
นักศึกษา อก.มช ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน 

GCIP-Thailand รวมกับ หจก.ฟางไทย แฟคทอรี่  

 

ผลงาน นายยศวรรษ อํานา นางสาวธนันยา กรีรัตน และนางสาวเนริชา ไหวพินิจ นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ โดยมี อาจารย สุฐพัศ คําไทย เปนที่ปรึกษาของทีม เขารวมประกวด

โครงการ นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหมของธุรกิจ SMEs 



นักศึกษา อก.มช. ควารางวัล ชนะเลิศ ประเภท Food for 

Fitness พรอมโลประกาศเกียรติคุณ  
ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5 

ประจําป 2560  

ทีมนักศึกษาซ่ึงประกอบดวย นางสาวไอลดา ศรีน่ิม, นางสาวนันทนภัส บํารุงพนิชถาวร, นางสาวจรรยภา เจิมแหล และ

นางสาวนิศารัตน วิเชียร ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 



อาจารย อก.มช. ควารางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง ในการสงผล

งานวิจัยเขารวมประกวดระดับนานาชาติ International Conference 

and Exposition on Inventions by Institutions of Higher 

Learning (PECIPTA)  

 

 

ผศ.ดร. สมชาย จอมดวง หัวหนาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ไดรับ

รางวัล ดังนี้ คือ (รางวัลเหรียญทอง) จากงานวิจัย

เร่ือง "ลูกตาวแชอ่ิมรสกาแฟ" และ (รางวัลเหรียญ

ทองแดง) งานวิจัยเร่ือง "ดักแดสกัด"  



อาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. รวมรับรางวัล 

หนวยรวมดําเนินงานดีเดน พรอมทั้งไดรับรางวัลโครงการดีเดน  

 

 

 

Talent Mobility ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โครงการ "การพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพใน 

ระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตดานตนทุนและคุณภาพการผลิต" โดย  

อาจารย ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ และบริษัท เอ็ม พร พลาส แพค จํากัด  



คณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ควา 3 รางวัล  

INNO NIGHT AWARD 2017  

 

 

 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี ไดรับรางวัลสูงสุด "The Legend" 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ ไดรับรางวัล "Big Impact" 

3. อาจารยอิศรพงษ พงษศิริกุล ไดรับรางวัล "Popular Industrial Researcher" 



อาจารย อก.มช. รับมอบโลเกียรติคุณวิธีปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรู

แบบใหมในศตวรรษที่ 21  

 

 

 

อาจารย สุฐพัศ คําไทย ไดรับโลเกียรติ ในกลุมสาขา

วิทยาศาตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2559 

รับโลเกียรติคุณวิธีปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  



น้ําตาลลําไย ผลสําเร็จทีมวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มช. ชวยเกษตรกร

แกปญหาผลผลิตลนตลาด  และผลงานสูเชิงพาณชิยไดจริง 

 

 

ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ และ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เจาของผลงานวิจัยในโครงการเทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลลําไย  



ไสอั่วลดไขมัน 

ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ หัวหนาทีมวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คิดคน “ไสอ่ัวสูตรลดไขมัน” อาหารพ้ืนบานของ

ภาคเหนือ ปรับสูตรใหม “ลดไขมัน” มากกวารอยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับ

สูตรดั้งเดิม 



“อุยคํา” น้ําพริกหนุมอบแหง เนรมิตความสดใหม

เพียงเติมน้ํา 

ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  รวมกับ บริษัท 

เน้ือทิพย จํากัด พัฒนานํ้าพริกหนุม

อบแหง อาศัยกระบวนการผลิตท่ีเรียกวา 

Freeze dry หรือการเอาความช้ืนออก

จากวัสดุที่แชแข็งแลว ในขณะที่มันยังคง

อยูในสภาพเดิม ทําใหยังรักษารูปราง 

และโครงสรางไวเหมอืนเดิม ภายใตแบ

รนด “อุยคํา”  



มช. สรางเครื่องตนแบบระดับโรงงาน  

ผลิตแคโรทีนอยดเขมขน จากน้ํามันปาลมดิบ 

 

รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เจาของผลงานวิจัย โครงการการสกัดแคโรที

นอยดจากน้ํามันปาลมดิบโดยใชตัวทําละลาย ที่อุณหภูมิตํ่าเพ่ือใชเปนสีผสมอาหาร 



ผลงานนวัตกรรม อื่นๆ ที่ทํารวมกับภาคเอกชน 

• บริษัท เชียงใหม เฮลต้ี โปรดักส จํากัด  ผลิตภัณฑ "Roselle Honey Spread“ 

• บริษัท ไทย นิจิ อินดัสทรี จํากัด   ผลิตภัณฑ “Rice Berry Granola" 

• บริษัท ฮิลลคอฟฟ จํากัด  ผลิตภัณฑ "กาแฟหอมขาว” 

• โรงงานผลไมแสงทอง ผลิตภัณฑ "น้ํามันเมล็ดทอ" 

• บริษัท กรีนไดมอนด จํากัด ผลิตภัณฑ "เครื่องด่ืมเจลลี่สาหรายเกลียวทอง” 

• บริษัท เดลี่กรีน 2507 จํากัด ผลิตภัณฑ "น้ําอินทผลัมบรรจุขวดพรอมดื่ม” 

• บริษัท ไทไท แบรนด  ผลิตภัณฑ "Lanna Cereal bar" 

• บริษัท กาแฟวาวี จํากัด  ผลิตภัณฑ “Coffee Berry" 

• บริษัท วีแอนดพีเฟรชฟูดส จํากัด "แคบหมูลดไขมันโดยใชเครื่องทอดสุญญากาศ“ 
• หจก.กาญจน์วารินทร์  ผลติภณัฑ์ "เคร่ืองด่ืมชาปลีกล้วย" 

 

 

 

 

 

และอีกมากมาย... 
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