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รายงานประจําปฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 ชวงระยะเวลาดังกลาวที่ผานมา คณะฯ ไดมีการดําเนินงานในดานตางๆ ครอบคลุมตามภารกิจหลักที่
สําคัญทั้ง 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักของการดําเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด 

 
ในการดําเนินใหบรรลุตามภารกิจหลักของคณะฯ เปนผลมาจากความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของ

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ ในนามของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

                                               ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวฒันะ 
   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ลักษณะองคการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งอยูในตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    
ไดเปลี่ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2535 ในขณะที่ยังเปนภาควิชาฯ ไดเปดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร  ซึ่งเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2515 โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภูมิภาคที่เปดสอนทางสาขานี้  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 3 หนวยงาน ไดแก สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร รับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผิดชอบงานดานการใหบริการวิชาการเพื่อแสวงหารายได และสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบ
งานทางดานการสนับสนุนพันธกิจดานตางๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

สถานที่ตั้ง :  155 หมู 2 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม 50100 
  โทรศัพท 0-5394-8206   โทรสาร 0-5394-8206 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro_new/ 
 
 

ตราประจําคณะ     สีประจําคณะ 
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วิสัยทัศน  

“เปนผูนาํทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 
 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของทองถ่ิน

ภาคเหนือและประเทศ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน

ภาคเหนือ 
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. มุงประสานประโยชนระหวางคณะกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคการศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษยเกาและชุมชนทองถ่ิน ไดอยางกลมกลืนและเหมาะสม 
 
 

คานิยม   

“เกงงาน ทําดี สามัคคี มีความสขุ” 
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โครงสรางองคการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 

อธิการบดี 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณบดี 
 

คณะกรรมการอํานวยการประจาํคณะ 
 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
 

หัวหนางาน 
 • งานบริหารทั่วไป 

• งานการเงิน การคลัง และพัสด ุ

• งานนโยบายและแผน และประกัน

คุณภาพการศึกษา 
• งานบริการการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
• งานบริหารงานวิจัย บรกิารวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ 

• สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
• สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 
• งานหลักสูตร การวดั และประเมินผล

การศึกษา 

• หนวยบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี 

• หนวยบริการโรงงานตนแบบ 
• หนวยพัฒนางานวิจัยรวมภาครัฐ/เอกชน 

รองคณบดี 

• คณะกรรมการวิชาการ 
• คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
• คณะกรรมการวิจัย 
• คณะกรรมการบริการชุมชน 
• คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยากร 
• คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 
• คณะกรรมการจัดการองคความรู 
• คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหนาสํานักวิชาฯ
 

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เลขานุการคณะฯ
 

ศูนยบริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหนาศูนยฯ
 

ผูชวยคณบดี 
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โครงสรางการบริหาร  
(27 มี.ค. 58 – 8 มิ.ย. 59)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ) 

• ดานบริการธุรกิจ 

• ดานบริการวิชาการ 
 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) 

• ดานนโยบายและแผน 

• ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
  

• ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

• ดานวิเทศสัมพันธ 
 

• ดานวิชาการ 

• ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

• ดานการบริหารความเสี่ยง 

• ดานการจัดการองคความรู 

 

บุคลากรสาย
 

• ดานบริหารทั่วไป 

• ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
• ดานนโยบายและแผน และประกัน 
• ดานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
• ดานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 

• ดานบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

 
• ดานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา • ดานวิชาการ 

ผูชวยคณบดี  
(อ.สมชาย วงศสุริยศักด์ิ) 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ) 

• ดานการเรียนการสอน 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ดานประชาสัมพันธ 
• ดานทรัพยากร 

รองคณบดี  
 (ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ) 

คณะกรรมการอํานวยการ 
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ) 

คณะกรรมการบรหิารประจํา 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 

รองคณบดี 
(ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) 

รองคณบดี  
(ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล) 

หัวหนาศูนยบริการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
(อ.วิญู ศักดาทร) 

หัวหนาสาํนักวิชา 
อุตสาหกรรมเกษตร 

(รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ) 

เลขานกุาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 (น.ส.ปยะนุช สวัสดี) 

ผูชวยคณบดี  
(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) 

• ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

• ดานวิเทศสัมพันธ 
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โครงสรางการบริหาร  
(9 มิ.ย. 59 – ปจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ) 

• ดานบริการธุรกิจ 

• ดานบริการวิชาการ 
 

ผูชวยคณบดี  
(อ.สมชาย วงศสุริยศักด์ิ) 

• ดานบริหารทั่วไป 

• ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
  

• ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

• ดานวิเทศสัมพันธ 
 

• ดานวิชาการ • ดานบริหารทั่วไป 

• ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
• ดานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
• ดานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
• ดานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 

• ดานบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 

 
• ดานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา • ดานวิชาการ 

ผูชวยคณบดี 
(อ.ดร.สุธี วังเตือย)  

ผูชวยคณบดี  
(อ.ดร.ศศิธร ใบผอง) 

• ดานการเรียนการสอน 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ดานประชาสัมพันธ 
• ดานทรัพยากร 

รองคณบดี  
 (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล) 

คณะกรรมการอํานวยการ 
ประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) 

คณะกรรมการบรหิารประจํา 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 

รองคณบดี 
(ผศ.ดร.สุทศัน สุระวัง) 

รองคณบดี 
(ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ)  

หัวหนาศูนยบริการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
(อ.วิญู ศักดาทร) 

หัวหนาสาํนักวิชา 
อุตสาหกรรมเกษตร 

(รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ) 

เลขานกุาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 (น.ส.ปยะนุช สวัสดี) 

ผูชวยคณบดี  
(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) 

• ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

• ดานวิเทศสัมพันธ 
 

รองคณบดี  
(ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) 

• ดานนโยบายและแผน 

• ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

• ดานการบริหารความเสี่ยง 

• ดานการจัดการองคความรู 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(27 มี.ค. 58 – 8 มิ.ย. 59)  
 

 
 ศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี 

ประธานกรรมการ 

 

               
 ผศ.สุรพงษ เลิศทัศนีย     รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ       ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน      นายติณณสัณห เทพเกษตรกุล 
          กรรมการ       กรรมการ             กรรมการ        กรรมการ 

 

                                 
           นายวิศิษฏ ลิ้มประนะ                     ผศ.ดร.ชรินทร  เตชะพันธุ                  ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 
                   กรรมการ                           กรรมการและเลขานุการ        ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(9 มิ.ย. 59 – ปจจุบัน) 
 

 
 ศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี 

ประธานกรรมการ 

 

               
 ผศ.สุรพงษ เลิศทัศนีย     รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ       ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน      นายติณณสัณห เทพเกษตรกุล 
          กรรมการ       กรรมการ             กรรมการ        กรรมการ 

 

                                 
           นายวิศิษฏ ลิ้มประนะ                       ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ              ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ 
                   กรรมการ                           กรรมการและเลขานุการ        ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(28 มี.ค. 56 – 8 มิ.ย. 59)  
 

 
ผศ.ดร.ชรินทร  เตชะพนัธุ 

ประธานกรรมการ 
 

                                  
      ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ        ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล           ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 

   กรรมการ            กรรมการ                                กรรมการ             
 

              

                                  
      รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์               อ.วิญู ศักดาทร                  น.ส.ปยะนุช สวัสด ี                       

กรรมการ                กรรมการ       เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(9 มิ.ย. 59 – ปจจุบัน) 
 

 
ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 

ประธานกรรมการ 
 

                         
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล       ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ          ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ           ผศ.ดร.สุทัศน สุระวัง 
           กรรมการ       กรรมการ            กรรมการ                กรรมการ            

 

              

                                   
          รศ.ดร.นพพล เล็กสวสัดิ ์              อ.วิญู ศักดาทร                    น.ส.ปยะนุช สวัสด ี                       

กรรมการ                 กรรมการ                   เลขานุการ 
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ผูชวยคณบดี  
(28 มี.ค. 56 – 8 มิ.ย. 59)  
 

              
ผศ.ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ    อ.ดร.สุภเวท มานิยม     ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ    อ.สมชาย วงศสุริยศักดิ์         ผศ.ดร.พิชญา พลูลาภ 
       ผูชวยคณบดี                ผูชวยคณบด ี               ผูชวยคณบด ี             ผูชวยคณบด ี  ผูชวยคณบด ี
 
       
  

ผูชวยคณบดี  
(9 มิ.ย. 59 – ปจจุบัน) 
 

                 
ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ     อ.ดร.สุภเวท มานิยม       อ.ดร.ศศิธร ใบผอง           อ.ดร.สุธี วังเตือย     อ.สมชาย วงศสุริยศักดิ์          
       ผูชวยคณบดี                ผูชวยคณบด ี               ผูชวยคณบด ี             ผูชวยคณบด ี  ผูชวยคณบด ี
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หัวหนาสาขาวิชา 
 

                                    
           ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง               ผศ.ดร.สุทัศน สุระวัง                 อ.ดร.ปยวรรณ สิมะไพศาล  
     หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร         หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี
         และเทคโนโลยีการอาหาร      การพัฒนาผลิตภัณฑ                     การพัฒนาผลิตภัณฑ           
      (22 ก.ค.58 – 12 ก.ค.59)     (13 ก.ค.59 – ปจจุบนั) 
 

                                          
          อ.ดร.สิริวัฒน จินศิริวานิชย                อ.สมชาย วงศสุริยศักดิ์                   รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์                      
   หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ             หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี     รักษาการหัวหนาสาขาวิชา 
                    เทคโนโลยีการบรรจ ุ                    เทคโนโลยีการบรรจุ 
                (21 พ.ค.58 – 31 ม.ค.59)       (1 ก.พ.59 – ปจจบุัน) 
 

                                  
           ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ              ผศ.ดร.ธรรณพ เหลากุลดิลก                     อ.ดร.สุธี วังเตือย 
    หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร    หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลย ี      หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี
                      ผลิตภัณฑทางทะเล                      ผลิตภัณฑทางทะเล 
     (21 พ.ค.58 – 11 เม.ย.59)         (12 เม.ย.59 – ปจจบุัน) 
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หัวหนางาน 
 

                    
    น.ส.สังวาลย  วรรณกุล           นายวสิูตร   ลิ่วเกียรติ    นายนพรัตน  อัครจินดา    น.ส.ประทุมวรรณ  บวัรินทร 
   หัวหนางานบริการการศึกษา  หัวหนางานการเงิน การคลัง     หัวหนางานการเงิน การคลัง   หัวหนางานนโยบายและแผน          
  และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา              และพัสด ุ                           และพัสด ุ             และประกันคุณภาพการศึกษา 
         (12 พ.ย.53 – 14 ม.ค.59)          (12 พ.ค.59 – ปจจุบัน) 

 
 

                    
  นางไกรคํา หัสการบัญชา         นางปยะนุช  จนัทนา               นางนงนชุ  ทองออน            นางสาริกา  สุระนาถ           

 หัวหนางานบริหารทั่วไป       หัวหนางานบริหารงานวิจัย      หัวหนางานบริการธุรกิจ      หัวหนางานหลักสูตร  การวัด 
                                บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ       อุตสาหกรรมเกษตร           และประเมินผลการศึกษา 
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บุคลากร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรทั้งหมด 117 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 56 คน โดยเปน
ขาราชการ 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 43 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน
รายได) 1 คน และเปนบุคลากรสายสนับสนุน 61 คน คน โดยเปนขาราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผนดิน) 48 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) 10 คน จําแนกไดดังในตารางท่ี 1    
 
ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
รวม ขาราชการ พนักงาน

แผนดิน 
พนักงาน
สวนงาน 

ขาราชการ พนักงาน
แผนดิน 

พนักงาน
สวนงาน 

ลูกจาง 
ประจํา 

2557 12 43 1 3 46 8 2 115 
2558 12 43 1 3 48 10 0 117 
2559 11 44 1 3 48 10 0 117 

  

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
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อาจารย  

ตารางที่ 2  จํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ตําแหนงทางวิชาการ รวม คุณวุฒิ หมายเหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. ป.เอก ป.โท 
ลาศึกษา

ตอ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- 2 3 7 12 10 2 - 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ - - 7 5 12 12 - - 
สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร - 1 5 3 9 9 - - 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 1 3 7 12 8 4 - 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ - 1 2 4 7 5 2 1 
สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑทางทะเล - - 1 3 4 3 1 - 

รวม 1 5 21 29 56 47 9 1 
รอยละ 1.78 8.93 37.50 51.79 100 83.93 16.07 1.79 

 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
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งบประมาณ  

ตารางที่ 3  งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร ป 2557-2559 

ประเภทงบประมาณ ป 2557 ป 2558 ป 2559 
งบประมาณแผนดิน 60,875,100 66,374,800 72,783,000 
งบประมาณเงินรายได 21,187,000 22,000,000 21,095,000 

รวม 82,062,100 88,374,800 93,878,000 
สัดสวนงบประมาณแผนดิน : รายได 74 : 26 75 : 25 78 : 22 
เงินสนบัสนุนการทาํวิจัย 
จากแหลงทุนภายนอก 

11,241,475 24,982,389.67 15,207,592.78 

รวมทั้งสิ้น 93,303,575 113,357,189.67 109,085,592.78 
งบบุคลากร 46,578,800 55,203,100 57,267,200 
งบดําเนนิงาน 12,506,800 11,882,300 11,673,700 
งบลงทุน 10,176,500 4,857,300 9,801,200 
งบเงินอุดหนุน 12,109,400 15,772,100 14,448,800 
งบรายจายอ่ืน 690,600 660,000 678,100 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล  
 
  

ในปงบประมาณ 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ เพื่อใหมีคุณภาพใน
ระดับสากล ดังนี้ 
 

1.1  หลักสูตร 
 
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรที่เปดสอนดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4  หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เปดสอนในปจจุบัน 
 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรและ 
 เทคโนโลยีการอาหาร 

 
 
 
 
 
2. เทคโนโลยีชวีภาพทาง 

 อุตสาหกรรมเกษตร 
  
3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
  
 
4. เทคโนโลยีการพฒันา 

 ผลิตภัณฑ 
  
5. เทคโนโลยีการบรรจ ุ
  
6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑทาง 
   ทะเล 

 วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
 
 
 
 
 วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร) 
  
 วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร) 
  
 วท.บ. (เทคโนโลยีการพฒันา
ผลิตภัณฑ) 
 
 วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ  
 
 วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ทางทะเล) 

 วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)  

 วท.ม. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
 

- 
 
  

-  
  
 
 วท.ม. (การพัฒนาผลติภัณฑ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 
  

- 
 

- 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

 

 
 
 
- 

  
  

- 
  

  
 ปร.ด. (การพัฒนาผลติภัณฑ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 
 

- 
 
- 

  
 

รวม 6 หลักสูตร 3 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
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นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดเก่ียวของกับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขารวมอ่ืนอีก 5 

หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการหลัง
การเก็บเก่ียว และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (แผน ข ภาคพิเศษ) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 
หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

 

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ไดจัดการเรียน
การสอน 2 แผนการศึกษาคือ แผนการศึกษาที่ 1 แบบปกติ และแผนการศึกษาที่ 2 แบบสหกิจศึกษา            
สวนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเลเปนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแบบเดียว 
นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเวลา 7 ภาคการศึกษา และฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา 1       
ภาคการศึกษา (ไมนอยกวา 6 เดือน) ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยและเจาหนาที่ของสถานประกอบการที่
ไดรับมอบหมาย โดยในปการศึกษา 2559 ไดปรับการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการโดยใชสถานประกอบการ
รวมเปนแหลงเรียนรูเปนระยะเวลา 1.5 ป (ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 จนสําเร็จการศึกษา)      

ในปการศึกษา 2558 ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตและตอบสนองนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาจากประเทศเวียดนาม ลาว 
และมาเลเซีย นอกจากนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดรับการ
รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ The Institute of 
Food Technologist’s (IFT) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป ค.ศ. 2015 - 2020 
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1.2  นักศึกษา  
 

ในปการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวม 1,339 คน    

เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,262 คน ปริญญาโท 48 คน และปริญญาเอก 29 คน จําแนกไดดังในตารางท่ี 5    
 

ตารางที่ 5  จํานวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2558 
 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
(นานาชาติ) ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 257 32 4 21 314 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 211 - - - 211 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 201 - - - 201 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 208 12 - 8 228 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 226 - - - 226 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑทางทะเล 159 - - - 159 

รวมทั้งสิ้น 1,262 44 4 29 1,339 
 

1.3  ผูสําเร็จการศึกษา 
 

ในปการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา  รวมทั้งสิ้น  
227 คน  จําแนกไดดังในตารางที่ 6    

 

ตารางที่ 6  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2558  
 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 58 7 2 67 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 37 - - 37 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 59 - - 59 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 37 - - 37 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 48 1 1 50 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑทางทะเล 35 - - 35 

รวมทั้งสิ้น 274 8 3 285 
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1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรคร้ังที่ 50  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 (บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557-2558)  มีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 248 คน เปนบัณฑิตที่ไดงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 171 คน          
เปนบัณฑิตที่ยังไมไดงานทํา จํานวน 52 คน และเปนบัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ จํานวน 25 คน  

 

 

 

1.5 การจัดโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการและกิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค ดังรายละเอียดในตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค  

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 การฝกอบรมเตรียมระบบการใชหองปฏิบัติการ สาํหรับ
นักศึกษา 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยสําหรับหองปฏิบัติการ 7 ม.ค.59, 8 มิ.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการดูงานกระบวนวิชา ประจําปงบประมาณ 2559 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 สถานประกอบการ 
4 นิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 สถานประกอบการ 
5 โครงการสนบัสนนุการประกันชวีิตใหนักศึกษาที่เดินทางไป

ปฏิบัติสหกิจศึกษาของสาํนักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 สถานประกอบการ 

6 โครงการนักศึกษาสัมพนัธ (โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 7-31 ม.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7 โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษา

และฝกงาน 
1 ธ.ค.58-30 มิ.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

69% 

21% 

10% 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

ไดงานทํา ยังไมไดงานทํา ศึกษาตอ 
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ตารางที่ 7 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค (ตอ) 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดบัสาขาวิชาฯ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
9 โครงการคายคุณธรรมคริสตชนและอาสาพัฒนา 13-15 เม.ย.59 คริสตจักรพันธกิจ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 
10 โครงการปจฉิมนิเทศ / เตรียมความพรอมการทํางานนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
30 มี.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 โครงการสนบัสนนุการฝกอบรมเขมนักศึกษารวมแขงขัน
กิจกรรม FoSTAT ภายใตโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1 เม.ย.-30 มิ.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12 โครงการ Student Mobility in the Network of ASEAN 
Countries Year 2015 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

13 โครงการอาจารยทีป่รึกษาพบปะนักศึกษา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14 โครงการนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรรวมใจพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15 โครงการตนแบบประกวดอาหารและเคร่ืองดื่ม (กิจกรรมเสริม
หลักสูตร) 

22-24 ม.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

16 โครงการตนแบบเตรียมความพรอมสูการทํางาน (กิจกรรมเสริม
หลักสูตร) 

23 มี.ค.59, 
19 พ.ค.59 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17 โครงการตนแบบเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

16 มี.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

18 โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการประกวดแขงขันดาน PDT 
และ PKT / โครงการสนบัสนุนการเขารวมแขงขัน FoSTAT – 
Nestle Quiz Bowl 2015 

1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

19 โครงการฝกอบรมใหกับนักศึกษากระบวนวิชาการเรียนรูผาน
กิจกรรม ปการศึกษา 2559 

3 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

20 โครงการ Pre-college ปการศึกษา 2559 30 ก.ค.-1 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21 โครงการรับนองรถไฟ ปการศึกษา 2559 20-23 ก.ค.59 สถานีรถไฟหัวลาํโพง, 

ลพบุรี, นครสวรรค, 
พิษณุโลก และเชียงใหม 

22 โครงการพี่ติวนอง ปการศึกษา 2559 18 พ.ย.58-22 เม.ย.
59 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

23 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมคายอาสาพฒันาชนบท ปการศึกษา 
2559 

9 ม.ค.59, 
 

27 มี.ค.59 

เทศบาลตาํบลสุเทพ, 
เทศบาลเมืองแมเหียะ 
โรงเรียนบานเมืองก้ืด  
ต.ก้ืดชาง อ.แมแตง     
จ.เชียงใหม 

24 โครงการคายอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ.2559 9-11 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 7 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค (ตอ) 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 
25 โครงการจิตอาสาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2559 4-12 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
26 โครงการประชุมเชยีรและรับนองใหมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ปการศึกษา 2559 
15 ส.ค.-16 ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

27 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมการแขงขันกีฬาของนักศึกษาภายใน
คณะ 

14-17 มี.ค.59 สนามฟตุบอลหญาเทียม 
เทศบาลเมืองแมเหียะ  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

28 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาเปดกระปอง คร้ังที่ 24 7-9 ม.ค.59 มหาวิทยาลยัแมโจ 
29 โครงการบริจาคเลือด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 

2559 
1 ก.ย.59 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
30 โครงการตรวจเยี่ยมบานนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป

การศึกษา 2559 
20-24 พ.ค.59 จังหวัดเชียงใหม, ลําพูน, 

ลําปาง, แพร, พะเยา 
และเชียงราย 

31 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2559 

15-16 ธ.ค.58,  
 
 

10-11 เม.ย.59 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบานสวนสองแสน 
ดอยสุเทพ-ปุย       
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และ ไรเชิญบําเพ็ญ     
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

32 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 ธ.ค.59, 
16 ธ.ค.58 

สํานักวปิสสนาเกษตร
ใหมธรรมธาราราม     
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

33 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2559 

1 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

24 โครงการดําเนินการดานเงินกูยมืเพื่อการศึกษา และ
ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป
การศึกษา 2559 

11 ก.ค.-11 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

35 โครงการประเพณีนาํนักศึกษาใหมข้ึนไปนมสัการวัดพระธาตุ
ดอยคํา ประจําปการศึกษา 2559 

19 มี.ค.59 วัดพระธาตุดอยคํา     
ต.แมเหียะ อ.เมือง      
จ.เชียงใหม 

36 โครงการจัดทําเอกสารและสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษาใน
กระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 

1-30 ก.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

37 โครงการการถายทอดองคความรูที่ไดรับจากโครงการเปดโลก
ทัศนผูนาํองคกรนักศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม เพื่อความเปน
สากล กับกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2559 

12 ส.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

38 วันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 9 1 มี.ค. -1 พ.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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โดยมีตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 
 
 

 วันที่ 23 กรกฎาคม  – 3 สิงหาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 8 คน พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย    

ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส อาจารยผูควบคุม เขารับการฝกอบรมดาน 

“Bacterial identification and Characterization of bacterial 

enzyme” ภายใตโครงการ Japan-Asia Youth Exchange 

Program in Science Program ณ Faculty of Agriculture, 

Kobe University ประเทศญี่ปุน 

 

 วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกับเทศบาลนครเชียงใหม จัดกิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหาร ใน

ตลาดสดแมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม และในหางสรรพสินคาเซ็นทรัล

พลาซา เชียงใหมแอรพอรต อ.เมือง จ.เชียงใหม  

 
 วันที่ 9 มกราคม 2559 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ ณ โรงเรียนบานโปงนอย         

ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม  

 

 

 

 วันที่ 7 - 9 มกราคม 2559 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม

เกษตรเขารวมการแขงขันกีฬาเปดกระปอง คร้ังที่ 24 ของนักศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจากสถาบันตางๆ ทั่วประเทศ         

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม    

 
 
 วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2559 จัดการแขงขันฟุตบอล 

“อก.คัพ” ระหวางนักศึกษาทั้ง 6 สาขาวิชา ศิษยเกา และบุคลากร

คณะ อุตสา หกรรม เกษตร  ณ สนามฟุ ตบอลหญ า เที ย ม        

เทศบาลเมืองแมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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 วันที่  8 - 16 ธันวาคม 2558 นักศึกษาชั้นปที่  1 เขาคาย

คุณธรรม จริยธรรม ณ สํานักวิปสสนาเกษตรใหมธรรมธาราราม          

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
     

 

 

 

 

 วันที่ 22 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิต 

และมอบ เ กี ยรติบั ต ร รา งวั ล เ รียนดี  ณ  หอประชุ ม ใหญ           

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

    
 

 

 เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรม

ประเพณีนมัสการวัดพระธาตุดอยคํา ประจําปการศึกษา 

2558 ณ วัดพระธาตุดอยคํา ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

 
 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2559 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการคายอาสาและพัฒนาชุมชน 

ชวยเหลือแกเด็กที่ดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ณ โรงเรียนบานเมืองก้ืด ต.ก้ืดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

     
 

 
 
 วันที่ 30 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา     

ชั้นปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อาจารย และนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล รวมโครงการ มช. 

รวมพลังปลูกปาชายเลน ป 2559 ณ ศูนยการเรียนรูและ

พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง   

จ.สมุทรสาคร 

 
 

 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 จัดการอบรมการปองกันอัคคีภัย 

การสาธิตและฝกปฏิบัติการปอง กันอัคคีภัยในรูปแบบตางๆ          

แกนักศึกษา ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 วันที่ 1 กันยายน 2559  จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อแม 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ และเปนวันแมแหงชาติ ณ ลานไอคิโด อาคาร

กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 
       

 วันที่ 9 กันยายน 2559 จัดโครงการพบปะศิษยเกา 

“อก.ปกบาน” โดยมีการแสดงมุทิตาจิตแกคณาจารยอาวุโส การ

มอบรางวัลศิษยเกา “ที่สุดของรุน” และการบรรยายหัวขอ 

“New Normal New DNA : คนไทยยุคใหม ในโลกยุคใหม”    

ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
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1.6 การใหบริการหองสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิคส   
        
 หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานใหการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะเปนหองสมุด
เฉพาะสาขาวิชา โดยเปนแหลงจัดหา รวบรวม รักษา ใหบริการ 
และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ไดแก หนังสือ ตําราเรียน วารสาร 
เอกสารสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย โสตทัศนวัสดุ ตลอดจน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส e-Journal, e-Book, e-Theses,        
e-Research, e-Rare Books, e-Magazines, e-Newspaper ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยจัดบริการใหแก คณาจารย 
นักศึกษา นักวิจัย เจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร หองสมุดอยูภายใต
โครงสรางการบริหารงานของฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักหอสมุด ในสวน
ของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอกระบวนการเรียนการสอนของคณะนั้น 
อยูภายใตความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบริหารคณะและผูบริหารสํานักหอสมุด 

หองสมุดไดจัดอํานวยความสะดวกในการใหบริการการ
อาน บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานเครือขายคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งระบบ Intranet และ Internet ใหการ
บ ริก า รยื ม -คื นท รัพยากรขอ งห อ งสมุ ด  ร ะบบ  INNOPAC: 
Millennium Circulation บริการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูล
บรรณานุกรมหนังสือ CMUL-OPAC โดยผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรสํานักหอสมุด CMU-LIBNET และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย CMU-NET บริการตอบคําถามชวยการ
คนควา บริการยืมและขนสงหนังสือเอกสารระหวางหองสมุด และ

บริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งครอบคลุมความตองการพื้นฐานของผูรับบริการหองสมุด 

 การพัฒนาจั ดบ ริการห องอ านหนั งสื อ ในลั กษณะ 
Common Room มีรูปแบบบรรยากาศของการเปน Living 
Library โดยการจัดหองอานหนังสือแบบนั่งพื้นพรมใหความรูสึก
สบายผอนคลาย และมีโตะญี่ปุนพรอมเบาะรองนั่ง มีมุมอาน
หนังสือพิมพ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ จอ LCD 
เพื่อใชประกอบการเรียนรูทางวิชาการและบันเทิงคดี บริเวณทุกสวน
ภายในหองสมุด ผูรับบริการที่มีคอมพิวเตอรแบบพกพาสามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบเครือขายไรสาย ทําใหเขาถึงแหลงขอมูล
ใน Internet ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 ปจจุบันหองสมุดมีพื้นที่ในการใหบริการ 190 ตารางเมตร จํานวน
โตะนั่ งอาน 14 ตัว 72 ที่นั่ ง ชั้นหนังสือ 24 ตู  ชั้นวางวารสาร 12 ตู             
มีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา
คนควาวิจัย จําแนกไดดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ประเภท จํานวน 
จํานวนที่ปรับปรุง 

ในป 2559 
รวม 

หนังสือภาษาไทย 5,124 108 5,232 

หนังสือภาษาตางประเทศ 2,476 111 2,587 

e-Book 11 30 41 

วารสารภาษาไทย 37 (-3) 34 

วารสารภาษาตางประเทศ 6 (-1) 5 

หนังสือพิมพภาษาไทย 2 - 2 

โสตทัศนวัสด ุ 650 85 735 

คอมพิวเตอรบริการสืบคนขอมูล 3 - 3 

 

1.7 การบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการใหบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีจุดใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย 
(wireless) ภายในคณะ จํานวน 58 จุด มีการประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูล
กิจกรรมโครงการตางๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผานทางเว็บไซตของคณะ
ที่ http://www.agro.cmu.ac.th/agro_new/  
 
 

 
 

นอกจากนี้ คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังตารางที่ 9 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro_new/
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ตารางที่ 9 ระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน 

ดานการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริหารจัดการ 
1 e-learning 4 ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย 
10 ระบบขาวสารและภาพ

กิจกรรมบนเว็บไซต 
18 ปฏิทินกิจกรรมคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

2 e-bulletin ดานบริการวิชาการ 11 e-meeting 19 KM Blog 
3 ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา 
5 ศูนยบริการธุรกิจฯ 12 ระบบการเสนอและประเมินผล

โครงการ 
20 ทะเบียนรับสงหนังสือ

ออนไลน 
ดานการเงิน 13 ระบบการจองใชรถยนต 21 CMU-MIS 

6 ระบบบัญชี 3 มิติ 8 e-project 14 e-office 22 ระบบจัดเก็บเอกสาร 
7 e-budget  9 e-salary 15 ระบบการจองหองเรียนพรอม

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
23 ระบบการลงทะเบียน

การประชุมนานาชาติ 
    16 ระบบจองหองประชุมพรอม

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
24 ระบบจัดเก็บขอมูลการ

พัฒนาบุคลากร 
    17 ระบบบริหารจัดการตารางสอบ   

 
1.8 การสนับสนุนทุนการศึกษา 
 

ในปงบประมาณ 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา จํานวน 441 ทุน 
แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 398 ทุน งบประมาณเงินรายได จํานวน 24 ทุน และงบประมาณจากแหลง
ทุนอ่ืน จํานวน 19 ทุน จําแนกไดดังในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559  
 

ลําดับที ่ แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

1 กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 360 10,329,860.00  

2 กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาทีผู่กกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 38 1,114,100.00  

3 ทุนการศึกษามูลนิธิพฒันามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ประจําป 2559 2 40,000.00  

4 
ทุนการศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพยอยางแทจริง 

2 43,600.00  

5 ทุนการศึกษา บริษัท ดัชมลิล จาํกัด 1 50,380.00  

6 
ทุนการศึกษากองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ประจําปการศึกษา 2559 

5 100,000.00  

7 ทุนการศึกษาวิจิตรพงศพันธุ เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม 4 142,000.00  

8 ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนตไทย 1 10,000.00  

9 ทุนการศึกษา บริษัท ลาํพูน ซงิเด็งเก็น จํากัด 1 10,000.00  

10  ทุนการศึกษา เงินกองทุนการศึกษา ลําเภา-เยื่อ 1 10,000.00  
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ตารางที่ 10  ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ตอ) 
    

 ลําดับที ่ แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

11 ทุนการศึกษา กองทุน 40 ป มช. 1 10,000.00  

12 ทุนการศึกษางบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 1 10,000.00  

13 ทุนการศึกษา 1 อําเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาตอในประเทศ รุนที่ 3-4 1 12,460.00  

14 ทุนการศึกษาคุณพรตพิมล ศุขะวณิช (เงินบริจาค) 1 16,000.00  

15 
ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร ประจําปการศึกษา 2559 

6       18,000.00  

16 
ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาสขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ 
ประจําปการศึกษา 2559 

6 24,000.00  

17 ทุนการศึกษาหอการคาญี่ปุน กรุงเทพฯ 1 40,000.00  

18 
ทุนการศึกษารองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท (เงนิ
บริจาค) 

2 3,500.00  

19 ทุนการศึกษามูลนิธชิวน รัตนรักษ ประจําปการศึกษา 2559 4 238,400.00  

20 ทุนการศึกษา บริษัท โทเทิล่แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 2 30,000.00  

21  ทุนการศึกษา บริษัทแอดวานซ อินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน) 1 15,000.00  

  441 12,267,300.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

1.9 รางวัลท่ีอาจารย/ นักศึกษา ไดรับ 
     

1) รางวลันักบริหารดเีดนแหงป สาขาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

 

 ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี ไดรับรางวัลพรอม
โลประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเดนแหงป” สาขาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ ประจําปพุทธศักราช 2559 จากมูลนิธิเพื่อ
สังคมไทย เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม
กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
 
       

2) รางวลันักบริหารดเีดนแหงป สาขาบริหารการศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ ไดรับรางวัล

พรอมโลประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเดนแหงป” สาขาบริหาร

การศึกษา ประจําปพุทธศักราช 2559 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

3) รางวลัชนะเลิศการประกวดประกอบอาหาร 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบดวย นางสาวสิรประภา ตรง
ตองาน, นางสาวสุทธิกานต ขันนารัตน  และนางสาวธีรนุช เดชา ไดรับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน “เมนูสลัด
สรางสรรคผลิตภัณฑโครงการหลวง” การแขงขันการประกวดประกอบอาหาร ในงานโครงการหลวง 2558 จัดโดย
มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

4) รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ  ประกอบดวย นางสาวจันทรัตน  มวงมิตร, 
นางสาวอมิตยา ตรีกุล, นายธนศิลป แจปญญา, นางสาวจินดา
นุช ปนดี และนางสาวชิษณุชา บุญมาลา ไดรับรางวัลชมเชย 
สาขา Food for condo style จากผลงาน “ขาวหลามสอด
ไส” การแขงขันประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 4 (KU-KCG CONTEST 2016) เมื่อวันที่         
23  มกร า คม  2559  ซึ่ ง จั ด โ ด ย  คณะ เก ษตรศา สต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ บริษัท เคซีจี คอรปอเรชั่น 
ณ โรงประชุมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพมหานคร 
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1.10 การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ    
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตร และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ    
ที่เปนเลิศ (EdPEx) ในระดับคณะ มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ชัดเจน และมีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบงาน
ทางดานการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. จัดฝกอบรม/ สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วางแผนการดําเนินงาน ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา       

ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแตละชุด และรายงาน      
ผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ 

3. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ทั้งระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ สกอ. 
และระดับคณะ ตามแนวทาง CMU-EdPEx 

4. ดําเนินการดานการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (EdPEx) 

 
จากการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ไดเขารวม “โครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คร้ังที่ 2 (EdPEx200)” โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
ใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพรอมและมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูความเปนเลิศ สามารถนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกตางๆ ตามที่
กําหนดไวในแผนกิจกรรมของโครงการ และจากการพิจารณาของ สกอ. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ ไดมีมติเห็นชอบให คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ ระดับ 200 คะแนน (รุนที่ 2) (EdPEx200) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 

 
 

มีตัวอยางกิจกรรมการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จัดการประชุมเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยใชเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)    

ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีการบรรยาย เร่ือง “บทบาท

หนาที่ของอาจารยในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร” โดย     

รองศาสตราจารย พิษณุ เจียวคุณ รองผูอํานวยการสํานักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ 

โรงแรม จีรัง เฮลท วิลเลจ อ.แมริม จ.เชียงใหม 

 

 

 เมื่อวันที่ 16 – 18 และ 29 - 31 สิงหาคม 2559 

จัดการอบรม เร่ือง "EdPEx Overview for Executive” เพื่อ

สรางความรูความเขาใจแกผูบริหารทุกระดับในการนําเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการทื่เปนเลิศ (EdPEx) มาใช

ในการดําเนินงานของคณะ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย          

ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล เปนวิทยากร ณ หองประชุม 3 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 วันที่ 1 กันยายน 2559 รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 

จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล ณ 

หองประชุม 2 และ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/324_IMG_3800 (Small).JPG
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนใน
การเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของทองถิ่น 
ประเทศ และสากล 
 
  

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 
 

ในปงบประมาณ 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับเงินสนับสนุนเพื่อการทําวิจัยทั้งสิ้น 44 โครงการ 
รวมงบประมาณ 23,377,592.79 บาท จําแนกไดดังในตารางที่ 11  

 

ตารางที่ 11  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559    
 

แหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แหลงทุนภายใน   
1. งบประมาณแผนดนิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 4,350,000 
2. โครงการปริญญาเอก 50 ป มช.  1 220,000 
3. NRU ดานเกษตรที่ไมใชอาหาร 2 2,200,000 
4. เงินรายไดคณะฯ  6 500,000 
5. เงินรายได มช. ทนุนักวิจัยรุนกลาง 6 900,000 
รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายใน 21 8,170,000 
แหลงทุนภายนอก   
1. มูลนิธิโครงการหลวง  1 360,000 
2. สํานักงานคณะกรรมการสนบัสนนุการวิจัย (คปก.)  2 1,114,999.67 
3. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  2 2,450,000 
4. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(ทนุนักวิจัยใหม)  1 250,000 
5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ไทย-จีน) 1 3,041,000 
6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ทนุบัณฑิต)  3 433,700 
7. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (ชาเมี่ยง) 1 2,540,526.45 
8. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (ทุนพัฒนาอาจารยใหม) 2 1,200,000 
9. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 430,000 
10. แหลงทุนภาคเอกชน/ ผูประกอบการ 2 840,700 
11. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย พวอ. 3 1,134,666.67 
12. คลัสเตอรวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  1 120,000 
13. สถาบันวิจัยหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 700,000 
14. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 40,000 
15. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Talent mobility) 1 552,000 
รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 23 15,207,592.79 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 44 23,377,592.79 
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2.2 การเผยแพรผลงานวิจัย  
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิจัย ดังนี้ 
 1. วารสารระดับชาติ       จํานวน    5  เร่ือง  

2. วารสารนานาชาติ       จํานวน   42  เร่ือง  
3. บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ     จํานวน     -   เร่ือง 
4. บทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ    จํานวน    23  เร่ือง 

 5. บทความวิจัยไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูลระดบันานาชาต ิ จํานวน  211  เร่ือง  
 

2.3 ทุนสนับสนุนสงเสริมศักยภาพการวิจัย    
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อนําไปสู
การจัดตั้งศูนยวิจัยที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง โดยมีบุคลากรที่ได รับทุนอุดหนุนนักวิจัย จํานวน 6 ราย           
และทุนอุดหนุนนักวิจัยรุนกลาง จํานวน 6 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
    

ตารางที่ 12  ทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักวิจัย 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2559 
1 ผลของกระบวนการคงสภาพตอสารตาน

ออกซิเดชันในรําขาวกํ่าและการประยุกตใช 
รําขาวกํ่าในผลิตภัณฑกุนเชียง 

ผศ.ดร.ธรรณพ  
เหลากุลดิลก 

- 80,000 

2 การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สราง 
ฮีสตามนีและแบคทีเรียกอโรคในเนื้อหมูสด 
แชเย็นโดยใชกระดาษเคลือบสารสกัดจากขา 

ดร.สุคันธา โอศิริพันธ - 60,000 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑปลาสมดวยกระบวนการ
ผลิตแบบเรงโดยใชขาวสายพันธุพื้นเมืองเปน
แหลงคารบอน 

ผศ.ดร.ภัทวรา  
ปฐมรังษิยังกุล 

- 120,000 

4 การทําแหงผลไมตามฤดูกาล (มงัคุด สับปะรด
สตรอเบอรี และกลวยหอม) ของประเทศไทย
ดวยเทคโนโลยีอุณหภูมิต่ําสุญญากาศรวมกับ
ไมโครเวฟเพื่อยืดอายุ เพิ่มมูลคาและลดการ
สูญเสียทางโภชนาการของผลิตภัณฑ 

ผศ.ดร.ยงยุทธ  
เฉลิมชาต ิ

- 120,000 

5 กรณีศึกษา: การวิเคราะหอันตรายและ       
จุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิต
เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

อ.ดร.สรญา  
เขียวนาวาวงศษา 

- 60,000 

6 การผลิตน้าํสมสายชูหมักจากเนือ้ผลกาแฟ 
โดยวิธีการหมักแบบเรง 

อ.ดร.จุไรรัตน  
เมากําเนิด 

- 60,000 

งบประมาณรวม 500,000 
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ตารางที่ 12  ทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักวิจัย (ตอ) 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2559 (นักวิจัยรุนกลาง) 
1 การผลิตไมโครแคปซูลแอนโทไซยานนิจาก 

ขาวกํ่าโดยใชมอลโตเดกซตรินทีผ่ลิตจากขาว
หักเปนวัสดุหอหุมโดยกระบวนการทําแหง 
แบบพนฝอยและแบบแชเยือกแข็ง 

ผศ.ดร.ธรรณพ  
เหลากุลดิลก 

 150,000 

2 การพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับ
จลนพลศาสตรการผลิตเอทานอลจากสารสกัด
ลําไยเสริมแหลงอาหารไนโตรเจนชนดิ
เหมาะสม 

รศ.ดร.นพพล  
เล็กสวัสดิ ์

 150,000 

3 การดัดแปรพอลิแซ็กคาไรดจากรําขาวกํ่าดวย
ซัลเฟตเพื่อประยุกตเปนสารตานอนุมูลอิสระ
และสารกระตุนระบบภูมิคุมกัน 

ผศ.ดร.ยุทธนา  
พิมลศิริผล 

 150,000 

4 การหาสภาวะที่เหมาะสมทีสุ่ดในการสกัด
น้ํามันจากกากกาแฟดวยเทคนิคการสกัดดวย
น้ําภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติดวยวิธีพื้นที่
ผิวตอบสนองเพื่อพัฒนาเปนแหลงพลังงานใน
การผลิตไบโอดีเซล 

ผศ.ดร.รัตนา  
มวงรัตน 

 150,000 

5 ผลของเม็ดบีดสไคโตซานผสมน้าํมันหอม
ระเหยลาเวนเดอร กานพลูและวานิลลิน     
ตอการยับยั้งเชื้อรา Botrytis cinerea และ
การประยุกตในระบบบรรจุองุนสด 

ผศ.ดร.เจิมขวัญ  
สังขสุวรรณ 

 150,000 

6 การทําบริสทุธิ์และศึกษาคุณสมบัติของ 
เอนไซม อัลคาไลโปรติเอสชนิดทนรอนจาก 
Bacillus halodurans SE5 และการนําไปใช
ในการผลิตเปปไทดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
โปรตีนกาวไหม 

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
ไชยาโส 

 150,000 

งบประมาณรวม 900,000 
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2.4 กิจกรรมดานการวิจัย 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรมดานการวิจัย ดังนี้ 
 

 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธี

ลงนามสัญญาถายทอดเทคโนโลยี และอนุญาตใหใชเทคโนโลยี

สารสกัดลําไย ซึ่งเปนผลงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารย       

ดร.ชรินทร เตชะพันธุ ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ   

บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา 

สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

     
 ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล หัวหนากลุม

อุตสาหกรรมเกษตร จากวิทยาลัยโภชนาการและวิทยาการอาหาร 

มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตท (Louisiana State University) 

สหรัฐอเมริกา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ จาก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูผลิตผลงานวิจัย 

“ไสกรอกลดเกลือโซเดียม” ไดสงตอผลงานวิจัยดังกลาว 

ใหแก บริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จํากัด ในเครือ บริษัทวี.พี.เอฟ ผูผลิตเนื้อสุกรแบบครบวงจร เพื่อนําไปสู

สายการผลิตไสกรอกลดเกลือโซเดียมตอไป 
 

 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จอมดวง 

หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เผยแพรผลงานวิจัย  

“ผลของสารสกัดจากดักแดไหมไทยตอการกระตุนการขยายตัวของหลอดเลือด” 

ซึ่งการออกฤทธิ์ของซิเดนาฟลชวยรักษาโรคเสนเลือดตีบตัน  และจะมีการตอยอด

ของงานวิจัยทําเปนผงบรรจุลงแคปซูลเพื่อนําไปทําผลิตภัณฑอาหารเสริมตอไป 

โดยการวิจัยดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก กรมหมอนไหม ซึ่งผลงานวิจัย

ดังกลาวจะชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงไหมใหมีรายไดเสริมและยั่งยืนมากข้ึน   

      
 วันที่ 11 มีนาคม 2559  Dr. Yoshitaka Kitahara และ   

Mr. Hitoshi Okazaki จาก Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. 

ประเทศญี่ปุน ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความ

รวมมืองานวิจัย การใชประโยชนจากผลิตผลทางการเกษตรและชีวมวล 

ณ หองประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร     
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 วันที่ 13 มิถุนายน  2559 Dr. Kyung-Tack Kim จาก Korea 
Food Research Institute และ Dr. Sang Wook Kim President 
GINLAC Kuan Industrial Co. Ltd. , Korea ไดมาเยือน                
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือการทําวิจัยรวมกัน ณ หองประชุม 2    
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะผูบริหารจากคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน และคณะวิจัย 

ที่เ ก่ียวของ ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อรวมหารือ

เก่ียวกับโครงการวิจัยเร่ือง "การใชความดันสูง (High Pressure 

Processing) ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว"  ณ หองประชุม 3         

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 คุณอภิรักษ โกษะโยธิน และคุณสุภัทร วนกําจร กรรมการผูจัดการ           

บริษัท วี ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือเก่ียวกับงานวิจัยเพื่อใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยรวมกับคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และผูบริหารของศูนยนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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2.5 การจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยทําหนาที่สงเสริม
งานดานการวิจัยของคณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหอยูในระดับสากล ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมและเปน
ประโยชนตอสังคมและชุมชน โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานวิจัยและติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานดานการวิจัย มีกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย การจัดโครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รวมทั้ง ไดจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยที่รวบรวมผลงานตีพิมพของคณาจารย เผยแพรใน
เว็บไซต ซึ่งผูสนใจสามารถเขาดูขอมูลไดที่ http://202.28.24.38/agroresearch/  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

 
 

 

 

 

 

http://202.28.24.38/agroresearch/
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 
  

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแบงงานบริการวิชาการเปน 2 สวน ไดแก (1) งานบริการวิชาการที่ไมมุงหวัง

รายได โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน ควบคุมกํากับการดําเนินงาน และ (2) งานบริการวิชาการ
สําหรับแสวงหารายได โดยมี ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเปนผู รับผิดชอบ  บริหารงานโดย     
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการธุรกิจฯ  

คณะฯ มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการบริการวิชาการแกสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ.2559          
เปนจํานวน 2,100,000 บาท จําแนกไดดังรูปที่ 3.1 และมีการใหบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งสิ้น 136 
โครงการ/กิจกรรม จําแนกไดดังตารางที่ 13  
 

 
 รูปท่ี 3.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตารางที่ 13  การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดความรู 

จํานวนกิจกรรม
การบริการ
วิชาการที่ไม
มุงหวังรายได 

จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการที่
แสวงหารายได 

รวม 

การใหบริการวิชาการ (ดานการรับบริการวิเคราะห) - 75 75 
การใหคําแนะนําปรึกษา 4 32 36 
โครงการบริการวิชาการ 6 9 15 
เปนวิทยากรบรรยาย 4 - 4 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ - 6 6 

รวมทั้งสิ้น 14 122 136 

2,000,000 

100,000 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบริการวชิาการแกสงัคม (บาท) 

งบประมาณเงินแผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากผลการประเมินผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 93.85 ดังมี
รายละเอียดตามรูปที่ 3.2 

 

รูปท่ี 3.2 รอยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม (ปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559) 
 

 

3.1 โครงการ/กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมแบบไมมุงหวังรายได 
     

มีตัวอยางกิจกรรมการบริการวิชาการที่ไมมุงหวังรายได ดังนี้ 
 
 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 จัดการฝกอบรมเชิงสาธิตในดาน

มาตรฐานการตรวจรานอาหารในการรวมตรวจรานอาหาร/หรือ

สถานที่สะสมอาหาร รวมกับเทศบาลนครเชียงใหม โดยมี       

คุณพลากร ภาคภูมิ และคุณวรพจน รอดบุญชัย จากสํานักงาน

การสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลนครเชียง ใหม           

เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานดาน

การบริการวิชาการเนื่องในวันอาหารโลก พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรใหกับ

รานอาหารที่ผานการประเมินเปนรานอาหารนํารองในโครงการฝกอบรม

สุขลักษณะที่ดี (GHP)/ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต 

(GMP) ณ โรงพยาบาลนครพิงค อ.แมริม จ.เชียงใหม    

 

83.48 

88.39 
90.50 

94.05 93.85 

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

2555 2556 2557 2558 2559 

การประเมินความพึงพอใจการจัดกจิกรรมบริการวิชาการ ป 2555-2559 
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 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จัดการอบรม เร่ือง “อัพเดทกฎหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑ กับ อย.” คร้ังที่ 1 

และวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จัดการอบรม เร่ือง“อัพเดทกฎหมาย ฉลากและบรรจุภัณฑ กับ อย.” คร้ังที่ 2 โดยมี 

ภญ.นฤมล ขันตีกุล เภสัชกรชํานาญการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และ  

คุณอารยา โรจนวณิชชากร เจาหนาที่สํานักอาหารและยา เปนวิทยากร ณ โรงแรม อิมพีเรียลแมปง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
          

    
 
 ในระหวางวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 จัดการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ืองการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารเชิง

สาธิต สําหรับ SMEs โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล 

ผู อํ า น ว ย ก า ร ศู น ย น วั ต ก ร ร ม อ า ห า ร แ ล ะ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ โรงแรม อิมพีเรียลแมปง       

อ.เมือง จ.เชียงใหม 
    

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการฝกอบรมบูรณาการแบบครบวงจรเพื่อสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ SMEs ภาคเหนือสูสากลดวย

นวัตกรรม มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ (ปที่ 2) โดยมีคณะทํางานจาก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมรายงาน 

ผลการดําเนินงานดังกลาว ณ โรงแรม อิสติน ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
       

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จัดการอบรมเชิงบรรยาย 

“สุขลักษณะที่ดี (GHP) / หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต 

(GMP) ใหกับผูประกอบการรานอาหาร" โดยมี ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส อาจารยประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร       

เปนวิทยากร ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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 ในระหวางวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 จัดการอบรมเชิง

บรรยาย เร่ือง ระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 รุนที่ 2 

โดยมี คุณเพ็ญศรี รอดมา ผูทรงคุณวุฒิจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

เปนวิทยากร ณ โรงแรม อิสติน ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

       

 ในระหวางวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 จัดการอบรม

เชิงบรรยาย เร่ือง ระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 รุนที่ 3 

โดยมี คุณเพ็ญศรี รอดมา ผูทรงคุณวุฒิจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

เปนวิทยากร ณ โรงแรม อิสติน ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

         

 ในระหวางวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง Food Safety Management System : HACCP, 

FSSC/ISO22000 and BRC โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุทัศน สุระวัง, 

อาจารย ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ และคุณชาติชาย วิลัยลักษณ เปนวิทยากร 

ณ โรงแรม อิสติน ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

 วันที่ 20 กันยายน จัดการอบรมเชิงบรรยาย เร่ือง 

"การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการเพื่ อการพัฒนา

ผลิตภัณฑฮาลาลสู สากล" โดยมี  คุณซาลามัต สหมิตร          

รองประธานฝายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามจังหวัด

เชียงใหม และคุณวสันต อัศววิริยะกุล หัวหนากลุมภารกิจ

บริการวิทยาศาสตรฮาลาล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม        

เปนวิทยากร ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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3.2 การถายทอดความรูผานสื่อเพ่ือเสรมิสรางภูม ิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชน 
 
 คณะฯ ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อถายทอดความรูผานสื่อเพื่อเสริมสรางภูมิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชน ซึ่ง
ผูสนใจสามารถเขาดูไดที ่ http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/ 
 

 
 
 

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

 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/
http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/?page_id=198
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3.3 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.2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีรายไดจากงานบริการวิชาการสําหรับแสวงหา
รายได โดยศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเปนผู รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 2,932,715.63 บาท จําแนกได       
ตามตารางที่ 14 และแสดงเปนสัดสวนตามรูปที่ 3.3 

    
ตารางที่ 14  รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ  

 
รายได จํานวนเงิน (บาท) 

รายไดจากการใหบริการวิชาการ (โครงการจากแหลงทุนภายนอก) 2,077,975.79 
รายไดจากผลิตภัณฑคณะอุตสาหกรรมเกษตร 308,874.80 
การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ 339,560.00 
การฝกอบรม 206,305.04 

รวม 2,932,715.63 
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รูปท่ี 3.3 สัดสวนรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่แสวงหารายได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 ระหวางวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2558 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและปรับกรด” รุนที่ 2  และ
ระหวางวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559 จัดการอบรม “หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑของ
กฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ําและปรับกรด (Retort Supervisors)”  รุนที่ 3 
ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจาก อย. โดยมีคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอาหาร เปนวิทยากร ณ 
โรงแรมเชียงใหมออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม 

        

      
 

     
 ระหวางวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2559 จัดการฝกอบรม เร่ือง 

“การสงเสริมวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (Good Manufacturing 

Practice : GMP) และการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับเกษตรกรใน

เครือขายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัด

แมฮองสอน” ณ หองประชุม 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

2,077,975.79 

308,874.80 

339,560.00 
206,305.04 

สัดสวนรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 

รายไดจากการใหบริการวิชาการ 
(โครงการจากแหลงทุนภายนอก) 

รายไดจากผลิตภัณฑคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

การใหบริการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ 

การฝกอบรม 
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 วันที่ 4 และ 11 กรกฎาคม 2559  จัดการฝกอบรมหลักสูตร     

“การประยุกตใชจุลินทรียในการผลิตผลิตภัณฑวุนมะพราวและเทมเป” ใหกับ

นักเรียนโครงการ วมว. - มช. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี 

อาจารย ดร.สิริวัฒน  จินศิริวาณิชย และ อาจารย ดร.จุไรรัตน เมากําเนิด เปน

วิทยากร ณ หองปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

       
 
 
 
 
 

นอกจากนั้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดพัฒนาผลิตภัณฑและสรางสรรคผลงานจากองคความรูทางดาน
อุตสาหกรรมเกษตร และจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตการดําเนินงานโดยศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ 
ไสอ่ัวลดไขมัน ตลอดจนการรับผลิตน้ําดื่ม เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนาและ
กลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมตางๆ ดังนี้  

 

4.1 กิจกรรมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีจํานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 15 

 

ตารางที่ 15  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่จัด 
สถานที่ 

1 ทําบุญทอดกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 31 ต.ค.58 วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
2 ทํากระทงเพื่อชุมชนทองถ่ิน 25 พ.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3 กีฬาดอยคําสัมพนัธ 18 พ.ย.58 ในวิทยาเขตดอยคํา 
4 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ย. - ธ.ค.58 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     

พระเจาอยูหัว 
4 ธ.ค.58 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพงิค 

อ.แมริม จ.เชียงใหม 
6 ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 25 ธ.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7 กีฬา อก. คัพสัมพันธ 14-17 มี.ค.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8 รวมขบวนแหประเพณีสงกรานต  13 เม.ย.59 อ.เมือง จ.เชียงใหม 
9 กิจกรรมดําหัวคณบดีและผูอาวโุสคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
21 เม.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10 กิจกรรมดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

22 เม.ย.59 ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11 ถวายเทียนพรรษา 6 ก.ค.59 โบราณสถานบานหนองง ู  
บานหวยอาง ต.แมโปง  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

12 ทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพนัธ 6 ก.ค.59 

13 กิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาต ิ 3 ส.ค.59 โรงเรียนทับเดื่อ อ.แมแตง  
จ.เชียงใหม 

 
 

 โดยมีตัวอยางกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  
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 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 นักศึกษาและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รวมพิธีการทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ  วัดฝายหิน ต.สุเทพ    

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

   
  

 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมพิธีทําบุญเนื่องในวันครบรอบวันคลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรม

เกษตร และกิจกรรม Happy Time Special ไดแก การแลกของขวัญ การจับสลากของขวัญจากผูบริหาร การเลน

กีฬาแชรบอล และการแขงขันรองเพลงคาราโอเกะ ณ โรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    
 

 วันที่ 13 เมษายน 2559 รวมขบวนแหสรงน้ําพระพุทธสิหิงค 

ในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 โดยมี ผูบริหาร คณาจารย 

ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมสืบสาน

ประเพณีปใหมเมืองลานนา 

         
 
 วันที่ 21 เมษายน 2559 จัดพิธีรดน้ําดําหัวคณบดีและผูอาวุโส 

ประจําป 2559 เพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลานนา 

พรอมทั้งมีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากนักศึกษาเวียดนามและ

นักศึกษาไทย ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

    
 วันที่  22 เมษายน 2559 ผูบริหารและบุคลากร             

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีรดน้ําดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี 

และคณาจารยผูอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559     

ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 วันที่ 9 มิถุนายน  2559  ผูบริหารและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
รวมพิธีบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม ประจําป 2559 เพื่อความเปนสิริ
มงคลและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี ณ หนวยพิธีประตูสวนดอก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค, คณะสัตวแพทยศาสตร, 

ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ และสํานักงานหอพัก

นักศึกษาเฮือนศรีตรัง (หอแม เหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม           

จัดกิจกรรมถวายเทียนและทําบุญทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพันธ 

ประจําป 2559 เนื่องในโอกาสวันเขาพรรษาและสมทบกองทุนเพื่อ

การพัฒนาโบราณสถานหนองงู ณ โบราณสถานหนองงู บานหวยอาง 

ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
     

 วันที่  11 กรกฎาคม 2559 ผูบริหารและบุคลากร          

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีหลอเทียนและสมโภชเทียนพรรษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม

แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง ส ง เ ส ริ ม พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ณ  ศ า ล า ธ ร ร ม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2559 โดยการสมทบทุนคาอาหาร

กลางวัน มอบเมล็ดพันธุผักสวนครัว อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา ถุงเทา รองเทา และอ่ืนๆ ใหแกเด็กนักเรียน

โรงเรียนทับเดื่อ และโรงเรียนบานปางหวย ณ โรงเรียนทับเดื่อ อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

                
 
 
 วันที่ 13 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมทําบุญสโมสรนักศึกษา

และกิจกรรมตามฮีตโตยฮอยแวดฮั้ว อก. ประจําปการศึกษา 2559       

ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4.2 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาสังคม 
 
 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาสังคม มีจํานวน 5 โครงการ   
ดังในตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2559 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 โครงการประกวดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ต.ค.58 - ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 ปรับปรุงภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.58 - ก.ย.59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 

บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลและวสัดุมีพิษเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนี ้

ต.ค.58 - ก.ย.59 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- การสรางคุณคาวสัดุรีไซเคิล 

30-31 ก.ค.59 
1 ส.ค.59 

- การนําถุงขนมกรุบกรอบมาทําเปนไมเสยีบ
เงินทําบุญเนื่องในเทศกาลตางๆ  ต.ค.58 - ก.ย.59 

-   จัดทําถุงกระดาษเพื่อชุมชนทองถ่ิน 

4 
 

อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ดังนี ้ ต.ค.58 - ก.ย.59 ชุมชนในทองถ่ิน 

- จัดทําแนวปองกันไฟปารวมกับชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลแมเหียะ 
16 ก.พ.59 

ธนาคารก่ิงไมใบไม  
บานแมเหียะใน ต.แมเหียะ       
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

- ทําความสะอาดสถานที่ทองเที่ยว 16 มี.ค.59 
น้ําตกแมสา อุทยานแหงชาตดิอย
สุเทพ-ปุย อ.แมริม จ.เชียงใหม 

5 กิจกรรม 5 ส. ทุกไตรมาส 

คร้ังที่ 1 : 13 พ.ย.58 
คร้ังที่ 2 : 24 ก.พ.59 
คร้ังที่ 3 : 18 พ.ค.59 
คร้ังที่ 4 : 10 ส.ค.59 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ดังมีตัวอยางกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาสังคม ดังนี้ 
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 ผูช วยศาสตราจารย  ดร.พิชญา พูลลาภ ผู แทนของ       

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และเครือขายศิษยเกา เครือขายธุรกิจ 

ญาติมิตร คณาจารย รวมกันสมทบทุนมอบเงินบริจาคใหกับ          

ลุงยืน ฝอยทอง ชายชราพิการตัวคนเดียวที่อาศัยอยูบริ เวณ          

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม โดยมี นายณรงค ธิลา ผูแทน

จากนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองควาย เปนตัวแทนรับมอบ 

เพื่อนําไปปรับปรุงที่พักอาศัยและจัดหาเคร่ืองอุปโภคบริโภคตอไป  

            
 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 นักศึกษาและบุคลากร        

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมจัดทําแนวปองกันไฟปาและรณรงคลด

การเผาเพื่อปองกันหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ณ บริเวณพื้นที่

อุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย บานแมเหียะใน ต.แมเหียะ อ.เมือง         

จ.เชียงใหม 

 
 วันที่ 16 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมกับอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยการเก็บ

กวาดใบไม และเศษขยะ บริเวณโดยรอบน้ําตกแมสา โดยมีบุคลากร และนักศึกษาเขารวมจํานวนมาก ณ น้ําตก   

แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 
 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาความเปนสากล 
ดังนี้ 
 

5.1 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 
นับตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะฯ จนมาถึงปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนิน

โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

1. University of New South Wales, Australia  

2. Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of 
Sciences, China 

3. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), France     

4. Brawijaya University, Indonesia  

5. Supanuwong University, Lao PDR 

6. Free University of Bozen-Bolzano , Italy 

7. Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan 
8. Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 

9. Faculty of Agriculture, Kobe University, Japan 

10. Faculty of Agriculture, Meijo University, Japan   

11. Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan  

12. Gangnueng-Wonju National University, South Korea 

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

14. Korea University, South Korea 

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

16. Yadanabon University, Myanmar 

17. University of the Philippines, Philippines 
18. University of The Philippines Diliman, Philippines 

19. University of The Philippines Losbanos, Philippines 

20. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic 

21. The University of Reading, United Kingdom 

22. Food Industries Research Institute (FIRI), Vietnam 
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23. Nong Lam University, Vietnam 

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

Technology Education 

 

และมีโครงการความรวมมือกับองคกร/หนวยงานภายในประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
     

1. บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จาํกัด ประเทศไทย 

2. เทศบาลเมืองแมเหียะ 

3. สมาคมอาหารแชเยือกแข็งแหงประเทศไทย 

4. บริษัท พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

5. บริษัท พีเอ็ม กรุบ จํากัด 

6. บริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จาํกัด 

7. บริษัท วี ฟูดส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 
 
 

5.2 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ ดังนี้ 

 

1) Graduate School of Agricultural Science  Kobe University, Japan 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ Graduate School of Agricultural Science 
Kobe University ประเทศญี่ปุน มีพิธีลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการระหวางสองสถาบัน 
และผูบริหารจากทั้งสองสถาบันไดมีการเจรจาความรวมมือทางวิชาการรวมกัน ณ Kobe University ประเทศญี่ปุน  
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2) Korea Food Research Institute (KFRI), Korea 

 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ Korea Food Research Institute สาธารณรัฐ
เกาหลี ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการรวมกันระหวางสองสถาบัน ครอบคลุมกิจกรรมดานวิจัยและ
วิชาการ อาทิ การทําวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การดูงานระยะสั้นสําหรับนักวิจัยและนักศึกษา การจัดหา
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคําปรึกษาเมื่อดําเนินโครงการพิเศษรวมกัน ณ Korea Food Research Institute สาธารณรัฐ
เกาหลี 
 

     
 
 
 

5.3. โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
 

1) โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินโครงการความรวมมือกับคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน      
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนความชวยเหลือแบบใหเปลาใหกับ
มหาวิทยาลัยสุพานุวง โดยหลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดพัฒนาหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรแรกของ สปป. ลาว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
(สพร.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายใตการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1.1)  การพัฒนาคณาจารย  มหาวิทยาลัยสุพานุวง สงบุคลากรมาศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 บุคลากรตามโครงการพัฒนาคณาจารย มหาวิทยาลัยสุพานุวง  

รายชื่อ ปการศึกษาที่รับเขา ปการศึกษา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท   
1. Ms. Vonesy Lokhamheuang   2553 2556 
2. Mr. Soutthanou Manysoat   2553 2556 
3. Mr. Viraxay Bandavong 2554 2557 
4. Mr. Phathaiphichith Dalavong 2554 2557 
5. Mr. Phuangsavat Phimsala  2555 2559 
ระดับปริญญาเอก   
1. Mr. Seethone Leelianou 2554 - 
2. Mr. Xoxiong Briatia 2554 2559 
  
 1.2)  การสนับสนุนอาจารย/วิทยากรฝกอบรม ในระหวางวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2559 และ        
ในระหวางวันที่  13 - 15 มิถุนายน 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาติชาย โขนงนุช อาจารยสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ไปเปนวิทยากรในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย    
สุพานุวง ตามโครงการ Workshop Microplate Reader Analysis ณ มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
2) โครงการความรวมมือกับ Faculty of Food Technology, University of Sultan 

Zainal Abidin, Malaysia 
     

ประกอบดวย 6 กิจกรรม ดังนี ้

 2.1)  วันที่ 21 ตุลาคม 2558 Prof. Dr. Abdullah Abu Bakar, Provost Vice Chancellor และคณะ
อาคันตุกะจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
เพื่อเขารวมการประชุมหารือเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการและการดําเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางสองมหาวิทยาลัย โดยมีผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมหารือและใหการตอนรับ ณ หองประชุม 5 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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2.2)  ในระหวางวันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2558 
ผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษาจาก Faculty of Bioresources 
and Food Industry, Universiti Sultan Zainal Abidin 
(UniSZA) ประเทศมาเลเซีย เดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ตามโครงการ The 5th Student Mobility Project : 
UniSZA to Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 
ภายใตความรวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ UniSZA 
เพื่อนําเสนองานวิจัย ทัศนศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมโรงงานหรือสถาน
ประกอบการอาหารภายในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งเปนโครงการความรวมมือ
ระหวางทั้งสองสถาบันที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง   
 

            
 
 

2.3)  ในระหวางวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ 2559 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล    
รองคณบดี และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จอมดวง หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ไปเปนวิทยากรในการฝกอบรม “Short Course on Thermal Processing for Food Industry” ณ Faculty of 
Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia 
 
 

 2.4)  วันที่ 29 มีนาคม 2559 Prof. Dr. Che Abdullah 
Abu Bakar จาก School of Food Industry, Prof. Dr. Abdul 
Manaf Ali, Prof. Dr. Nashriyah Mat จาก School of 
Agriculture Science & Biotechnology และ Dr.Abd Jamil 
Zakaria จาก Institute Research in Plant and Food 
Innovation, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 
ประเทศมาเลเซีย ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อหารือความ
รวมมือทางวิชาการและการวิจัย และเยี่ยมชมหนวยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค โรงงานตนแบบ  
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2.5)  วันที่ 30 สิงหาคม 2559  Assoc. Prof. Dr. 
Kamarul’Ain Mustafa, Dean of Bioresources and 
Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin 
(UniSZA), Prof. Dr. Che Abdullah Abu Bakar (Senior 
Fellow), Assoc. Prof. Dr. Connie Fay Komilus 
(Lecturer), Dr. Abd. Jamil Zakari (Lecturer) และ Mr. 
Roslan Arshad (Science Officer), Universiti Sultan 
Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ไดมาเยือนคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อหารือเก่ียวกับการตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA) รวมถึงการมีขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOA) รวมกันระหวาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Bioresources and 
Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 

  
2.6) ในระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหนา 

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จอมดวง หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร, คุณปยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 3 คน เดินทางไป Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia ตามโครงการ CMU 
Student Mobility รุนที่ 3 : The Visit to Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti of 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia โดยมีกิจกรรมการนําผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมาเลเซีย และแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ  และกระชับความสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรจากทั้งสองสถาบันที่เปนคูความ
รวมมือ นอกจากนี้ มีการหารือเจรจาวางแผนความรวมมือ Memorandum of Understanding between 
Universiti Sultan Zainal Abidin and Chiang Mai University ในระยะตอไป 
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3) โครงการความรวมมือกับ Yamagata University, Japan 

ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้
 

3.1)  วันที่ 29 สิงหาคม 2559 Professor Hideki Murayama, 
Vice Dean และ Assoc. Prof. Dr. Masanori Watanabe พรอม
เจาหนาที่จาก Faculty of Agriculture, Yamagata University 
ประเทศญี่ปุน ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเยี่ยมเยียน   
คณะผูบริหารและหารือเร่ืองการเตรียมการพรอมและปรับแกโปรแกรม
สําหรับโครงการ CMU Short Stay 2016 ที่กําหนดจะจัดข้ึนในระหวาง
วันที่ 13 - 20 กันยายน 2559    
 

 3.2)  ในระหวางวันที่ 13– 20 กันยายน 2559 Associate Professor Dr. Masanori Watanabe   
พรอมเจาหนาที่และคณะนักศึกษา จาก Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศญี่ปุน     
จํานวน 11 คน เดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการ Student Mobility: Short Stay Program 
in CMU 2016 ภายใตความรวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ Yamagata University โดยมีการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
   

             

 
4) โครงการความรวมมือกับ Chinese Academy of Sciences, China   

             

 ในระหวางวันที่ 27 มกราคม 2559 – วันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 Professor Yuan Zhenhong และ     
คณะอาคันตุกะจาก Bio-chemical Conversion Lab, Guangzhou Institute of Energy Research Conversion, 
Chinese Academy of Sciences, China  เดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความรวมมือทาง
วิชาการ และประชุมงานวิจัยภายใตโครงการ Sino-Thai Cooperation โดยมีผูบริหารและคณาจารยรวมประชุม
หารือและใหการตอนรับ ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จากนั้น รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
หัวหนาสํานักวิชาฯ ไดนําคณะอาคันตุกะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและเจรจาความรวมมือทางการวิจัยและดานวิชาการ
รวมกับสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย  
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5) โครงการความรวมมือกับ North Dakota State University, USA 
             

ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้

5.1)  วันที่ 5 มกราคม 2559 Prof. Dr. Kalidas Shetty, 
Founding Director of Global Institute of Food Security & 
International Agriculture (GIFSIA), Professor of Plant 
Science & Associate Vice President of International 
Partnerships & Collaborations, North Dakota State 
University, สหรัฐอเมริกา ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
เจรจาความรวมมือทางวิชาการรวมกัน  
    

 5.2)  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 Professor Dr. 
Kalidas Shetty จาก North Dakota State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางสอง
สถาบันในเร่ือง การลงนาม Memorandum of Agreement 
(MOA) การเปดหลักสูตร Double Degree Program ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
และ Visiting Professor  

 
 

6) โครงการความรวมมือกับ Kagawa University, Japan 

ในระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2559 
คณาจารยและนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุน 
เดินทางมาเขารวมโครงการ Internship Program of Kagawa 
University’s students at Faculty of Agro-Industry, 
Chiang Mai University ประจําป 2559 ภายใตความรวมมือ
ระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ Kagawa University เพื่อ
นําเสนอผลงาน ศึกษาดูงาน หนวยการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค โรงงานตนแบบ และ
สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือระหวางทั้งสองสถาบัน 
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7) โครงการความรวมมือกับ University of Reading, United Kingdom  

 วันที่ 29 มีนาคม 2559 Prof. Dr. Keshavan Niranjan 
จาก Department of Food and Nutritional Sciences, 
University of Reading, United Kingdom เพื่อพบปะหารือ
รวมกับคณาจารยผูรับผิดชอบโครงการจัดทําหลักสูตรสองปริญญา 
(Double Degree Program) (หลักสูตรนานาชาติ สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) ภายใตทุนสนับสนุนจาก
โครงการสงเสริมหลักสูตรระดับอุดมศึกษา The Transnational 
Education Seed Funding, British Council, Thailand และได

มีการประชุมหารือระหวาง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ อาคันตุกะดังกลาวยังไดรวมพบปะ
กับผูบริหารและคณาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเปนศิษยเกาจาก University of Reading, UK ณ หอง
ประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

8) โครงการความรวมมือกับ  National Pingtung University of Science and 
Technology, Taiwan 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จัดการประชุมหารือดานความรวมมือทางวิชาการ “NPUST 
Taiwan and CMU Thailand Collaboration Meeting” 
โดยมี Prof. Dr. Jik Chang Leong, Dean of the Office 
of International Affairs และคณะผูติดตามจาก National 
Pingtung University of Science and Technology, 
Taiwan รวมกับ รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็ก
สวัสดิ์  หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พรอมดวยผู
ประสานงานดานหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ไดเปนตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร พรอมดวยคณะ
ผูบริหารจากคณะเกษตรศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมการประชุมดังกลาว ณ หอง
ประชุม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

9)   โครงการความรวมมือกับ  Lincoln University, New Zealand 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 Associate Professor Dr. 
Geoffrey Savage จาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด ไดมา
เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือการสรางความรวมมือดาน
งานวิจัยและวิชาการรวมกัน โดยมีผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รวมหารือและใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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10)   โครงการภายใตความรวมมือไทย-ฝรั่งเศส    

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 Dr.Jean-Jacques GODON 
จาก Laboratoire de Biotechnologie de I’INRA Narbonne 
ประเทศฝร่ังเศส ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือเก่ียวกับ
ความรวมมือในการจัดการประชุมวิชาการ ADTech-SAB 2018 และ
ความรวมมือทางการวิจัยภายใตความรวมมือไทย-ฝร่ังเศส โดยมี 
ผูบริหารและอาจารยรวมหารือและใหการตอนรับ ณ หองประชุม 2 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

11)   โครงการความรวมมือกับ Nong Lam University, Vietnam 

 ในระหวางวันที่ 12 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2559 คณะ
นักศึกษาจาก Faculty of Food Science and Technology, 
Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 8 
คน เดินทางมาเขารวมโครงการ Student Mobility : Work – Learn 
Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai 
University 2016 เพื่อศึกษาดูงานและฝกงานวิจัยในหนวยวิจัยของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยระหวางสองสถาบันที่จัดเปน
ประจําทุกป  
 

12)   โครงการความรวมมือกับ University of Minnesota, USA 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 Professor Dr. Will Hueston 
จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมาเยือน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ University of Minnesota ในดาน 
Food Biotechnology โดยมีผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะสัตวแพทยศาสตร  ร วมหา รือและใหการตอนรับ  ณ           
หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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5.4 การจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

1) การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Food and 
Applied Bioscience 2016  

 ในระหวางวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหารแหงประเทศไทย (FoSTAT),  Agro-Industry Academic Council 
Association (AIAC),  Faculty of Science and Technology, Free 
University of Bozen-Bolzano (Italy), College of Life Science, 
Gangneung-Wonju National University (Korea), College of Life 
Sciences and Biotechnology (CLSB), Korea University (Korea) 

จัดการประชุมวิชาการ “International Conference on Food and 
Applied Bioscience 2016” โดยมี ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี    
รองอธิการบดีฝ ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการอาหาร บรรจุภัณฑ และ
อ่ืนๆ ที่ เก่ียวของ โดยมีผู เขารวมการประชุมจํานวนทั้งสิ้น 222 คน             
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม  
 
 

2)  การประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016)  

 ในระหวางวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ Food Science and Technology 
Association of Thailand (FoSTAT), Agro-Industry Academic 
Council Association (AIAC), สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, National Science Technology and 
Innovation Policy Office (STI) และ Thailand Section of 
AOAC International รวมกันจัดการประชุมวิชาการ “Food 

Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016)” โดยมี ฯพณฯ 
องคมนตรี ดร. อําพล  เสนาณรงค  เปนประธานเปดงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
และความคิดเห็นระหวางผูประกอบการ นักวิชาการ นักวิจัยตลอดจน
ผูบริโภค   ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูทางดานอุตสาหกรรม
อาหารโดยองครวม ณ Bangkok International Trade & Exhibition 
Centre (BITEC) กรุงเทพฯ  
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5.5 อาคันตุกะจากตางประเทศเย่ียมชมคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีอาคันตุกะจากตางประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร     
สรุปไดดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 จํานวนอาคันตุกะที่มาเย่ียมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ลักษณะกิจกรรม 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
อาคันตุกะ 

(คน) 
ประเทศ 

1. เยี่ยมชมคณะ/เจรจาความรวมมือ 15 28 ญี่ปุน, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ออสเตรีย, 
นิวซีแลนด, สหรัฐอเมริกา, บังกลาเทศ 
สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

2. อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู/ฝกประสบการณ 4 9 ญี่ปุน, ออสเตรีย, อิตาล ี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. บรรยายพิเศษ 1 1 นิวซีแลนด 
4. โครงการแลกเปลี่ยน Student Mobility 2 16 ญี่ปุน, สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 
5. โครงการวิจัยรวม 2 12 สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐ

เกาหล ี
6. อ่ืน ฯ (โครงการประชุมวชิาการรวม) 2 8 สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเกาหลี, อิตาล ี

ญี่ปุน, สหราชอาณาจักร, นิวซีแลนด, 
สิงคโปร 

 

ดังตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  Dr. Lutfunnesa Bari, 
Associate Professor จาก Department of Food Technology 
and Nutritional Science, Mawlana Bhashani Science and 
Technology University ประเทศบังคลาเทศ ไดมาเยือน        
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือแลกเปลี่ยนขอมูลหนวยงาน 
ขอมูลการวิจัย การสรางความรวมมือทางวิชาการกับคณะฯ โดยมี              
ผูบ ริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมใหการตอนรับ  ณ        
หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พรอมเยี่ยมชมอาคารเรียน 
หองปฏิบัติการ หนวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค และโรงงานตนแบบ  
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 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559  คณะอาคันตุกะจาก 
College of Agriculture, Ibaraki University ประเทศญี่ปุน 
ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความรวมมือ
ทางวิชาการตามแผนการจัดตั้ง Department of Food  and 
Life Science ของ College of Agriculture และไดเยี่ยมชม
หองปฏิบัติการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ และหนวยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค โดยมี
ผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมหารือและใหการ
ตอนรับ ณ หองประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

 
 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อาคันตุกะจาก Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ได
เดินทางมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางทั้งสองสถาบัน การจัด 
Special Project เชน Short Course Training รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทํา double degree 
โดยมีผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมหารือและใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
พรอมเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

6.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 56 คน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
ไดตามตารางที่ 18 โดยมีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 83.93 แสดงดังรูป 6.1 และจํานวน
อาจารยประจําแยกตามตําแหนงทางวิชาการดังรูป 6.2 

 

ตารางที่ 18 บุคลากรสายวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

คุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รอยละ 

ศาสตราจารย - 1 1 1.78 

รองศาสตราจารย - 5 5 8.93 

ผูชวยศาสตราจารย - 21 21 37.50 

อาจารย 9 20 29 51.79 

รวม 9 47 56 100 

รอยละ 16.07 83.93 100  

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
 

 
รูปท่ี 6.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ป พ.ศ.2555-2559 
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รูปท่ี 6.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ป พ.ศ.2555-2559 

    
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ ดังนี ้
 

 วันที่ 12 ตุลาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ําชาแก
คณาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการและบุคลากรที่ไดรับตําแหนงสูงข้ึน จํานวน 8 ทาน ไดแก 

1. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
2. รองศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
3. รองศาสตราจารย ดร.นิรมล อุตมอาง อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ ผูชวยคณบดี และอาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา รัตนปติกรณ อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา มวงรัตน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
8. คุณนพรัตน อัครจินดา นักการเงินและบัญชีชํานาญการ 

     

 มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการดํารงตําแหนงดังกลาว และเปนโอกาสอันดีที่คณาจารย
และบุคลากรของคณะจะไดพบปะพูดคุย สงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ณ หองประชุม 4         
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 25 มีนาคม 2559 จัดอบรม เร่ือง การจัดการเรียนการ
สอนดวยระบบ e - Learning สําหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมี คุณ
รัฐกรณ ยงยวน และคุณปณิธิ พันธุวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด
ศูนยนวัตกรรมการเรียนรู  สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จัดการอบรม เร่ือง “อาจารย       
ที่ปรึกษากับขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระบบทะเบียนการศึกษา” ภายใตโครงการพัฒนา
คณาจารยดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2558 โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน บัณฑิตย รองผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ หองประชุม 
3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

6.2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย ใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
นักศึกษาใหมีทักษะแหงอนาคตใหม (21st Century Skills) เปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
โดยมีโครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จํานวน 7 โครงการ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการนํารอง กระบวนวิชา 603332   
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบรรจุ (Natural Materials for 
Packaging) 

อาจารยสุฐพัศ คําไทย 

2 โครงการนํารอง เนนการจัดการเรียนการสอนลักษณะ 
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  
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ตารางที่ 19 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

4 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลอง
กับศตวรรษที่ 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. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน      
การสอน ดังนี้ 
 
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพบปะเสวนากับผูเชี่ยวชาญ

ทางดานวิศวกรรมอาหาร เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทน

สถานประกอบการ นักศึกษา ศิษยเกา และคณาจารยในสาขาวิชาฯ 

ไดรวมพูดคุยเสวนาแบงปนความรู เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณ

นอกหองเรียนจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง อีกทั้ง สาขาวิชาฯ สามารถนํา

ขอมูลสวนหนึ่งจากการเสวนาคร้ังนี้ ไปเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรอีกดวย ณ โรงแรมวิคตอเรียนิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ภายใตโครงการตนแบบการเตรียม

ความพรอมปรับปรุง/วิพากษหลักสูตรจากผูประกอบการ โดยมี 

จากสมาคม   แชเยือกแข็งไทย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ

คณาจารย ในสาขาวิชาฯ ไดรวมพูดคุยเสวนาและแบงปน

ประสบการณ เพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรตอไป ณ โรงแรม แคนทาร่ีฮิลล อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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 วันที่ 29 เมษายน 2559 จัดงานวันวิชาการนักศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 9 เพื่อประชาสัมพนัธเผยแพร

ผลงานวิจัยและสาธิตผลิตภัณฑของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ 

หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 Assoc. Prof. Dr. Geoffrey Savage 

บรรยายพิเศษในหัวขอ Toxic compounds in human foods oxalates 

และ Spicy Biscuits 

 
 
 

6.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 61 คน จําแนกตามคุณวุฒิและสถานะการจาง   
ไดตามตารางที่ 20 โดยมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการดังรูป 6.3 

 

ตารางที่ 20 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

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 27 5 33 - 14 15 4 33 1  

สํานักวชิา
อุตสาหกรรมเกษตร 

2 16 5 23 - 3 19 1 23 4 1 

ศูนยบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

- 5 - 5 - 1 3 1 5   

รวม 3 48 10 61 - 18 37 6 61 5 1 
รอยละ 4.92 78.69 16.39 100 - 29.51 60.65 9.84 100 8.20 1.64 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
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รูปท่ี 6.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงชํานาญการ ป พ.ศ.2555-2559 

 
 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี ้
 

 เร่ิมตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เปนตนมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จัด “กิจกรรม Happy Time for all” ภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพ
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559    
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี สรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข
ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหเปน
องคกรแหงความสุข  มีกําหนดจัดกิจกรรมฯ เปนประจําทุกวันพุธ    

เวลา 15.00-16.30 น. ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก  (1) การเลนกีฬา ไดแก เปตอง โยคะ และแบตมินตัน             
(2) การปฏิบัติธรรม (3) การทําอาหารเพื่อสุขภาพ และ (4) การชมภาพยนตรตางประเทศ/การรองคาราโอเกะ 
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 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิคการเขียน

ประเมินคางานของบุคลากรสายสนับสนุน" โดยมี คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 9 ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 จัดการอบรม เร่ือง "การบันทึกและการ

จัดทํารายงานการประชุม" โดยมี คุณปรีดา ศิริรังษี หัวหนาสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 จัดการอบรม เร่ือง "การจัดทํา

แบบสอบถามออนไลน (Google Form) โปรแกรม Visio และ Google 

Calendar" โดยมีบุคลากรจากหนวยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา    เปน

วิทยากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
 วันที่ 31 มีนาคม 2559 จัดการอบรม เร่ือง“พลิกมุมคิด 

พิชิตงานเพื่อความสําเร็จ” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย นพ.ศุภชัย เชื้อ
รั ต น พ ง ษ  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย กิ จ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4 คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

   
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จัดการอบรม เร่ือง“การเตรียม

ความพรอมสูการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21” โดยมี รองศาสตราจารย 

ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู อํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวยบุคลากรสํานักฯ      เปน

วิทยากร ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  จัดการฝกอบรม เร่ือง “การใหบริการ

เชิงรุกเพื่อความเปนเลิศ” โดยมี อาจารย ดร.เสรี ใหมจันทร อาจารยประจํา

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ 

หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดการฝกอบรม เร่ือง “การ

ทํางานเปนทีมและการสื่อสารในองคกรใหมีประสิทธิภาพ” โดยมี 

อาจารยสหรัฐ เจตมโนรมย นักจิตวิทยา/ที่ปรึกษาดานการฝกอบรม

เชิงจิตวิทยาดานการสรางทีมและการพัฒนาตนผานการฝกสติ และ

ผูอํานวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 จัดการอบรม เร่ือง "การแจงซอม
ออนไลน การใชงานเว็บไซตใหมคณะฯ และการใชงานโสตทัศนูปกรณ" 
เพื่อแนะนําเขาถึงขอมูลบนเว็บไซตใหม การใชงานระบบการแจงซอม
ออนไลน และการทํางานของโสตทัศนูปกรณในหองประชุม 1-5 ของ
คณะฯ โดยมีจากหนวยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา เปนวิทยากร ณ 
หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย” ภายใตโครงการ

ปอง กันและบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี คุณวัลลภ ทาเกิด หัวหนาสถานี

ดับเพลิงบานเดน เทศบาลนครเชียงใหม และทีมผูเชี่ยวชาญดาน

การปองกันและระงับอัคคีภัย เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4 คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“เร่ิมทํา KM อยางไรใหไดผล : จัดการองคความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ” 

โ ดยมี  คุณชยกร  สั ต ย ซื่ อ  เ ลข านุ ก า รภาควิ ช านิ ติ เ ว ชศาสต ร              

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ หองประชุม 4 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  เปนตนมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ "Lunch Talk” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรของคณะฯ ไดแก กลุมคณาจารย กลุมนักวิทยาศาสตร และกลุม

เจาหนาที่สายสนับสนุน ไดพบปะพูดคุยกันในรูปแบบ Lunch Talk ซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางใหบุคลากรของคณะ ได

มีโอกาสไดพุดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแสดงปฏิสัมพันธระหวางกันมากข้ึน โดยมีกําหนดจัดกิจกรรมฯ เปน

ประจําทุกเดือน ณ หองประชุม 1, 3 และ 4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

            

 
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู เร่ือง “ซอฟแวรการจัดการ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะวิ ศ ว ก ร รมศาสต ร แ ล ะ เทค โน โ ลยี อุ ต ส า หกร รม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ 

สมุหเสนีโต และ คุณยุทธการณ มุยมี จากภาควิชาเทคโนโลยี

อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

นครปฐม เปนวิทยากร ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 23 มีนาคม 2559 ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขาศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนและ

การจัดเก็บขอสอบ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมคาว  

     

 
 
 วันที่ 15 กันยายน 2559 ผูบริหาร และบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เข า ศึกษาดู งาน

แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ  
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 วันที่ 15 กันยายน 2559 ผูบริหาร และบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขา ศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานบริหารจัดการ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

    
 วันที่ 16 กันยายน 2559 ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตรเขาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการและตลาด

เชิงรุก ณ ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต

หาดใหญ    

 

 
 

6.4 การพัฒนาผูบริหาร 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบริหาร ดังนี้ 
 

เมื่อวันที่ 16 – 18 และ 29 - 31 สิงหาคม 2559 จัดการอบรม เร่ือง "EdPEx Overview for Executive” 
เพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูบริหารทุกระดับในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการทื่เปนเลิศ 
(EdPEx) มาใชในการดําเนินงานของคณะ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล เปนวิทยากร 
ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/324_IMG_3800 (Small).JPG
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6.5 การสมัมนาเพ่ือการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาองคการ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการพัฒนาองคกร ดังนี้ 
 

  วันที่ 20 เมษายน 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัด  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ 
5 ป) โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ ผูชวย
อธิ ก า รบดี  รั กษากา รคณบดี คณะ อุตสาหกรรม เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม บรรยายเร่ือง“แผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12” จากนั้นบุคลากรไดรวมกัน
พิจารณาเปาหมาย ตัวชี้วัดและกลยุทธ ของแผนพัฒนาการศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ระยะที่  12   ณ หองประชุม 4        
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงาน “การแถลงนโยบาย

และรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมี                  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนผูแถลง
นโยบาย พรอมดวยคณะผูบริหาร เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจใหแกบุคลากร
เก่ียวกับแนวทางการบริหารงานของ
คณะฯ ในระหวางป พ.ศ.2559-2563 อีก
ทั้งยังเปดโอกาสใหบุคลากรรวมแสดง
ความคิดเห็นตอนโยบายและแนวทางการ
บริหารดังกลาว เพื่อรวมกันพัฒนาและ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะฯ ใหสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว  ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     
 ในระหวางวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

“การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564 

(แผนกลยุทธ 5 ป) และ (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป 2560” ซึ่งมีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนเขา

รวมสัมมนาฯ ณ โรงแรม Belle Villa อ.หางดง จ.เชียงใหม 
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6.6 การตอนรับอาคันตุกะท่ีมาเย่ียมชมศึกษาดูงาน  
 

1) ดานการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ผูบริหาร และบุคลากร
จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) หมวด 3 และดานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (การออกเลขออนไลน ระบบ
เสนอโครงการออนไลน ระบบ E-Budget และระบบการจอง
หองประชุม อุปกรณโสตทัศนศึกษา รถยนต )  ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร 
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 
 วันที่ 5 กันยายน 2559 ผูบริหาร และบุคลากร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ือง “การนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ” โดย
ผูบริหารและคณะกรรมการ EdPEx ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

2) ดานการจัดการเรียนการสอน  

 วันที่ 8 มกราคม 2559 ผูบริหารและบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเก่ียวกับงานดานวิชาการ และดานสนับสนุนของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 อาจารยและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม เขาศึกษาดูงานดานการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะฯ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ หัวหนา
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใหการตอนรับพรอมทั้งเยี่ยมชม
หองปฏิบัติการ หนวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค โรงงานตนแบบ ณ      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

    
 

 

3) ดานการเงินและงบประมาณ  

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ผูบริหารและบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานดานการเงิน 
บัญชี พัสดุ กฎระเบียบ งบประมาณ รวมทั้งโปรแกรม e-budget 
และระบบ Project management เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
งานใหสามารถสนับสนุนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมี ผูบริหารและบุคลากรงานการเงินการคลังและ
พัสดุ รวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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