดนิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 8,572,500 
2. โครงการปริญญาเอก 50 ปี มช.  1 220,000 
3. เงินรายได้คณะฯ  5 318,500 
4. เงินรายได้คณะฯ รอบ 2 3 155,000 
5. Joint Research Program 1 200,000 
6. งบแผ่นดนิ โครงการย่อยภายใต้แผนงานคณะพยาบาล 3 1,405,100 
รวมงบประมาณจากแหล่งทุนภายใน 23 10,871,100 
แหล่งทุนภายนอก   
1. มูลนิธิโครงการหลวง  1 319,000 
2. ส านักงานคณะกรรมการสนบัสนนุการวิจัย 2 2,633,200 
3. ส านักงานคณะกรรมการสนบัสนนุการวิจัย (คปก.)  5 2,677,466.66 
4. ส านักงานคณะกรรมการสนบัสนนุการวิจัย (พวอ.) 8 3,093,000 
5. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (SME) 2 2,098,100 
6. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 120,000 
7. ส านักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยใหม่) 1 200,000 
8. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2,097,670 
9. คลัสเตอร์วัสดุศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  2 2,580,158 
10. สถาบันวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1,200,000 
11. Korea Food Research Institute 2 864,919.60 
12. Innovation Hub – Food & Agriculture  16 12,000,000 
รวมงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 46 29,883,514.26 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 69 40,754,614.26 
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2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิจัย ดังนี้ 
 1. วารสารระดับชาติ       จ านวน    6  เร่ือง  

2. วารสารนานาชาติ       จ านวน   39  เร่ือง  
3. บทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ    จ านวน     2  เร่ือง 

 4. บทความวิจัยได้รับการอ้างองิ (Citation) ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ จ านวน  188  เร่ือง  
 

2.3 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลงานที่อยู่ระหว่างการขอแจ้งจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร จ านวน 6 เร่ือง ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13  ผลงานที่อยู่ระหว่างการขอแจ้งจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบตัร ในปีงบประมาณ 2560 
    

ล า
ดับ

ที ่

เจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง เลขที่ค าขอ วันยื่นค าขอ วันรับค าขอ 

1 อ.สุฐพัศ ค าไทย กระบวนการผลิตแป้งคาร์บอกซี   
เมธิลจากข้าวก่ า (สิทธบิัตร) 

1601005628 26 กย. 2559 10 ตค. 2559 

2 รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ และ 
ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพนัธุ์ 

คู่มือเครื่องท าระเหยระบบสุญญากาศ 
(ลิขสิทธิ์) 

350206 6 มค. 2560 13 มค. 2560 

3 ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพนัธุ์ 
และ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์

คู่มือเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกผลึกน้ าตาล 
(ลิขสิทธิ์) 

350207 6 มค. 2560 13 มค. 2560 

4 อ.สุฐพัศ ค าไทย กระบวนการผลิตผงสีคาร์บอกซเีมธิล
เซลลูโลสจากวัสดทุางการเกษตรโดย
เทคนิคเอนแคปซูเลชั่นและการอบ
ร้อนแบบพ่นฝอย (สิทธบิัตร) 

1601007890 29 ธค. 2559 29 ธค. 2559 

5 ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน ์ กรรมวิธีการสกัดสารบราซิลนิจาก
แก่นฝาง (อนุสิทธบิัตร) 

1603002655 29 ธค. 2559 29 ธค. 2559 

6 ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนชุ และ 
นายกฤษฎา อุ่นบ้าน 

กรรมวิธีการชักน าให้เกิดการกลาย
พันธุ์ในเชื้อจุลนิทรีย์ส าหรับผลิตกรด
แลกติก (อนุสิทธิบตัร) 

1701004360 3 สค. 2560 3 สค. 2560 

 

2.4 ทุนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการวิจัย    
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อน าไปสู่
การจัดตั้งศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยมีบุคลากรที่ได้รับทุนอุดหนุนนักวิจัย จ านวน 9 ราย           
และทุนอุดหนุนนักวิจัยรุ่นกลาง จ านวน 6 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 
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   ตารางที่ 14  ทุนสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณเงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2560  
1 การประยุกต์ใช้ไฮโดรไลเสตจากวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง

เป็นสารปรับปรุงคุณภาพเจลทีม่ีฤทธิ์การต้านออกซิเดชันใน 
ซูริมิจากปลาผสม 

อ.ดร.สุธาสินี ญาณภักดี 80,000 

2 การผลิตเอทานอลจากมันเสน้ดว้ยกระบวนการย่อยแปง้และ
หมักพร้อมกันภายใต้สภาวะการจ ากัดปริมาณน้ า 

อ.ดร.จุไรรัตน์ เม้าก าเนิด 80,000 

3 ผลของโอโซนต่อการลดปริมาณสารเคมีเกษตรตกค้างบาง
ชนิดและจุลนิทรีย์ก่อโรคในผัก 

อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง 148,500 

4 การประเมินภาพรวมโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ที่ด าเนนิการในปี 2557-2559 

น.ส.มุทิตา หย่างถาวร 5,000 

5 ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

นางไกรค า หัสการบัญชา 5,000 

6 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
กลุ่มปฏิบัติการจลุชีววทิยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

นายพงศกร ศักยาภินนัท ์ 5,000 

7 การพัฒนากระบวนการผลิตกระเจี๊ยบเขียวผงด้วย
กระบวนการไมโครเวฟร่วมสุญญากาศและการประยุกต์ใน
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง 

อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว 80,000 

8 การพัฒนาเส้นขนมจนีเสริมโปรตีนจากไข่ขาว อ.ดร.ธันยพร ศิริโวหาร 70,000 
9 การผลิตฟอสเฟตไอออนจากจลุนิทรีย์ที่มีศักยภาพในการใช้

ไฟเตตจากร าข้าวหอมมะล ิ
รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์ 200,000 

งบประมาณรวม 673,500 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 (นักวิจัยรุ่นกลาง) 
1 การผลิตไมโครแคปซูลแอนโทไซยานนิจากข้าวก่ าโดยใช้ 

มอลโตเดกซ์ตรินที่ผลิตจากข้าวหักเป็นวัสดุห่อหุ้มโดย
กระบวนการท าแห้งแบบพน่ฝอยและแบบแช่เยือกแข็ง 

ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก 150,000 

2 การพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับจลนพลศาสตร์
การผลิตเอทานอลจากสารสกัดล าไยเสริมแหล่งอาหาร
ไนโตรเจนชนดิเหมาะสม 

รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์ 150,000 

3 การดัดแปรพอลิแซ็กคาไรด์จากร าข้าวก่ าด้วยซลัเฟตเพื่อ
ประยุกต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 150,000 
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ตารางที่ 12  ทุนสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (ต่อ) 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

4 การหาสภาวะที่เหมาะสมทีสุ่ดในการสกัดน้ ามันจากกาก
กาแฟด้วยเทคนิคการสกัดด้วยน้ าภายใต้สภาวะต่ ากว่าจุด
วิกฤติด้วยวิธีพื้นทีผ่ิวตอบสนองเพื่อพัฒนาเปน็แหล่งพลังงาน
ในการผลิตไบโอดีเซล 

ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน ์ 150,000 

5 ผลของเม็ดบีดสไ์คโตซานผสมน้ ามันหอมระเหยลาเวนเดอร์ 
กานพลูและวานิลลิน ต่อการยบัยั้งเชื้อรา Botrytis cinerea 
และการประยุกต์ในระบบบรรจอุงุ่นสด 

ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 150,000 

6 การท าบริสทุธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์  
อัลคาไลโปรติเอสชนิดทนร้อนจาก Bacillus halodurans 
SE5 และการน าไปใช้ในการผลติเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชวีภาพ
จากโปรตนีกาวไหม 

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส 150,000 

งบประมาณรวม 900,000 
 

2.4 การจัดโครงการรองรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยทุธศาสตรเ์ชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการและกิจกรรมรองรับการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในตารางที่ 13  

ตารางที่ 13 โครงการรองรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1 เป็นผู้น าในการสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นเลิศทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพและ
ผู้สูงอายุ อาหารพ้ืนบ้านล้านนา พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ Biopolymer packaging บนฐานความต้องการของ
ผู้ใช้และสามารถใช้เป็นแนวทางหรือมีศักยภาพสู่การน าไปใช้ได้จริง 
1 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมทางวชิาการกับสถาบนั การศึกษา

ต่างประเทศ (Joint Research Program) 
1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวชิาการ FAB2018 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3 โครงการอุดหนุนโครงการวิจัย 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และมหาวิทยาลัยคู่ความ
ร่วมมือ 
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ตารางที่ 13 โครงการรองรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 
4 โครงการสมทบทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5 โครงการอุดหนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวจิัย 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6 โครงการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา ข้อเสนอ

โครงการ วิจัย เน้นอาหารสุขภาพและผู้สงูอายุ อาหารพืน้บา้น
ล้านนาและการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ทางการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 สถานประกอบการ, 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันา
ศักยภาพนักวิจัย 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการสัมมนาเพื่อให้เกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 โครงการพัฒนาวารสาร Food and Applied Bioscience 
Journal ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation 
Index) กลุ่มที่ 1 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 เป็นผู้น าทางด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัและการทดสอบผู้บรโิภค 
10 โครงการเตรียมความพร้อมการขอรับรองคณะกรรมการ

จริยธรรมการทดสอบในมนุษย์ ส าหรับการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัและการทดสอบผู้บริโภค 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ตารางที่ 14 โครงการงานประจ าที่ตอบสนองตามพันธกิจด้านการวิจัย 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 โครงการวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 11 3-4 พ.ย.59 
 

หอประชุม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จัดการบรรยาย เรื่อง “แนวทาง การ

น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” จากหน่วยจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน  

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย 

ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”  ณ ส านักบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

 วันที่ 13 มีนาคม 2560 จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
สนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.- วช. โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ จากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทีมวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ร่วมหารือโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ร่วมกับ   

คณะเกษตรศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้ง 4 หน่วยงานอยู่ในกลุ่ม 

Agri & Food Innovation hub มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม start up 

การเกษตร อุตสาหกรรมอาหารพรีเมียม อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร และการอบรมและถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารพรีเมียม 
 

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จัดการอบรมการใช้ระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) ให้กองบรรณาธิการและ

คณะท างานวารสาร ได้แก่ วารสาร Food and Applied Bioscience คณะอุตสาหกรรมเกษตร  และวารสาร   

เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“Manuscript Writing & Publishing in Good Journals”  

“Impact of Climate Change on Food Safety & Security” 

และ “Effective Teaching in the 21st Century World” 

โดย Professor Dr. Ravi Gooneratne จาก Faculty of 

Agriculture & Life Sciences, Lincoln University ประเทศ

นิวซีแลนด์ ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                      
 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ ,       

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมหารือแนว

ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน Food and Health ณ ห้อง

ประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการสัมมนาเพื่อให้เกิด

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให้คณาจารย์ 

นั ก วิ ทยาศาสตร์  หรื อผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ด า เนิ น ง าน เกี่ ย วกั บ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรมและที่ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ หลักการ

และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและ

มาตรฐานความปลอดภัยใน ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ได้จัดโครงการ 

Manuscript writing camp เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

โอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูลระดับสากล โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี มาให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยาย ณ จ.กระบี่ 
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2.5 ผลงานทางด้านการวิจัยที่ได้รับรางวัล 
รางวลั ผลงานวิจัยดเีด่นประจ าปี 2559 และ 2560 จ านวน 3 รางวลั 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559 จ านวน 2 เรื่อง 
คือ 1. โครงการองค์ประกอบเคมีพื้นฐานและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของหนอนไหมและดักแด้ไหมไทย 
2. โครงการผลของสารสกัดดักแด้ไหมไทยต่อการกระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือด และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
ประจ าปี 2560 จ านวน 1 เรื่อง คือ โครงการวิจัยประสิทธิภาพการป้องกันมะเร็งของสารสกัดดักแด้ไหมไทย       
ในงานประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจ าปี 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560    
ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
     

                
 
 

2.5 การจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยท าหน้าที่ส่งเสริม
งานด้านการวิจัยของคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย มีกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย การจัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รวมทั้ง ได้จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ http://202.28.24.38/agroresearch/ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร ท่ี  3บริการวิชาการ ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร เชิ ง รุกของ

มหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ และสนับสนุน

การบริการวิชาการระดับอาเซียน 
 
  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริการวิชาการที่ไมมุงหวังรายได โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการแก

ชุมชนควบคุมกํากับการดําเนินงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการบริการ

วิชาการแกสังคม เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,900,000 บาท จําแนกไดดังรูปที่ 3.1 และมีการใหบริการวิชาการแกสังคม      

รวมทั้งสิ้น 136 โครงการ/กิจกรรม จําแนกไดดังตารางที่ 15 

 

 
 รูปท่ี 3.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ตารางที่ 15  การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคม 

 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดความรู 
จํานวนกิจกรรม จํานวนสถาน

ประกอบการ 

1. การลงพื้นที่ใหคําปรึกษาดานระบบคุณภาพ GMP และ HACCP  2 3 

2. การใหคําปรึกษาดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 10 

3. การอบรมบรรยาย 4 - 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 - 

รวมทั้งสิ้น 10 13 

  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผลการประเมินผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 92.90 ดังมี

รายละเอียดตามรูปที่ 3.2 

1,800,000 

100,000 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบริการวชิาการแกสงัคม (บาท) 

งบประมาณเงินแผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 
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รูปท่ี 3.2 รอยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 

 

3.1 การจัดโครงการบริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการ

ระดับอาเซียน 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตร

เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับ

อาเซียน ดังรายละเอียดในตารางที่ 16  

ตารางที่ 16 โครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนา

ทองถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 
 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1 เปนผูนําในการใหบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ และยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
และทองถิ่น 
1 โครงการสํารวจและถายทอดเทคโนโลยีดานอาหาร สุขภาพและ

ผูสูงอายุ อาหารลานนาและบรรจุภัณฑ 
1 ม.ค. - 31 ส.ค. 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการติดตามผลการดําเนินงานดานสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตําบลสุเทพและแมเหียะ 

1 พ.ย. 59- 30 ก.ย. 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

10 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 โครงการจัดทําคลงัปญญาอาหารพื้นบานลานนา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดทําแหลง
เรียนรูอาหารพื้นบานลานนาออนไลน 

1 ม.ค. - 31 ส.ค.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ผลประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ป 2556-2560 
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ตารางที่ 16 โครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนา

ทองถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน (ตอ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.2 ใหบริการวิชาการและความรวมมือระดับนานาชาต ิ

5 โครงการเตรียมความพรอมการจัดประชุมวชิาการนานาชาต ิ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ตารางที่ 17 โครงการงานประจําที่ตอบสนองตามพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 โครงการปรับปรุงและพฒันาหองประเมินทางประสาทสัมผสั 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการประชาสัมพนัธหนวยการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการ Sensory Evaluation Network 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

โดยมีตัวอยางกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ดังนี้ 

 

 ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สมชาย จอมดวง หัวหนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับการแตงตั้ง

เปน Visiting Associate Professor จาก Faculty of 

Bioresources and Food Industry, Universiti Sultan Zainal 

Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ปฏิบัติงาน ณ School of 

Food Industry, Faculty of Bioresources and Food Industry 

โดยบรรยายในภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบัติในหัวขอตางๆ อาทิ Food Packaging, Food Product Development 

เปนระยะเวลา 1 ป (1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

 

 วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2559 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง "Innovative Development of New Kamaboko 

Products for Promoting Nutritional Status of Elderly with 

Dysphagia" ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล จังหวัดเชียงใหม  
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 วันที่ 11 มกราคม 2560 จัดการฝกอบรม หัวขอ หลักเกณฑ

และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 

Practice, GMP) สําหรับผูประกอบการดานอาหาร ในเขตพื้นที่

ภาคเหนือ ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล จ. เชียงใหม 

  
 วันที่ 16 - 27 มกราคม 2560 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ ระบบประกันคุณภาพ HACCP และ ISO/FSSC 22000 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล จังหวัด

เชียงใหม    

 

 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 จัดการอบรม เร่ือง “การ

พัฒนากา รตลาดและการสร า งตราสิ นค า”  ให แ ก

ผูประกอบการ ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล จ.เชียงใหม 

   

 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 จัดการฝกอบรมเชิงบรรยาย หัวขอ 

“การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรม

อาหาร” ณ โรงแรมแคนทาร่ี ฮิลล จ.เชียงใหม 

 

 วันที่ 14, 27, 28 และ 30 มีนาคม 2560 จัดโครงการ “การ

พัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคดานอาหารไทยและปรับปรุงรสชาติอาหารไทย

ใหเขากับรสนิยมของผูบริโภคชาวเกาหลีที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยวิธี Consumer testing และ Focus 

Group Interviewing และพัฒนากลไกการใหบริการศูนยเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ หนวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบ

ผูบริโภค 
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 วันที่ 31 มีนาคม 2560 จัดการอบรมใหความรู เร่ือง 

"การใชการประเมินทางประสาทสัมผัสเพื่อความสําเร็จของ

ผลิตภัณฑอาหาร : กรณีศึกษาในประเทศเกาหลี" ณ หอง

เชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม 

 

   

 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จัดการอบรมเชิงสาธิต การแปรรูป

มะมวงแชอ่ิมอบแหงใหกับกลุมเกษตรกรและเจาหนาที่ 5 อําเภอ    

ในเขตจังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรเพื่อการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ของสํานักงานเกษตร

จังหวัดเชียงใหม ณ หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่  31 กรกฎาคม 2560 จัดการอบรม เ ร่ือง “การใช

ประโยชนจากเศษผักผลไมในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมัก และ

การเพาะเห็ด” ใหกับผูประกอบอาหารในตลาดสด และกลุมชุมชน

ในเทศบาลนครเชียงใหม ณ หองปฏิบัติการ  คณะอุตสาหกรรม

เกษตร  

 

 วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ภาคเหนือ) และบริษัท โกลโบ ฟูดส จํากัด จัดโครงการ “คายอุตสาหกรรม

อาหาร : ลดของเสีย เพิ่มมูลคา สรางผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู

เก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครู จากกลุมภาคเหนือตอนบน จํานวน 

11 โรงเรียน เขารวมกิจกรรม ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 วันที่ 15 กันยายน 2560 หนวยการประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะการจัดการธุรกิจอาหาร 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จัดการประชุมในหัวขอ “การ

พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ

พรอมในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพดานการประเมินทางประสาท

สัมผัส” ภายใตโครงการการพัฒนากลไกการใหบริการศูนย

เชี่ยวชาญดานการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ Mode 

Sathorn Hotel กรุงเทพมหานคร 

    

 

3.2   การจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    

1) งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Convention of Asia Scholars 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดเวทีเสวนาในหัวขอ : Food Security and Cultural 

Relevance of Traditional Fermented Food Systems of ASIA Facing Climate Change ภายใตการประชุม

วิชาการนานาชาติ The 10th International Convention of Asia Scholars – ICAS10 ณ ศูนยประชุมและ     

แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม โดยมี Prof. Dr. Kalidas Shetty 

จาก North Dakota State University เปน Chairman และเปน 1 ใน panel presenters โดยมี presenters     

ทานอ่ืนๆ ไดแก 1) Dr. Kwon Dae-Young จาก Korea Food Research Institute 2) Dr. KRK Reddy จาก   

Sri Biosphere Pvt. Ltd, India 3) Assoc. Prof. Dr. Yaya Rukayadi จาก Universiti Putra Malaysia          

4) ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครวิทย กาญจนโอภาษ จาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี              

และนวัตกรรมแหงชาติ และ 5) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาติชาย โขนงนุช จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศูนยการประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม 
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3.3 การถายทอดความรูผานสื่อเพ่ือเสรมิสรางภูม ิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชน 
 

 คณะฯ ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อถายทอดความรูผานสื่อเพื่อเสริมสรางภูมิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชนซึ่ง

ผูสนใจสามารถเขาดูไดทีh่ttp://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/?page_id=198 
 

 
 

และคลังปญญาอาหารลานนาเพื่อถายทอดองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารของอาหาร

พื้นบานลานนา http://www.agro.cmu.ac.th/lanna/lanna.html 

 

 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/?page_id=198
http://www.agro.cmu.ac.th/lanna/lanna.html
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ยุทธศาสตรท่ี 4 แสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน 
 
  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ จากการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม สําหรับการบริการวิชาการแบบแสวงหารายไดมีศูนยบริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนยบริการธุรกิจฯ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการแสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของ

คณะ เพื่อพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังรายละเอียดในตารางที่ 18  

ตารางที่ 18 โครงการแสวงหารายไดจากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

กลยุทธที่ 1 แสวงหารายไดเพ่ือพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

1 โครงการจัดทําวีดทิัศนแนะนาํคณะฯ เพื่อการประชาสัมพนัธ 

เชิงรุก 

3 ต.ค. 59–30 ธ.ค. 59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการประชาสัมพนัธหลักสูตรเชิงรุก : พี่โรงเรียนชวนนอง

เรียน อก.มช.ปที่ 3 

1 ก.ค. -31 ส.ค. 60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการประชาสัมพนัธเชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาปริญญา

โท-เอก 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และมหาวิทยาลัยคูความ

รวมมือ 

4 การประชาสัมพนัธเชิงรุกของศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

1 พ.ย.59-30 ก.ย.60  

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับ

ผูสูงอาย ุ

30 มิ.ย 60, 

25 ส.ค.60 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการความรวมมือทางวชิาการของสาขาวชิาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑทางทะเลกับผูประกอบการ ในจังหวัดสมทุรสาคร 

3 กรกฎาคม 2560 โรงแรม เซ็นทรัลเพลส  

จังหวัดสมุทรสาคร 

7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบใหกับผูประกอบการเพื่อการ

ตอยอดในเชิงพาณิชย ประจาํป พ.ศ.2560 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ด

สนิทที่มีความเปนกรดต่าํและปรับกรด 

24-28 เม.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 โครงการการตลาดเชงิรุกผลิตภัณฑไสอ่ัวลดไขมัน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10 การประชาสัมพนัธผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 หนวยงานคูความรวมมือ 
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โดยมีตัวอยางรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 จัดนิทรรศการในงาน

ตลาดนัดวิชาการ คร้ังที่ 21 โดยมีกิจกรรมการแนะนําหลักสูตร

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร การนําเสนอกิจกรรมของ

ส า ข า วิ ช า  ณ  ห อป ระ ชุ ม คณ ะ อุ ตส าห กร รม เ ก ษต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 การประชาสัมพันธหลักสตูรเชงิรุก  
 

•  วันที่ 21 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรม Road Show การศึกษา

ตอระดับปริญญาโท แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ วิทยาเขตสะลวง อ.แมริม        

จ.เชียงใหม 

   
• วันที่ 3 เมษายน 2560 จัดกิจกรรม Road show เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร

ปริญญาโท-เอก ใหกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ       

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ  จ.นครนายก 

 

 

 

• วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรม Road show 

ประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 

และ 4 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   
 

 

 

 
 



 
 

52 

 

4.1 ศูนยบริการธุรกิจอตุสาหกรรมเกษตร 
         

ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนยบริการธุรกิจฯ ทําหนาที่

เปนผูประสานงานสวนกลางระหวาง ผูขอรับบริการจากหนวยงานภายนอกและหนวยงานในสังกัด เพื่อใหบริการ

แบบครบวงจร โดยมกีารใหบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมดานอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก 

• การใหบริการขอมูลทางวิชาการดานอุตสาหกรรมอาหาร 

• การใหคําปรึกษาทางดานอุตสาหกรรมอาหาร เชน การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ 

ระบบจัดการของเสีย วัสดุเหลือใชและสิ่งแวดลอม ระบบคุณภาพในโรงงาน QC/ GMP/ HACCP/ 

ISO9000/ ISO22000 เปนตน 

• เปนศูนยกลางในการจัดฝกอบรมหมุนเวียนตลอดป ทั้งในและนอกสถานที่ 

• บริการตรวจสอบตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร พรอมทั้งออกใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห 

• การสรางและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ในระดับหองปฏิบัติการ และในระดับโรงงานตนแบบ 

• การใหบริการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะหการตอบสนองของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ 

• บริการใหเชาเคร่ืองมือในการแปรรูปอาหารในระดับโรงงานตนแบบ 

• การใหบริการจัดวางระบบคุณภาพ การเตรียมความพรอมในการรับการตรวจสอบจากองคกรภายนอก 

เชน ระบบ QC, GMP, HACCP, ISO และ TQM เปนตน 

• บริการวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของทางดานอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
     

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการสําหรับ

แสวงหารายไดโดยศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น 165 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

8,803,675.80 บาท จําแนกไดดังตารางที่ 19 และ 20 ตามลําดับ และแสดงเปนสัดสวนตามรูปที่ 4.1 
    

ตารางที่ 19  การบริการวิชาการแกสังคมสําหรับแสวงหารายได 
 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดความรู จํานวนกิจกรรม 
การใหบริการวิชาการ (ดานการรับบริการวิเคราะห) 76 
การใหคําแนะนําปรึกษา 70 
โครงการบริการวิชาการ 11 
การฝกอบรม 5 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 3 

รวมทั้งสิ้น 165 
 

ตารางที่ 20  รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ  
 

รายได จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการใหบริการวิชาการ (โครงการจากแหลงทุนภายนอก) 7,781,414.00 
รายไดจากผลิตภัณฑคณะอุตสาหกรรมเกษตร 321,816.80 
การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ 398,395.00 
การฝกอบรม 302,050.00 

รวม 8,803,675.80 
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รูปท่ี 4.1 สัดสวนรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่แสวงหารายได ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและปรับกรด” รุนที่ 4  ซึ่งเปน

หลักสูตรที่ไดรับการรับรองจาก อย. โดยมีคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูเชี่ยวชาญจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอาหาร เปนวิทยากร ณ โรงแรมเชียงใหม

ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม 

    
 

    

 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อาหารสําหรับผูสูงอายุ คร้ังที่ 1 และ วันที่ 25 

สิงหาคม 2560 จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อาหารสําหรับผูสูงอายุ คร้ังที่ 2 เพื่อถายทอดความรูในเร่ืองของ

อาหารสําหรับผูสูงอายุ และไดทดลองฝกภาคปฏิบัติ สามารถนําความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และผูสูงอายุ

ไดรับประทานอาหารที่สุขลักษณะ มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ณ หองปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

7,781,414.00 

321,816.80 

398,395.00 302,050.00 

สัดสวนรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ (บาท) 

รายไดจากการใหบริการวิชาการ 

(โครงการจากแหลงทุนภายนอก) 

รายไดจากผลิตภัณฑคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

การใหบริการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ 

การฝกอบรม 
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นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดพัฒนาผลิตภัณฑและสรางสรรคผลงานจากองคความรูทางดาน

อุตสาหกรรมเกษตร และจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตการดําเนินงานโดยศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ 

ไสอ่ัวลดไขมัน แคปหมไูมใชน้ํามัน เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรเชิงรุก 
   
  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีโครงการและกิจกรรมรองรับการบริหาร

จัดการรูปแบบใหมเพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก ดังนี้ 
 

ตารางที่ 21 โครงการรองรับการบริหารจัดการรูปแบบใหมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก 
    

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1 พัฒนาและใชระบบบริหารยุคใหมและนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
1 โครงการพัฒนาระบบ ISO 9001 1 พ.ย.59- 29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2 โครงการสนบัสนนุการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศตามเกณฑ EdPEx คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3 ต.ค.59- 29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 การพัฒนาโปรแกรมจองใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5 การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด 3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
คุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 

1 พ.ย.59-7 พ.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง "ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม” 

1 ธ.ค.59-30 มิ.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10 โครงการ Lunch Talk 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
มีกําหนดจัดกิจกรรม 

ทุกวันพธุที่ 2 ของเดือน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
Happy Time for all 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
มีกําหนดจัดกิจกรรม 

ทุกวันพธุ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12 โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 
มีกําหนดจัดกิจกรรม 

ทุกวันศุกรที่ 3 ของเดือน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.2 พัฒนาองคการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
13 โครงการพัฒนาระบบและการจดัการองคความรูของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
3 ต.ค.59-29 ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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  โดยมีการบริหารจัดการคณะฯ ตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

ดังนี้ 

 

5.1 การพัฒนาผูบริหาร 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบริหาร ดังนี้ 

 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จัดการฝกอบรมเร่ือง “เทคนิคการเปนผูบริหารที่ดี” โดยมี อาจารยวชิรา   

บุตรวัยวุฒิ ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา และอาจารยพิเศษใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปนวิทยากร ซึ่งมี

ผูบริหาร หัวหนางานเขารวมการอบรมดังกลาว ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณะฯ       

 

             
 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 จัดโครงการฝกอบรมเร่ือง “เทคนิคการเปนผูบริหารที่ดี : ทีมผูนํา” โดยมีอาจารย

วชิรา บุตรวัยวุฒิ ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา และอาจารยพิเศษใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปนวิทยากร 

ซึ่งมีผูบริหาร หัวหนางานเขารวมการอบรมดังกลาว ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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5.2 การจัดทํากลยุทธ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดกิจกรรมการสัมมนาใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในการ จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป การทนทวนวิสัยทัศนและคานิยม เพื่อการ

พัฒนาองคกร ดังนี้ 
 

 วั น ที่  1 0  มี น า ค ม  2 5 6 0  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ

อุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ประจําป 2560 โดยมี       

คุณปยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

เปนประธาน และมีบุคลากรจากทุกงานในสํานักงานคณะฯ 

รวมกันพิจารณาทบทวน SWOT ณ หองประชุม 3 ชั้น 2 

อาคารสํานักงานคณะฯ 
   

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จัดโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี รักษาการแทนรอง

อธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล บรรยายพิเศษ 

เร่ือง “CMU Agro-Industry: Innovative Cultural 

Faculty” และมีการแบงกลุมออกเปน 3 หนวยงาน เพื่อ

ระดมความคิดในการจัดทําแผนฯ ในแตละยุทธศาสตร ณ หองประชุม 1, 2 และ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 จัดการสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมีการวิพากษแผนปฏิบัติการ ของทั้ง 3 หนวยงาน ไดแก สํานัก

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสรุป

ความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการในแตละยุทธศาสตร ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน รีสอรท จ.เชียงราย 
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 5.3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 57 คน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

ไดตามตารางที่ 22 โดยมีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 85.96 แสดงดังรูป 5.1 และจํานวน

อาจารยประจําแยกตามตําแหนงทางวิชาการดังรูป 5.2 
 

ตารางที่ 22 บุคลากรสายวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

คุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รอยละ 

ศาสตราจารย - 1 1 1.75 

รองศาสตราจารย - 6 6 10.53 

ผูชวยศาสตราจารย - 22 22 38.60 

อาจารย 8 20 28 49.12 

รวม 8 49 57 100 

รอยละ 14.04 85.96 100 100 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 

 

 
รูปท่ี 5.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ป พ.ศ.2556-2560 
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รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ป 2556-2560 
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รูปท่ี 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป พ.ศ.2556-2560 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย ใหมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา

นักศึกษาใหมีทักษะแหงอนาคตใหม (21st Century Skills) เปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

โดยมีโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จํานวน 7 โครงการ ดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 23 
 

 

ตารางที่ 23 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการนํารอง กระบวนวิชา 603332 

วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural Materials for 

Packaging) 

อาจารยสุฐพัศ คําไทย 

2 โครงการนํารอง Type B เนนการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะ Student Centered Learning Approaches 

และ ICT-integrated กระบวนวิชา 603351 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ 

อาจารย ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ 

3 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลอง

กับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 602321 

จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร 

อาจารย ดร.สิริวัฒน จินศิริวาณชิย  

 

29.09 30.36 
33.93 

37.50 38.60 

5.45 5.36 
8.93 8.93 10.53 

3.64 
1.79 1.78 1.78 1.75 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2556 2557 2558 2559 2560 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ป 2556-2560 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
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ตารางที่ 23 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

4 โครงการนํารองType A การจัดการเรียนรูแบบใหมที่

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 604431 

การควบคุมกระบวนการในวิศวกรรมอาหาร 

รองศาสตราจารย ดร.นพพล เลก็สวัสดิ ์

5 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลอง

กับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 604732 

หลักการประเมินความเสี่ยงในอาหาร  

อาจารย ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ 

6 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลอง

กับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 604456 

การจัดการผลิตและดําเนนิงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

อาจารย ดร.สรญา เขียวนาวาวงศษา 

7 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลอง

กับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 605340 

เทคโนโลยีขนมหวาน 

อาจารย ดร.ปยวรรณ  สิมะไพศาล 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดังนี ้
 

 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ําชาแก

คณาจารยที่ไดรับรางวัลดีเดน คณาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ และบุคลากรที่ไดรับตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 

10 ทาน ดังนี้ 

 ผูที่ไดรับรางวัลดีเดน/ผลงานดีเดน จํานวน 5 ทาน ไดแก 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี ไดรับรางวัลนักบริหารดีเดนแหงป สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ไดรับรางวัลนักบริหารดีเดนแหงป สาขาบริหารการศึกษา 

และรางวัล สตรีตัวอยางแหงป จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

3. รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ไดรับรางวัลการนําเสนอ อันดับที่ 3 ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติ ณ กรุงปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จอมดวง ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดนประจําป 2559 และ 2560    

ในงานประชุมวิชาการหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ ไดรับรางวัล Best Oral Presentation ในการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
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 ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 5 ทาน ไดแก 

1. รองศาสตราจารย ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรณพ เหลากุลดิลก 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี วังเตือย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจล ิ
 

 และ ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน จํานวน 1 ทาน คือ คุณจริญญา เสนาปา ในตําแหนง

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ 
 

 การจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการดํารงตําแหนงดังกลาว และเปน

โอกาสอันดีที่คณาจารยและบุคลากรของคณะจะไดพบปะพูดคุย สงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ณ 

หองประชุม 4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 จัดอบรมการใหลําดับข้ันดวย VBA        

ในโปรแกรม EXCEL และการสงคะแนนแบบออนไลน โดยมีวิทยากรจาก

สํานักทะเบียนและประมวลผล   ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 

   

 

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมสัมมนาเร่ือง "อาจารยที่

ปรึกษากับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และระบบทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง" โดย

วิทยากรจากสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ หองประชุม 4        

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรู

และแลกเปลี่ยนประสบการณ เร่ือง “การจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคลองกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”  

โดยมี อาจารยพวงเพ็ชร นิธยานนท คณบดีคณะการจัดการ

ธุรกิจอาหาร, อาจารยนภเกตน  สายสมบัติ หัวหนา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน พรอมดวยอาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผูเขารวมโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหม ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวม

ถายทอดองคความรูและแบงปนประสบการณ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   

 

5.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 62 คน จําแนกตามคุณวุฒิและสถานะการจาง   

ไดตามตารางที่ 24 โดยมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการดังรูป 5.3 
 

ตารางที่ 24 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

สวนงาน 

สถานะการจาง 

รวม 

คุณวุฒิ 

รวม 

ตําแหนง

ชํานาญ

การ 

ลา

ศึกษา

ตอ 
ขรก. 

พนง.

แผนดิน 

พนง. 

สวน

งาน 

เอก โท ตรี 

ต่ํา

กวา

ตรี 

สํานักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

1 28 5 34 - 14 16 4 34 1  

สํานักวชิา

อุตสาหกรรมเกษตร 

2 16 5 23 - 3 19 1 23 4 1 

ศูนยบริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร 

- 5 - 5 - 1 3 1 5   

รวม 3 49 10 62 - 18 38 6 62 5 1 

รอยละ 4.84 79.03 16.13 100 - 29.03 61.29 9.68 100 8.06 1.61 
ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 
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รูปท่ี 5.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงชํานาญการ ป พ.ศ.2556-2560 
 

 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี ้
 

 ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  เปนตนมา              คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ "Lunch Talk” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ ไดแก กลุมคณาจารย 

กลุมนักวิทยาศาสตร และกลุมเจาหนาที่สายสนับสนุน ไดพบปะพูดคุย

กันในรูปแบบ Lunch Talk ซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางใหบุคลากรของคณะ

ไดมีโอกาสไดพุดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแสดงปฏิสัมพันธระหวางกันมากข้ึน โดยมีกําหนดจัดกิจกรรมฯ เปน

ประจําทุกเดือน ณ หองประชุม 1, 3 และ 4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

        

 ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เปนตนมา         

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ "English Talk : Coffee & 

Tea Happy Time” โดยเปนการสื่อสารพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เปนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบบรรยากาศที่ เปนกันเองพรอม

รับประทานอาหารวางรวมกัน ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสให

บุคลากรของคณะฯ ไดฝกทักษะในดานการฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบรับกับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  โดยมีกําหนดจัดกิจกรรมฯ 

เปนประจําทุกเดือน ณ หองประชุม 1  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 
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 วันที่ 1 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เร่ือง “การจัดทําเอกสาร ISO” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.

สุทัศน สุระวัง รองคณบดี (ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ISO) 

นา งสาวป ย ะนุ ช  สวั สดี  เ ลขานุ ก า รคณะฯ  (ป ระธาน

คณะกรรมการ ISO) พรอมดวยบุคลากรจากทุกหนวยงานใน

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

และแบงปนประสบการณในการจัดทําเอกสาร ISO รวมกัน     ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่ 15 มีนาคม 2560  จัดการฝกอบรม เร่ือง “เทคนิค

การขับเคลื่อนองคกรเพื่อความยั่งยืนโดย... การสื่อสาร” ภายใต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หองประชุม 4       

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

        วันที่ 9 มีนาคม 2560 ไดจัดกิจกรรม “คลินิก ISO” 

เพื่อถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดทํา

ระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Work Instruction) ใหแกบุคลากรในการจัดทําเอกสาร ISO       

ณ หองประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

           

 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ผูบริหารและบุคลากรคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน

ภายนอก จํานวน 3 แหง ไดแก 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2. คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบัน

การจัดการปญญาภิวัฒน และ 3. สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและ

พันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

      

 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จัดการฝกอบรม เร่ือง “แผนปฏิบัติ

การเพื่อรับสถานการณฉุกเฉิน กรณีการเกิดอัคคีภัยและแผนดินไหว" 

ภายใตโครงการเตรียมความพรอมของบุคลากรและนักศึกษาตอ

เหตุการณอุบัติภัยทางธรรมชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560      

ณ หองประชุม 4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 จัดการอบรม เร่ือง "การใชโปรแกรม

ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง เ สี ย แ ล ะ ส า ร อั น ต ร า ย ใ น ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม" ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จัดการฝกอบรม เร่ือง “เตรียม

ความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ" ภายใตโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หองประชุม 4  ชั้น 2 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  
 

 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จัดการฝกอบรม เร่ือง “พี่นองชาว 

อก. มช. รวมใจพัฒนาองคกร" เพื่อใหบุคลากรเกิดแนวคิดหรือจุด

ประกายความคิด ที่จะดึงศักยภาพที่มีอยูมาพัฒนาคณะฯ ใหกาวหนา

อยางมั่นคงและยั่งยืน ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 จัดฝกอบรมการใชงานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Document) เพื่อใหบุคลากร

สามารถนําระบบ CMU e-Document มาใชในการรับ-สงหนังสือ 

และแจงเวียนขาวสารตางๆ ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได

อยางมีประสิทธิภาพ  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 อาคาร 2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   

 วันที่ 12 กันยายน 2560  จัดโครงการ Happy Time 

for All (Special) “กิจกรรมจัดดอกไม” ภายใตโครงการสงเสริม

สุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร Happy Time for all 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หองประชุม 4  ชั้น 2 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
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5.5 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 

นับตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะฯ จนมาถึงปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนิน

โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

1. Deakin University, Australia 

2. University of New South Wales, Australia  

3. Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of 

Sciences, China 

4. Institut National de la RechercheAgronomique (INRA), France     

5. Brawijaya University, Indonesia  

6. Supanuwong University, Lao PDR 

7. Free University of Bozen-Bolzano , Italy 

8. Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan 

9. Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 

10. Faculty of Agriculture, Kobe University, Japan 

11. Faculty of Agriculture, Meijo University, Japan   

12. Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan  

13. Gangnueng-Wonju National University, South Korea 

14. Korea Food Research Institute (KFRI), South Korea 

15. Korea University, South Korea 

16. Faculty of Food Technology, University of Sultan Zainal Abidin, Malaysia  

17. Yadanabon University, Myanmar 

18. University of the Philippines, Philippines 

19. University of The Philippines Diliman, Philippines 

20. University of The Philippines Losbanos, Philippines 

21. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic 

22. The University of Reading, United Kingdom 

23. Food Industries Research Institute (FIRI), Vietnam 

24. Nong Lam University, Vietnam 

25. Asean Universities Consortium on Food and Agro-based Engineering and 

Technology Education 
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และมีโครงการความรวมมือกับองคกร/หนวยงานภายในประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

1. บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จาํกัดประเทศไทย 

2. เทศบาลเมืองแมเหียะ 

3. สมาคมอาหารแชเยือกแข็งแหงประเทศไทย 

4. บริษัท พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

5. บริษัท พีเอ็มกรุบ จํากัด 

6. บริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จาํกัด 

7. บริษัท วี ฟูดส (ประเทศไทย) จาํกัด 

8. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

9. สมาคมผูปกครองผูพิการทางสตปิญญาแหงประเทศไทย 

 

 

5.6 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ ดังนี้ 

 

1) Graduate School of Agriculture, Kagawa University 

 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOA) for the Double 

Degree ระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Graduate School of 

Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุน ซึ่งจะชวยพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในดานการจัดการ

รวมทั้งพัฒนาความหลากหลายในกระบวนการความคิดและการไตรตรองของนักศึกษาสูระดับสากล ณ Faculty of 

Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
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2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม 

 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ   

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เก่ียวกับความรวมมือ 

ทางวิชาการระหวางทั้งสององคกร ครอบคลุมการสงเสริม 

สนับสนุนและดําเนินการเพื่อการแกไขปญหา และการ

พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเสริมสราง   

ความรวมมือดานการศึกษาและวิจัย เพื่อกระตุนและ

ผลักดันให เ กิดผลงานนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม       

ในเขตภาคเหนือ รวมถึงการสงเสริมและสรางเครือขายนวัตกรรมภาคเหนือ ระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ และ

สถาบันการศึกษา และสงเสริมการตลาดของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ณ สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 

3) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย  

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ Universiti Sultan Zainal Abidin รวมลงนาม

ตออายุความรวมมือทางวิชาการระหวางสองมหาวิทยาลัย (MOU) พรอมทั้งลงนามบันทึกขอตกลงเก่ียวกับการจัด

โครงการ Staff and Student Mobility (MOA) โดยบันทึกขอตกลงทั้งสองฉบับมีระยะเวลา 5 ป ณ สํานักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

      
 

4) สมาคมผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย 

 วันที่  3 เมษายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร      

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับ สมาคม

ผูปกครองคนพิการทางสติปญญาแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริม

และใหความชวยเหลือชมรมเครือขายในการรวมมือ ภายใต

โครงการพัฒนาสินคา (SME) เพื่อครอบครัวคนพิการสติปญญา 

ดวยแนวอัตลักษณใหมสูการมีอาชีพอยางยั่งยืน ณ หองประชุม 3 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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5.7 โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
 

1) โครงการความรวมมือกับ Korea Food Research Institute 

 ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้

1.1) วันที่ 17 ตุลาคม 2559 Dr. Kyung-Tack 

Kim จาก Korea Food Research Institute และ Dr. Sang 

Wook Kim จาก GINLAC Kuan Industrial Co. Ltd. ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี ไดติดตามความกาวหนาของงานวิจัยเก่ียวกับ

โสมเกาหลีกับทีมคณาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ หอง

ประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พรอมทดสอบผลิตภัณฑจากงานวิจัย ณ บริษัท เชียงใหม เฮลตี้ โปรดักส จํากัด 

 

1.2) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 Dr.Young-Chul Lee, 

Vice President จาก Korea Food Research Institute (KFRI) 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพูดคุย

หารือเร่ืองงานวิจัยที่ดําเนินการรวมกับทีมวิจัยของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ณ หองประชุม 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

2) โครงการความรวมมือกับ North Dakota State University, USA 

 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 Professor Dr. 

Kalidas Shetty จาก North Dakota State University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่ อประชุมปรึกษาหารือเ ก่ียวกับการลงนาม 

Memorandum of Agreement (MOA) ระหวางคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร และ North Dakota State 

University รวมทั้งการประชุมวิชาการนานาชาติ 

International Convention of Asia Scholars (ICAS 10) 

ที่กําหนดจะจัดข้ึนในจังหวัดเชียงใหมระหวางวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 
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3) โครงการความรวมมือกับ Faculty of Food Technology, University of Sultan 

ZainalAbidin, Malaysia 

ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี ้

 3.1) วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2559  จัดโครงการ “UniSZA: 

The 6th STUDENT MOBILITY PROGRAM TO FACULTY OF 

AGRO-INDUSTRY, CHIANG MAI UNIVERSITY” โดยมี Assoc. Prof. 

Dr. Kamarul ‘Ain Mustafa คณบดีจาก Faculty of Bioresources 

and Food Industry พรอมเจาหนาที่และคณะนักศึกษาจาก Universiti 

Sultan Zainal Abidin (UniSZA) จํานวนทั้งสิ้น 23 คน เขารวม

โครงการ 

 3.2) วันที่ 31 มีนาคม 2560 Prof. Dr. Che Abdullah 

Abu Bakar จาก School of Food Industry, Universiti Sultan 

Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia มานิเทศนักศึกษา UniSZA 

ในโครงการ Internship ประจําป 2560 ณ บริษัท ชาระมิงค จํากัด 

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สุภาฟารมผึ้ง 

จํากัด และบริษัท โกลดมิลค จํากัด และมาเยือนคณะอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่อขอบคุณในความรวมมือการดําเนินโครงการดังกลาว 

    
3.3) วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 6 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 6 คน เดินทางไปใน

โครงการ CMU Student Mobility รุนที่ 4 : The Visit to Faculty of 

Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin 

(UniSZA), Malaysia เพื่อรวมนําเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาดูงาน

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ณ UniSZA ประเทศมาเลเซีย 
 

4) โครงการความรวมมือกับ Chinese Academy of Sciences, China 
 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 Professor Dr. 

Tianzhong Liu, Professor Dr. Li Fuli, Professor Dr. 

Yuan Zhenhong, Associate Professor Dr. Qi Wei 

และ Dr. Liu Shuma จาก Chinese Academy of 

Sciences ประเทศจีน เดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่อหารือโครงการความรวมมือดานวิจัย Sino-Thai รวมทั้งโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Sino-Thai คร้ัง

ที่ 2 ซึ่งกําหนดจัดข้ึนในป 2560 รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
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5) โครงการความรวมมือกับ National Pingtung University of Science and 
Technology (NPUST), Taiwan 

 

ประกอบดวย 2  กิจกรรม ดังนี ้
 

5.1) วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2559 ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขารวม
เปนกรรมการตัดสินในงาน “The 2016 Asia Pacific 
Agriculture Student Summit and the 2016 Asia Pacific 
Agriculture Undergraduate Project Competition” ซึ่งจัด
โดย The International College, National Pingtung 
University of Science and Technology (NPUST), 
Taiwan พรอมกันนี้ไดมีการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของ NPUST และหารือเก่ียวกับขอตกลงความรวมมือกัน
ระหวางสองสถาบัน ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. 

 

 5.2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 Assoc. Prof. Dr. 

Vincent Ru-Chu Shih จาก National Pingtung University 

of Science and Technology ประเทศไตหวัน และ Ms. Jill 

Lai เลขานุการเอก แผนกการศึกษา จากสํานักงานเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย มาเยือนคณะอุตสาหกรรม

เกษตร เพื่อหารือเบื้องตนเก่ียวกับโอกาสในการสรางความ

รวมมือทางวิชาการดาน Dual Degree ระหวางทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

6) โครงการความรวมมือกับ Nong Lam University, Vietnam 

 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 คณะ

นักศึกษา จาก Faculty of Food Science and Technology, 

Nong Lam University, Vietnam จํานวน 5 คน เดินทางมา    

ดูงานและฝกงานวิจัยในหนวยวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามโครงการ Student Mobility : Work 

– Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang 

Mai University 2017 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และ

ประสบการณทางดานวิชาการ การทําปฏิบัติการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวัฒนธรรมกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป 
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7) โครงการความรวมมือกับ Yamagata University, Japan 

ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้
 

7. 1 )  วั น ที่  1 3 -1 5  ตุ ล า ค ม  2 5 5 9                 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา พูลลาภ 

รองคณบดี และรองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 

หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางไปเยือน 

Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศ

ญี่ปุน เพื่อเยี่ยมคารวะคณบดีและคณะผูบ ริหารของ 

Faculty of Agriculture รวมทั้งเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของ Faculty of Agriculture 

 

 

7.2) วันที่ 1– 8 กันยายน 2560 Associate Professor Dr. 

Masanori Watanabe พรอมเจาหนาที่และคณะนักศึกษา จาก 

Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศญี่ปุน 

จํานวน 10 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อดู

งานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหมตามโครงการ 

Student Mobility: Short Stay Program in CMU 2017  

  

 

 

8) โครงการความรวมมือกับ Kagawa University, Japan 

 วันที่ 14 มีนาคม 2560 Professor Ikuo 

Kataoka คณบดี Faculty of Agriculture และ 

Professor Lrong Lim, Director International 

Student Center, Kagawa University ประเทศญี่ปุน 

เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผูบริหารคณะอุตสาหกรรม

เกษตร และรวมงานเลี้ยงศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาโดย

ไดรับทุนสนับสนุนจาก Kagawa University ณ หอง

ประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
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9) โครงการความรวมมือกับ University of Reading, United Kingdom 
 

 ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้

 9.1) วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร ระวียัน 

ผูแทนโครงการ TNE Seed Funding และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา พูลลาภ  

รองคณบดี ไดเดินทางเยือน The Department of Food and Nutritional 

Sciences at the University of Reading, University of Reading, United 

Kingdom เพื่อเขารวมประชุมหารือเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรรวมนานาชาติ ระดับ

ปริญญาโท (The International Double Degree Programme รวมกับ Professor 

Dr. Keshavan Niranjan และคณะกรรมการโครงการจัดทําหลักสูตรรวมจาก 

University of Reading   

 

9.2) วันที่ 19 เมษายน 2560 Professor Dr. Keshavan Niranjan จาก 

University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร เดินทางมาพูดคุย

หารือรายละเอียดในการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ หลักสูตรรวม 

(Dual Degree) ระหวางสองมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 1 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

10) โครงการความรวมมือกับ Deakin University ประเทศออสเตรเลยี   
   

ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้
 

10.1) วันที่ 24 มกราคม 2560 Professor Russell 

Keast ผูเชี่ยวชาญดาน Sensory และ Professor Lynn 

Riddell ผูเชี่ยวชาญดาน Nutrition จาก Deakin University 

ประเทศออสเตรเลีย มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ

หารือความรวมมือทางวิชาการและการจัดทําหลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษารวมกัน ณ หนวยการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัสและการทดสอบผูบริโภค คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
 

10.2) วันที่ 9 มิถุนายน 2560 Professor Dr. Lynn 

Riddell รองคณบดีจาก Faculty of Health, Deakin University 

เดินทางมาพบปะผูบริหารและพูดคุยหารือโอกาสความเปนไปไดใน

การทําหลักสูตรรวม (Dual Degree) ระหวาง Faculty of Health 

(Deakin University) และ Faculty of Agro-Industry (CMU).             

ณ หองประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
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11) โครงการความรวมมือกับ Kobe University ประเทศญ่ีปุน 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 Professor Dr. Shinji Takenaka 

จาก Division of Agrobioscience, Graduate School of 

Agricultural Science, Kobe University ประเทศญี่ปุน มาเยือน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพบปะผูบริหารและหารือรายละเอียด

โครงการ Sakura Science Program 2017 ที่จะจัดข้ึนระหวางวันที่ 

23 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยโกเบ  

  

 

12) โครงการความรวมมือกับ Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด 

 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 Professor Dr. Ravi 

Gooneratne จาก Faculty of Agriculture & Life Sciences, 

Lincoln University ประเทศนิวซีแลนดใน มาเยือนคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพบปะผูบริหารและหารือโอกาสในการ

สรางความรวมมือทางวิชาการระหวางทั้งสองสถาบันตอไปใน

อนาคต     

 

 

 

13) โครงการความรวมมือกับ  Yadanabon University สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 Prof. Dr. Myinzu Minn, Pro-

rector และคณะผูบริหารจาก Yadanabon University ประเทศ

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่อหารือการสรางความรวมมือทางวิชาการกับคณะฯ พรอมทั้ง

เยี่ยมชมหองปฏิบัติการ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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5.8 อาคันตุกะจากตางประเทศเย่ียมชมคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีอาคันตุกะจากตางประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตรสรุปได

ดังตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 จํานวนอาคันตุกะที่มาเย่ียมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ลักษณะกิจกรรม 
จํานวน 

(คร้ัง) 

จํานวน

อาคันตุกะ 

(คน) 

ประเทศ 

1. เยี่ยมชมคณะ/เจรจาความรวมมือ 12 27 ไตหวัน, ญี่ปุน, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย,

สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, 

สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย,  

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

2. อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ฝกประสบการณ 4 19 ญี่ปน, มาเลเซีย, ฝร่ังเศส,  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

3. บรรยายพิเศษ 4 10 สวีเดน, สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด, ญี่ปน 

4. โครงการแลกเปลี่ยน Student Mobility 2 31 ญี่ปุน, มาเลเซีย 

5. โครงการวิจัยรวม 3 9 สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญีปุ่น, 

สาธารณรัฐเกาหล ี

6. อ่ืน ฯ (โครงการประชุมวชิาการรวม) 1 4 สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย, อินเดีย

สหรัฐอเมริกา 

 

ดังตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 Asst. Prof. Dr. Joanna 

Trafiałek, Director of Postgraduate Studies Food Safety 

and Food Security Management Systems, Warsaw 

University of Life Sciences ประเทศโปแลนด     มาเยือนคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพบปะผูบริหารและคณาจารยผูเชี่ยวชาญ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งหารือโอกาสการ

สรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง Warsaw University of 

Life Sciences และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ หองประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 Dr. Lee, Tzong-Ru จาก 

Marketing Department, National Chung Hsing University 

และ 2) Mr. Michael Fu, Secretary General จาก Chinese 

Institute of Business Education Development มาเยือนคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อหารือโอกาสในการสรางความรวมมือทาง

วิชาการรวมกัน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

  

5.9 การเย่ียมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 

1) ดานการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผูบริหาร และบุคลากร  คณะเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นําโดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุษา เชาวนลิขิต คณบดี เขาศึกษาดูงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พรอม

ดวยผูบริหาร ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ณ หองประชุม 

3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ผูบริหาร และบุคลากร     คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําโดย    รองศาสตราจารย 

ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดี เขาศึกษาดูงานดานการบริการจัดการ

และการพัฒนาระบบงานตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา 

ศรีวัฒนะ คณบดี พรอมดวยผูบริหาร ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   

2) ดานการบริหารจัดการ 

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร

จัดการในการดํารงตําแหนงหัวหนางานตามโครงสรางของสํานักงานคณะ 

เพื่อทราบถึงภาระงาน บทบาท และหนาที่ในความรับผิดชอบ โดยมี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ รองคณบดี พรอมดวย

เลขานุการคณะฯ และหัวหนางาน รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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3) ดานการจัดการเรียนการสอน 

 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ศึกษาดู

งานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติงานกับผูรับผิดชอบ

หนวยงานดานวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ     

กลยุทธการรับนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์

หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ใหการตอนรับ ณ หองประชุม 

3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  

 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เขา ศึกษาดู งานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ภายใตโครงการ "ลูกชางทัวร" โดยมี อาจารย ดร.    

สุภเวท มานิยม ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เปนผูบรรยาย

แนะนําคณะ ณ หองประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   

 

 

4) ดานการเงินและงบประมาณ  

 วันที่  27 มิ ถุนายน  2560 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ  และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเขาศึกษาดูงาน “ระบบบริหาร

งบประมาณ e-Budget” คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งระบบ

ดังกลาวเปนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่สามารถนํามาปรับ

ใชใหกับระบบบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ ได โดยมี นางสาว

ปยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะฯ และบุคลากรงานการเงินการคลัง

และพัสดุ รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
  

นอกเหนือจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรแลว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังไดดําเนินการตามพันธกิจ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน

ภาคเหนือ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตามพันธกิจ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ตางๆ ดังนี้ 

 

6.1 กิจกรรมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีจํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 26 
 

ตารางที่ 26 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่จัด 
สถานที่ 

1 ทําบุญทอดกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 29 ต.ค.59 วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

2 ทํากระทงเพื่อชุมชนทองถ่ิน 14 พ.ย. 59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 ธ.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 ถวายเทียนพรรษา 7 ก.ค.60 ณ อารามทาปาไม ต.ทาขุมเงิน  

อ.แมทา จ.ลําพูน 5 ทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพนัธ 7 ก.ค.60 

6 รวมขบวนแหประเพณีสงกรานต 13 เม.ย.60 อ.เมือง จ.เชียงใหม 

7 กิจกรรมดําหัวคณบดีและผูอาวโุสคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

19 เม.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 

 

กิจกรรมดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

28 เม.ย.60 ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 โดยมีตัวอยางกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

 

 วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ไดเขารวมพิธีทอดถวาย      ผากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป พ.ศ. 2559 ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม      



 

79 

 

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จัดโครงการทํากระทงเพื่อ

ชุมชนทองถ่ิน โดยมีบุคลากร และนักศึกษา รวมกันทํากระทง

จากวัสดุธรรมชาติเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอย

กระทงหรือประเพณียี่เปง อีกทั้งยังเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม

รวมกับชุมชนทองถ่ินและไดนํากระทงไปมอบใหกับประชาชน 

ในชุมชนโปงนอยเพื่อใชในเทศกาลลอยกระทงตอไป ณ บริเวณ

ลานหนาอาคาร 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

  

 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 จัดพิธทีําบุญเนื่องในวันคลายวนัสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 

2559 ณ โรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร                                

          
 

 

 วันที่ 6 มกราคม 2560 จัดพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องใน

โอกาสข้ึนปใหม 2560 โดยมี ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร นั่งสมาธิ และกิจกรรม  

จับฉลากของขวัญปใหมจากผูบริหาร และคณาจารย ณ หอประชุม

ใหญคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่ 7 เมษายน 2560  จัดโครงการ Happy Time for 

All (Special) “กิจกรรมตัดตุงตอนรับประเพณีวันสงกรานต” 

ภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

Happy Time for all ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หอง

ประชุม 4  ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณะฯ เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

อันงดงามของไทย และเสริมสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร

ผานการทํากิจกรรมรวมกัน 
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 วันที่ 13 เมษายน 2560 รวมขบวนแหสรงน้าํพระพทุธสิหิงค ในงานประเพณสีงกรานต ประจาํป 2560 

โดยมีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมขบวนแหสรงน้ําพระ และสืบสานประเพณีปใหมเมือง 

    
 

 วันที่ 19 เมษายน 2560 จัดพิธีรดน้ําดําหัวอดีตคณบดี 

คณบดี และผูอาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ประจําป 2560 

เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

แบบลานนาใหคงอยูสืบไป พรอมทั้งยังมีการแสดงแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมจากนักศึกษาสปป.ลาว และนักศึกษาไทย ณ 

หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

   

 วันที่ 23 เมษายน 2560 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ รองคณบดี และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน สุระวัง 

รองคณบดี เขารวมพิธีรดน้ําดําหัวคณาจารยอาวุโสของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ โรงแรม

ทองธารา กรุงเทพมหานคร  
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 วันที่ 22 มีนาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ จัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ และ วันที่ 25 มีนาคม 

2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ เพื่อทําบุญสาขาวิชา และรวมใจ

พัฒนาสาขาวิชา โดยมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปเขารวม ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                

     

 

 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูบริหาร บุคลากร และ

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีดําหัวอดีตอธิการบดี 

อธิการบดี และคณาจารยผูอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องใน

งานประเพณีสงกรานต ประจําป 2560 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม                               

   
 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกับคณะสัตวแพทยศาสตร, สถาบันวิจัยและพัฒนา

พลังงานนครพิงค, ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตร 

แมเหียะ , สํานักงานหอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง            

(หอแมเหียะ), ศูนยสัตวทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม,    

ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ, ศูนยวิจัยขาวลานนา 

และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดใหมีงานถวาย

เทียนพรรษา และพิธีทําบุญทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพันธ  เพื่อสมทบทุนในการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 

(ไฟฟา) เพื่อใหเกิดความสองสวางสําหรับพระภิกษุสงฆซึ่งประจําวัด ณ อารามทาปาไม ต.ทาขุมเงิน อ.แมทา  

จ.ลําพูน    
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6.2 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาสังคม 
 

 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาสังคม มีจํานวน 7  โครงการ 

ดังในตารางที่ 27 

ตารางที่ 27 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 โครงการอนุรักษพลังงานในอาคาร ต.ค.59 - ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 ปรับปรุงภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.59 - ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลและวสัดุมีพิษเพื่อ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี ้

- การสรางคุณคาวสัดุรีไซเคิล 

- การนําถุงขนมกรุบกรอบมาทําเปนไมเสียบเงิน

ทําบุญเนื่องในเทศกาลตางๆ 

- จัดทําถุงกระดาษเพื่อชุมชนทองถ่ิน 

ต.ค.59 - ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 

 

อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ดังนี ้ ต.ค.59 - ก.ย.60  

- จัดทําแนวปองกันไฟปา 16ก.พ.59 ณ บานมงดอยปุย ต.สเุทพ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม 

- ทําความสะอาดสถานที่ทองเที่ยว 16 มี.ค.59 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนาง

เจาสริิกิติ์ อ.แมรมิ จ.เชียงใหม 

- กิจกรรมลดการเผา สงเสริมปุยอินทรีย 

อนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือสุขภาวะชุมชน  

บานแมเหียะใน และปาชุมชนแม

เหียะใน หมูท่ี 3 ต.แมเหียะ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม 

5 กิจกรรม 5 ส. ทุกไตรมาส คร้ังที่ 1 : 28ธ.ค.59 

คร้ังที่ 2 : 11ม.ค.6 

คร้ังที่ 3 : 7มิ.ย.60 

คร้ังที่ 4 : 25 ส.ค.60 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ ต.ค.59 - ก.ย.60 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 โครงการนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรรวมใจ

พัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คร้ังที่ 1 : 10 ก.พ. 60 

 

คร้ังที่ 2 : 22 ม.ีค.60 

 

ณ บริเวณตึก FE และหอประชุม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ณ บริเวณรอบอาคาร และในอาคาร

สาขาวิชา PKT 

 

ดังมีตัวอยางกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาสังคม ดังนี้ 
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  วันที่ 14 มกราคม 2560 บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกาและผู

มีจิตศรัทธา รวมกันบริจาคสิ่งของเคร่ืองใชอุปกรณการเรียน เนื่องใน

วันเด็กแหงชาติ ณ โรงเรียนบานแมตะละ ต.แมแดด อ.กัลยานิวัฒนา 

และโรงเรียนบานแมโต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สุทัศน สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนประธาน

ในการบริจาคดังกลาว รวมกับคณาจารย บุคลากร และผูมีจิตศรัทธา 

 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560  จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนทองถ่ิน  โดยบุคลากร และ

นักศึกษา ไดชวยกันกวาดใบไมใบ ก่ิงไม เพื่อเปนการปองกันไฟปา โดยรวมกับเจาหนาที่ทางสวนพฤกษศาสตรฯ ณ 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม 

    
 

 

 วันที่ 2 มีนาคม 2560 ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เขารวมกิจกรรมลดการเผา สงเสริมปุย

อินทรีย อนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาวะชุมชน ณ สวนสมเด็จยา 

ถวายในหลวงเนื่องในโอกาสครองราชฯ ครบ 70 ป บานแมเหียะใน 

และปาชุมชนแมเหียะใน หมูที่ 3 ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

  

 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภัณฑทางทะเล เขารวมโครงการ มช. รวมพลัง

ปลูกปาชายเลน ป 2560 ณ ศูนยการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร 
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 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมกิจกรรม "ดอยสวยดวย

พฤกษา"  โดยไดรวมกันปลูกตนไม ตลอดเสนทางข้ึนพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพ ณ เขตพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
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