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รายงานประจําปฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 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.ชรินทร  เตชะพนัธุ 
   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ลักษณะองคการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งอยูในตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ได
เปลี่ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2535 ในขณะที่ยังเปนภาควิชาฯ ไดเปดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ซึ่ง
เปดสอนตั้งแตปการศึกษา 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/index.php 
 
 

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 
 

รองคณบดี 

• คณะกรรมการวิชาการ 
• คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
• คณะกรรมการวิจัย 
• คณะกรรมการบริการชุมชน 
• คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยากร 
• คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหนาสํานักวิชาฯ
 

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เลขานุการคณะฯ
 

ศูนยบริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหนาศูนยฯ
 

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 

ผูชวยคณบดี 
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โครงสรางการบริหาร  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ) 

• ดานบริการธุรกิจ 

• ดานบริการวิชาการ 
 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) 

• ดานนโยบายและแผน 

• ดานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
  

• ดานวิจัยและบริการวิชาการ 

• ดานวิเทศสัมพันธ 
 

• ดานวิชาการ 

• ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

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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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(24 มี.ค. 55 – 27 มี.ค. 58) 
 
 

 
 ศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี 

ประธานกรรมการ 

 

                
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง      นายวิศิษฏ ลิ้มประนะ         นายสุรพงษ เลิศทัศนีย  ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ 
          กรรมการ     กรรมการ        กรรมการ   กรรมการ 

 

                                               
                 ผศ.ดร.ชรินทร  เตชะพนัธุ               ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 

                               กรรมการและเลขานุการ             ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(28 มี.ค.58 – 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.ชรินทร  เตชะพันธุ                  ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 
                   กรรมการ                           กรรมการและเลขานุการ        ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

 
ผศ.ดร.ชรินทร  เตชะพนัธุ 

กรรมการ 
 

                                
      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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ผูชวยคณบดี  
 

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

  
หัวหนาสาขาวิชา 
 

                                    
  อ.ดร.ม.ล.ญาศิน ีจักรพันธุ                    ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง           อ.ดร.สิริวัฒน จินศิริวานิชย        
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร      หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร       หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  และเทคโนโลยีการอาหาร          และเทคโนโลยีการอาหาร    
   (20 พ.ค.56 – 9 มิ.ย.58)             (10 มิ.ย.58 – ปจจุบนั) 
 

                         
   ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ            ผศ.ดร.สุทัศน สุระวัง      อ.สมชาย วงศสุริยศักดิ ์       อ.ดร.ธรรณพ เหลากุลดิลก 
หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยี        หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี
         การพัฒนาผลิตภัณฑ                   การบรรจุ            ผลิตภัณฑทางทะเล 
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หัวหนางาน 
 

                           
    น.ส.สังวาลย วรรณกุล            นายวสิูตร   ลิ่วเกียรติ                  น.ส.ประทุมวรรณ บัวรินทร 
 หัวหนางานบริการการศึกษา              หัวหนางานการเงินการคลัง           หัวหนางานนโยบายและแผน          
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                        และพัสด ุ                     และประกันคุณภาพการศึกษา 
        

         

                                 
  นางไกรคํา หัสการบัญชา                     นางปยะนุช จนัทนา                     นางนงนชุ ทองออน           
   หัวหนางานบริหารทั่วไป             หัวหนางานบริหารงานวจิัย            หัวหนางานบริการธุรกิจ   
                    บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ   
 
 

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    
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ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ป 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 

 

 
 

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 7 5 - 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ - 1 1 5 7 5 2 1 
สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑทางทะเล - - - 4 4 3 1 - 

รวม 1 5 19 31 56 46 10 1 
รอยละ 1.78 8.93 33.93 55.36 100 82.14 17.86 1.79 
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งบประมาณ  

ตารางที่ 3  งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร ป 2557-2558 

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

รวม 82,062,100 88,374,800 
สัดสวนงบประมาณแผนดิน : รายได 74 : 26 75 : 25 

เงินสนบัสนุนการทาํวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 11,241,475 24,982,389.67 
รวมทั้งสิ้น 93,303,575 113,357,189.67 

งบบุคลากร 46,578,800 55,203,100 
งบดําเนนิงาน 12,506,800 11,882,300 
งบลงทุน 10,176,500 4,857,300 
งบเงินอุดหนุน 12,109,400 15,772,100 
งบรายจายอ่ืน 690,600 660,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

82% 

18% 

คุณวุฒิของอาจารย 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 

2% 9% 

34% 55% 

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล  
 
  

ในปงบประมาณ 2558 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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ในปการศึกษา 2558 ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตและตอบสนองนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาแลวจํานวน 2 คน 
นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังไดเก่ียวของกับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขารวมอ่ืนอีก 5 หลักสูตร โดย
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (แผน ข ภาคพิเศษ) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 
ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ไดจัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษาคือ แผนการศึกษาที่ 1  
แบบปกต ิและแผนการศึกษาที่ 2 แบบสหกิจศึกษา  

 

สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเลเปนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเวลา 7 ภาคการศึกษา และฝกทํางานในสถานประกอบการเปนเวลา 1  ภาค
การศึกษา (ไมนอยกวา 6 เดือน) ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยและเจาหนาที่ของสถานประกอบการที่ไดรับ
มอบหมาย โดยในปการศึกษา 2558 จะปรับการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการโดยใชสถานประกอบการ
รวมเปนแหลงเรียนรูเปนระยะเวลา 1.5 ป      

 

1.2  นักศึกษา  
 

ในปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวม 1,305 คน  เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,224 คน ปริญญาโท 43 คน และปริญญาเอก 38 คน จําแนกไดดังในตารางท่ี 5    

 

ตารางที่ 5  จํานวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 231 34 27 292 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 194 - - 194 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 217 - - 217 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 201 9 11 221 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 227 - - 227 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑทางทะเล 154 - - 154 

รวมทั้งสิ้น 1,224 43 38 1,305 
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1.3  ผูสําเร็จการศึกษา 
 

ในปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา  รวมทั้งสิ้น  
227 คน  จําแนกไดดังในตารางที่ 6    

 

ตารางที่ 6  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2557  
 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 43 12 2 57 
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 42 - - 42 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 31 1 - 32 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 43 1 - 44 
เทคโนโลยีการบรรจ ุ 30 - - 30 
เทคโนโลยผีลิตภัณฑทางทะเล 22 - - 22 

รวมทั้งสิ้น 211 14 2 227 

 
1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรคร้ังที่ 49  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 (บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556-2557)  มีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 204 คน เปนบัณฑิตที่ไดงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 161 คน เปน
บัณฑิตที่ยังไมไดงานทํา จํานวน 20 คน และเปนบัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ จํานวน 23 คน  

 

 

 

79% 

10% 

11% 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

ไดงานทํา ยังไมไดงานทํา ศึกษาตอ 
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1.5 การจัดโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
 ในปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการและกิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค ดังรายละเอียดในตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค  

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 8 27 เม.ย.-1 พ.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2 โครงการพี่ติวนอง 9 ก.พ.-24 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา  4 มี.ค.-8 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 โครงการคายคุณธรรม คริสตชน และอาสาพัฒนา 19-21 ต.ค.57 คริสตจักรพันธกิจ  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

5 โครงการฝกอบรมเตรียมระบบการใชหองปฏิบัติการ สาํหรับ
นักศึกษา  

7 ม.ค.-3 ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 16-18 พ.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และมอนปารคแอท 
แมแตง อ.แมแตง จ.
เชียงใหม 

7 โครงการวิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 4 14 ก.พ.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาเปดกระปอง คร้ังที่ 23 8-11 ม.ค.58 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9 โครงการพานักศึกษา ศึกษาดูงานตางจงัหวัด สํานักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2558  
7 ม.ค.-29พ.ค.58 โรงงานอุตสาหกรรมใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
10 โครงการดูงานกระบวนวิชา ประจําปงบประมาณ 2558 1 ต.ค.57-31 ก.ค.58 โรงงานอุตสาหกรรมใน 

จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน 
11 โครงการนักศึกษาสัมพนัธ  7-31 ม.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบตัิสหกิจศึกษา 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58 โรงงานอุตสาหกรรมใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
13 โครงการคลินิกรับปรึกษาและแกปญหาการใชงานคอมพิวเตอร

ใหกับนักศึกษา 
1 ต.ค.57-30 ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14 โครงการฝกอบรมใหกับนักศึกษากระบวนวิชาการเรียนรู 
ผานกิจกรรม 

22 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15 โครงการอาจารยทีป่รึกษาพบปะนักศึกษา  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1 ต.ค.57-31 ส.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

16 โครงการ Student Mobility in the Network of ASEAN 
Countries Year 2014 

1 ต.ค.57-30 ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17 โครงการผูเชี่ยวชาญสาขา FE และ MPT พบปะนักศึกษา 31 ม.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 7 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค (ตอ) 

ที่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 
18 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 18-22 ธ.ค.57 สํานักวปิสสนาเกษตร

ใหมธาราราม  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

19 โครงการเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาบรรยาย 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20 โครงการประเพณีนาํนักศึกษาใหมข้ึนไปนมสัการ 

วัดพระธาตุดอยคํา 
4 เม.ย.58 วัดพระธาตุดอยคํา  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 
21 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท 21 มี.ค.-5 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
22 โครงการสนบัสนนุการฝกอบรมเขมนักศึกษารวมแขงขัน

กิจกรรม FoSTAT 
2-21 มิ.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

23 โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน  14 พ.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
24 โครงการประกวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 1-30 .ค.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
25 โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษา

และฝกงาน 
1 ธ.ค.57-31 พ.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

26 โครงการกีฬา อก.คัพสัมพันธ 58  10-13 มี.ค.58 สนามฟตุบอลไนทเพลส 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

27 โครงการเตรียมความพรอมในการทํางานและศึกษาตอ 
ใหกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

23 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

28 โครงการปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4  
สํานักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

23 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 ก.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
30 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ปการศึกษา 2558 
5 ส.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

31 โครงการรับนองจิตอาสา 1-8 ส.ค.58 หมุบานสันลมจอย ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม และ
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

32 โครงการ Pre-college 3-5 ส.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
33 โครงการรับนองรถไฟ 15-18 ก.ค.58 สถานีรถไฟหัวลาํโพง 

กรุงเทพฯ 
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โดยมีตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 
 

1) โครงการเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาบรรยาย 
 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดเชิญ Prof. Dr. Toshiaki Ougizawa จาก Tokyo 

Institute of Technology, Japan มาบรรยายใหความรูกับนักศึกษา เร่ือง “งานวิจัยทางวัสดุพอลิเมอร การศึกษาตอ 

ณ ประเทศญี่ปุน และวิธีการทําวิจัยตามแนวคิดของนักวิจัยชาวญี่ปุน” ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

  
 

2) การนําเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา  
 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเลชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 

2557 ที่ไดปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ เปนระยะเวลา 7 เดือน ไดนําเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ    

สหกิจศึกษา โดยมีคณาจารยเขาประเมินการนําเสนองานที่ปฏิบัติ และนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดเขาฟงเพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมสูสหกิจศึกษาในปถัดไป ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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3) กิจกรรมรับขวัญบัณฑิต  
 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมรับขวัญบัณฑิต ประจําปการศึกษา 
2557 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังที่ 49 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 
ณ แปลงไรฟอรด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดแีกบัณฑิต ณ หอประชุมใหญ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

 

       
 

4) โครงการวิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครัง้ท่ี 4 
 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรมเกษตร มินิมาราธอน คร้ังที่ ๔ และรวมเฉลิมฉลอง ๕๐ ป มช.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และผูที่เขารวมงาน เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและ
บุคลากร รวมถึงจัดหารายไดสมทบทุนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬาใหแกนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

   

 

 

 

 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/303_IMG_1765 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/303_IMG_1658 (Small).JPG
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5) โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %  
 

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมกับตํารวจจราจรจังหวัดเชียงใหม จัดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี พ.ต.ท.พัชรพงษ อัครเมธากุล เปน

วิทยากรใหความรู เร่ือง สวมใสหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีรถจักรยานยนต ทั้งผูขับข่ีและผูซอนทาย ตลอดจนการ

ปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย และสรางแบบอยางที่ดีแกสังคม ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  

   
 

6) โครงการปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปท่ี 4 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปที่ 4 ประจําป
การศึกษา 2557 และไดเชิญ คุณสุทธิณีย ฉัตรยาลักษณ หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถายทอดความรูดานการพัฒนาบุคลิกภาพและการสัมภาษณงาน และคุณธนภัทร ทามี 
ถายทอดความรูดานเทคนิคการแตงหนา ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/350_IMG_5180 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/350_IMG_5203 (Small).JPG


 
 

21 
 

 
7) โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน 

 

7.1  การใหความรู เรื่อง เปดโลกการทํางานในยุคแหงทศวรรษใหม 
 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 วิทยากรจาก บริษัท จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) จํากัด มาบรรยายใหความรู 

เร่ือง "เปดโลกการทํางานในยุคแหงทศวรรษใหม"  แกนักศึกษาชั้นปที่ 3 ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

 

   
 

7.2 การใหความรู เรื่อง การเตรียมความพรอมการทํางานเม่ือเขาสู AEC และ     

แนะแนวคิดการทํางานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับเกียรติจาก ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน สมาชิก

วุฒิสภา ภาควิชาชีพ จากสมาคมการประมงสมุทรสาคร และเจาของกลุมบริษัท ศิริชัยการประมง  มาบรรยายพิเศษ 

เร่ือง “การเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อเขาสู AEC และแนะแนวคิดการทํางานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ใหแก

นักศึกษา ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 

 

 

 

http://www.sirichaifisheries.com/main1.php
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8) การอบรมปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาต ิ
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปองกัน

อุบัติภัยทางธรรมชาติสําหรับแกนักศึกษา  ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีเจาหนาที่จากงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม และ หจก.เชียงใหมการดับเพลิง เปนวิทยากร  

 

  
 

9) โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 8  
 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร คร้ังที่ 8  ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมวีัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัย
และสาธิตผลิตภัณฑของนักศึกษาชั้นปที่ 4 และเปนเวทีใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับงานวิจัยของสาขา
ตางๆ และนําไปตอยอดในการศึกษาระดับตอไป  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/358_IMG_2930.jpg
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/358_IMG_3076.jpg
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10) โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา  

 

ในระหวางวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 โดยไดเชิญวิทยากรมาบรรยายใหแกนักศึกษา จํานวน 4 เร่ือง ไดแก  1. “กิจกรรมในสวน
เทศบาลตําบลสุเทพ” โดย คุณพนาไพร คุมสะดวก ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลสุเทพ  2. “หมูบาน
ทองเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตของชาวเขาเผาอาคาและชาวเขาเผาลีซอ" โดย คุณสุรเชษฐ ตาคํามา 
ผูใหญบาน หมู 13 บานสันลมจอย ตําบลสุเทพ  3. “กิจกรรมในสวนเทศบาลเมืองแมเหียะ” โดย ตัวแทนจาก
เทศบาลเมืองแมเหียะ และ  4. “ทิศทางการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดย คุณสุทธินีย ฉัตรยาลักษณ 
หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ        
มอนปารค แอทแมแตง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 

        
 

11)  โครงการ Pre-college  
 

ในระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ Pre-college ประจําป
การศึกษา 2558 เพื่อใหนักศึกษาใหมไดรับฟงขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนรูผานกิจกรรม โดยมีวิทยากรจาก
หนวยงานภายใน และภายนอกคณะฯ ใหความรูแกนักศึกษา ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

         
 
 
 
 
 

 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/368_010 (Custom).jpg
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/368_002 (Custom).jpg
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12)  พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2558 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อ

แสดงถึงความเคารพและความกตัญูตอครูอาจารยที่มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน โดยการมอบพานธูปและพาน

ดอกไมจากตัวแทนนักศึกษาแตละชั้นป และมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดีแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ณ 

หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

     
 

 

1.6 การใหบริการหองสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิคส   
 

หองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานใหการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ลักษณะเปนหองสมุดเฉพาะสาขาวิชา โดยเปนแหลงจัดหา รวบรวม รักษา ใหบริการ และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
ไดแก หนังสือ ตําราเรียน วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส e-Journal,  e-Book, e-Theses, e-Research, e-Rare Books, e-Magazines, e-Newspaper 
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยจัดบริการใหแก คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย เจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร หองสมุดอยูภายใตโครงสรางการบริหารงานของฝายหองสมุดและ
สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักหอสมุด ในสวนของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการใหบริการที่
เหมาะสมและตอบสนองตอกระบวนการเรียนการสอนของคณะนั้น อยูภายใตความเห็นชอบรวมกันระหวาง
ผูบริหารคณะและผูบริหารสํานักหอสมุด 

 

หองสมุดไดจัดอํานวยความสะดวกในการใหบริการการอาน บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศผาน
เครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งระบบ Intranet และ Internet ใหบริการยืม-คืนทรัพยากรของ
หองสมุดในระบบ INNOPAC: Millennium Circulation บริการคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ
ระบบ CMUL-OPAC โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรสํานักหอสมุด CMU-LIBNET และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย CMU-NET บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการยืมและขนสงหนังสือเอกสาร
ระหวางหองสมุด และบริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งครอบคลุมความตองการพื้นฐานของผูรับบริการหองสมุด 

 

 หองสมุดไดพัฒนาการบริการหองอานหนังสือในลักษณะ Common Room มีรูปแบบบรรยากาศ
ของการเปนหองสมุดมีชีวิต (Living Library) โดยการจัดหองอานหนังสือแบบนั่งพื้นพรมใหความรูสึกสบายผอน
คลาย และมีโตะญี่ปุนพรอมเบาะรองนั่ง มีมุมอานหนังสือพิมพ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ จอ 
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LCD เพื่อใชประกอบการเรียนรูทางวิชาการและบันเทิงคดี บริเวณทุกสวนภายในหองสมุดผูรับบริการที่มี
คอมพิวเตอรแบบพกพาสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบเครือขายไรสาย ทําใหเขาถึงแหลงขอมูลใน Internet ได
อยางสะดวกและรวดเร็ว 
 

 ปจจุบันหองสมุดมีพื้นที่ในการใหบริการ 190 ตารางเมตร จํานวนโตะนั่งอาน 14 ตัว 72 ที่นั่ง      
ชั้นหนังสือ 24 ตู ชั้นวางวารสาร 12 ตู มีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา
คนควาวิจัย จําแนกไดดังตารางที่ 8  

ตารางที่ 8  ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ประเภท จํานวน 
จํานวนที่เพ่ิมใหม 

ในป 2558 
รวม 

หนังสือภาษาไทย 4,789 335 5,124 

หนังสือภาษาตางประเทศ 2,382 94 2,476 

วารสารภาษาไทย 37 - 37 

วารสารตางประเทศ 6 - 6 

หนังสือพิมพภาษาไทย 2 - 2 

โสตทัศนวัสด ุ 596 54 650 

คอมพิวเตอรสําหรับการคนควา สืบคน 3 - 3 
 

1.7 การบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษาและบุคลากร โดยมี
จุดใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย (wireless) ภายในคณะ จํานวน 58 จุด มีการประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูลกิจกรรม
โครงการตางๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผานทางเว็บไซตของคณะที่ http://www.agro.cmu.ac.th  
 

 

http://www.agro.cmu.ac.th/
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นอกจากนี้ คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังตารางที่ 9 
  
ตารางที่ 9 ระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน 

ดานการศึกษา 

1 e-learning 

2 e-bulletin 

3 ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

ดานการวิจัย 

4 ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

ดานบริการวิชาการ 

5 ศูนยบริการธุรกิจฯ 

ดานการเงิน 

6 ระบบบัญชี 3 มิต ิ

7 e-budget 

8 e-salary 

ดานการบริหารจัดการ 

9 e-office 

10 e-meeting 

11 ระบบการเสนอและประเมนิผลโครงการ 

12 ระบบการจองใชรถยนต 

13 ระบบจองหองประชุมพรอมอุปกรณโสตทัศนปูกรณ 

14 ระบบการจองหองเรียนพรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

15 ระบบขาวสารและภาพกิจกรรมบนเว็บไซต 

16 ระบบการลงทะเบยีนการประชมุนานาชาต ิ

17 ปฏิทินกิจกรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

18 CMU-MIS 

19 ทะเบียนรับสงหนงัสือออนไลน  

20 KM Blog 
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1.8 การสนับสนุนทุนการศึกษา 
 

ในปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา จํานวน 569 ทุน 
แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 445 ทุน งบประมาณเงินรายได จํานวน 69 ทุน และงบประมาณจากแหลง
ทุนอ่ืน จํานวน 55 ทุน จําแนกไดดังในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558  
 

แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ปการศึกษา 2557 410 20,185,040 

กองทุนใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต ปการศึกษา 2557 35 1,730,700 

ทุนการศึกษาสาํหรับจางนักศึกษาทํางาน งบประมาณ 2558  42 180,325 

ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ 4 20,000 

ทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย  15 150,000 

ทุนการศึกษากองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 60,000 

ทุนการศึกษาขาดทุนทรัพยอยางแทจริง  5 40,000 

ทุนการศึกษา เงินงบประมาณเงนิรายไดมหาวิทยาลัย 2 64,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธิ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 1 40,000 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 2 30,000 

ทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน 1 16,000 

ทุนการศึกษา วิจิตรพงศพันธุ เพื่อศาสนาการศึกษาและสังคม 4 138,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธชิวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมฯ 1 6,000 

โครงการ พัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดนทางการกีฬา  1 8,000 

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ( ๑ อําเภอ ๑ ทุน ) รุนที่ ๓ 1 63,000 

ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 1 33,150 

ทุนการศึกษามูลนิธ ิบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 1 20,000 

ทุนมูลนิธิดํารงชัยธรรม 1 60,000 

ทุนการศึกษามูลนิธิพฒันามหาวทิยาลัยเชยีงใหม  3 60,000 

ทุนการศึกษาบริษัทแอดวานซ อินโฟรเซอรวิส จํากัด 2 50,000 
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ตารางที่ 10  ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557 (ตอ) 
 

แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

ทุนการศึกษา มูลนิธิซีเมนตไทย 1 25,000 

ทุนการศึกษา โครงการคิดถึงสถาบันในวันเกิด 2 40,000 

ทุนการศึกษาทสิโก เพื่อการกุศล 1 15,000 

ทุนการศึกษา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 3 30,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธนิายหางโรงปูนผูหนึง่ 1 15,000 

ทุนชวยสอนวชิาปฏิบัติการ (ทุน TA) 19 76,950 

ทุนสนับสนุนการทําวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ 4 32,000 

รวม 569 23,188,165 

 

 
1.9 รางวัลท่ีนักศึกษาไดรับ 
 

รางวลัวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก 
 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นางสาวจุฬาลักษณ ตั้งตัว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก เร่ือง “การผลิตเอนไซม
ไพรูเวตดีคารบอกซิเลสสําหรับกระบวนการฟนิลแอซีติลคารบินอลไบโอทรานสฟอรเมชั่นจากจุลินทรียผลิตเอทานอล
(Production of Pyruvate Decarboxylase Enzyme for Phenylacetylcarbinol Biotransformation 
Process from Ethanol Producing Microbes)” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์,             
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

  
 

 



 
 

29 
 

1.10 การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ  
มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน และมีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบงานทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. จัดฝกอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคลากร/นักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วางแผนการดําเนินงาน และติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
3. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ทั้งระดับหลักสูตร ตามแนวทางของ สกอ. 

และระดับคณะ ตามแนวทาง CMU-EdPEx 
4. ดําเนินการดานการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (EdPEx) 
 

มีกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

1) การประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดทํารายงานการประเมินตนเองดวยเกณฑ EdPEx” 

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมการ
ประชุมสัมมนา เร่ือง “การจัดทํารายงานการประเมินตนเองดวยเกณฑ EdPEx” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดข้ึนเพื่อใหความรูแก 13 หนวยงานที่ผานการพิจารณาคัดกรองใหเขารวมโครงการนําเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) 
โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฯ และตัวแทนคณะกรรมการ EdPEx ของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เขารวมการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปารค กรุงเทพมหานคร  
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2) รับการตรวจเยี่ยมเพ่ือยืนยนัผลการดาํเนินการ โครงการ EdPEx200 จาก สกอ. 

 ในระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะหนวยงานที่
ผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเขารวมโครงการนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) ไดรับ
การตรวจเยี่ยมเพื่อยืนยันผลการดําเนินการ โดยมี รองศาสตราจารยนันทนา ศิริทรัพย ผูทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เปนประธานคณะกรรมการฯ  ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น  ผูทรง คุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน รองศาสตราจารยชุติมา ธรรมรักษา ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนคณะ
กรรมการฯ คุณเมธัส บันเทิงสุข และคุณวิชชุกร ปะทะดวง จาก สกอ. เปนเลขานุการคณะกรรมการฯ              
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยจะไดรายงานผลการตรวจประเมินเปนขอมูลปอนกลับเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาไปสูความเปนเลิศตอไป 
 

          
 

 

3) การอบรม เรื่อง “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)” 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรม เร่ือง "เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)” เพื่อสรางความรูความเขาใจในดาน EdPEx และการใช EdPEx เปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ โดยมี รองศาสตราจารยอุษณีย คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนวิทยากร ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร) 

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตลอดจน
แนวทางการหลอมรวมการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามกรอบ TQF (มคอ.7) และการรายงานการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑที่ สกอ. กําหนด โดยมี รองศาสตราจารยอุษณีษ คําประกอบ 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนวิทยากร ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

           
 
 

5) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร ประจําปการศึกษา 2557 

 ในระหวางวันที่ 8-9 กันยายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร โดยมี รองศาสตราจารย ดร.นิวิท เจริญใจ เปนประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ดร.สาคร 
พรประเสริฐ และอาจารย ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช เปนกรรมการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล เปนประธาน
กรรมการ  รองศาสตราจารย สายนที ปรารถนาผล และ ผูชวยศาสตราจารย มาลีมาศ สิทธิสมบัติ เปนกรรมการ  
ณ หองประชุม 2 และ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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1.11 รางวัลดานการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับ 
 

1) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผานการพิจารณาจาก สกอ. ในการ

นําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ครั้งท่ี 2 (EdPEx200) 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทํา “โครงการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 2 (EdPEx200) ” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพรอมและมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูความเปนเลิศ 
สามารถนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกตางๆ 
ตามที่กําหนดไวในแผนกิจกรรมของโครงการ มีหนวยงานที่เขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 18 สถาบัน รวมจํานวน 
53 หนวยงาน จําแนกเปนระดับสถาบันจํานวน 6 หนวยงาน และระดับคณะวิชา จํานวน 47 หนวยงาน 

สกอ. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ไดมีมติเห็นชอบหนวยงานที่ผานการ
พิจารณาในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คร้ังที่ 2 จํานวน 3 แหง คือ 
 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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 2)  รางวลั Good Practice ดานการเงินและงบประมาณ 

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดี และคุณวิสูตร ลิ่วเกียรติ  
หัวหนางานการเงินการคลัง และพัสดุ เปนตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับรางวัล Good Practice วิธี
ปฏิบัติที่ดีดานการเงิน เร่ือง “การบริหารงบประมาณดวยระบบ e-Budget” จากการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2556 พรอมทั้งรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีปฏิบัติที่ดีดังกลาว ณ สํานักบริการวิชาการ 
 

                       
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/395_IMG_6629 (Custom).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/395_IMG_6678 (Custom).JPG


 
 

34 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนใน
การเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของทองถิ่น 
ประเทศ และสากล 
 
  

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 
 

ในปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับเงินสนับสนุนเพื่อการทําวิจัยทั้งสิ้น 42  โครงการ 
รวมงบประมาณ 32,767,189.67 บาท จําแนกไดดังในตารางที่ 11  

 
ตารางที่ 11  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558    
 

แหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหลงทุนภายใน   
1. งบประมาณแผนดนิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 6,114,800 
2. งบประมาณเงนิรายได คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 500,000 
3. งบประมาณเงนิรายได มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 6 950,000 
4. ทุน 50 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 220,000 
รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายใน 22 7,784,800 
แหลงทุนภายนอก   
5. สํานักงานคณะกรรมการสนบัสนนุการวิจัย (คปก.) 2 1,114,999.67 
6. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ไทย-จีน) 1 2,852,000 
7. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรงดวน 2 1,581,255 
8. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (บัณฑิต) 1 115,000 
9. คลัสเตอรศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรที่ไมใชอาหาร 2 450,000 
10. คลัสเตอรศูนยความเปนเลศิดานพลงังาน  1 1,500,000 
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 1 450,000 
12. มูลนิธิโครงการหลวง 2 821,000 
13. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 13,695,135 
14. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 1 1,250,000 
15. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 1,020,000 
16. Industrial Technology Assistance Program 1 133,000 
รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 20 24,982,389.67 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 42 32,767,189.67 
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2.2 การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 

ในปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดสิทธิบัตรจํานวน 6 
เร่ือง ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 1 เร่ือง ผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จํานวน 3 เร่ือง รายละเอียด
ดังตารางที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 12, 13 และ 14 ตามลําดับ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12  ผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดสิทธิบตัร  ในปงบประมาณ 2558 
 

ลํา
ดับ

ที ่

เจาของผลงาน ชื่อเร่ือง 
หมายเลข 

คําขอ 

วันที่ย่ืนขอ/
วันที่ไดรับ

เลข 

1 รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน แบบพิมพเขียวของเคร่ืองตนแบบระดับ
โรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยดเขมขนจาก
น้ํามันปาลมดิบและวิตามินอีเขมขน
จากดิสทิลเลตกรดไขมันปาลม 

ยังไมไดรับ
หมายเลข 

31 ต.ค.2557 

2 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์,  
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาท-
วงศสกุล และ ผศ.ดร.สุจินดา  
ศรีวัฒนะ 

โปรแกรมวิเคราะหฐานขอมูลกลางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
(มคอ.) 3-6 ของคณาจารยในสงักัดสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ว1. 5435 28 พ.ค. 
2558 

3 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์และ 
ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 

โปรแกรมจัดกลุมการเรียนการสอนของ
คณาจารย ในสังกัดสาํนักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม เพื่อใชกําหนด
อัตรากําลังคณาจารย 
(AjarnGrouping_V01.xls) 

ว1. 5436 28 พ.ค. 
2558 

4 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์,  
ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 

โปรแกรมสรางไฟลประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน (JA) ของคณาจารยและ
บุคลากรในสงักัดสํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
(TemplateJA_V01.xls) 

ว1. 5437 28 พ.ค. 
2558 

5 รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน A system and method for extracting 
and/or concentrating vitamin E 

9078850/ 
US Patent 

14 ก.ค. 
2558 

6 นายธีรายุทธ ทองสุข ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ว1. 5525 17 ส.ค. 
2558 
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ตารางที่ 13  ผลงานทีไ่ดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

 
ตารางที่ 14  ผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ ์
 

 

2.3 การเผยแพรผลงานวิจัย  

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิจัย ดังนี้ 

 1. ในวารสารระดับชาติ       จํานวน 5 เร่ือง  
2. ในวารสารนานาชาติ       จํานวน 35 เร่ือง  
3. บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ     จํานวน 1 เร่ือง 
4. บทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ    จํานวน 6 เร่ือง 
5. ในวารสารระดับนานาชาติที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล  จํานวน 168 เร่ือง  

ลํา
ดับ

ที ่

ชื่อ ผลงาน 
ทะเบียนขอมูล

เลขที่ 

วันที่ไดรับ
การจดอนุ
สิทธิบัตร 

1 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล กระบวนการผลิตฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรต
จากน้ําเชื่อมลาํไยดวยวิธีการทางเอนไซม 

9429 13 ม.ค. 
2558 

ลํา
ดับ

ที ่

ชื่อ ผลงาน 
ทะเบียนขอมูล

เลขที่ 

วันที่ไดรับ
การจด
ลิขสิทธิ ์

1 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์,   
ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาท-
วงศสกุล และผศ.ดร.สุจินดา 
ศรีวัฒนะ 

โปรแกรมวิเคราะหฐานขอมูลกลางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
(มคอ.) 3-6 ของคณาจารยในสงักัดสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

324065 28 พ.ค. 
2558 

2 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์,   
ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 

โปรแกรมสรางไฟลประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน (JA) ของคณาจารยและ
บุคลากรในสงักัดสํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

324067 28 พ.ค. 
2558 

3 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
และ ผศ.ดร.ยุทธนา  
พิมลศิริผล 

โปรแกรมจัดกลุมการเรียนการสอนของ
คณาจารย ในสังกัดสาํนักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม เพื่อใชกําหนด
อัตรากําลังคณาจารย 

324066 28 พ.ค. 
2558 
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2.4 ทุนสนับสนุนสงเสริมศักยภาพการวิจัย    
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อนําไปสู
การจัดตั้งศูนยวิจัยที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง โดยมีบุคลากรที่ไดรับทุนอุดหนุนนักวิจัย จํานวน 8 ราย และ
ทุนอุดหนุนนักวิจัยรุนใหม จํานวน 4 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15  ทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักวิจัย 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2558 

1 การลดตนทนุการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย
ตระกูลแอเซโตแบคเตอรโดยใชน้ําเสียจาก
กระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร 

อ.ดร.จุไรรัตน  
เมากําเนิด 

- 60,000 

2 การผลิตฟลมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส
คอมโพสิทเพื่อการปรับปรุงสมบตัิของฟลม 
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลส 

อ.ดร.กิตติศักดิ์  
จันทนสกุลวงศ 

- 70,000 

3 การประยุกตแสงอินฟราเรดยานใกลเพื่อ
ตรวจสอบปริมาณสารที่ระเหยไดทั้งหมดและ
ไตรเมทิลเอมีนในปลาทบัทิมแลแชเย็น 

อ.ดร.สุธี วังเตือย - 70,000 

4 ผลของสารสกัดใบโหระพาตอปริมาณของ
วิตามินซีในน้ําฝร่ังระหวางการเก็บรักษา 

อ.ดร.ธันยพร  
ศิริโวหาร 

- 70,000 

5 คุณสมบัติโฟมคอมโพสิตของแปงขาวเจา/  
คาโอลิน 

อ.ดร.ลินดา  
ถิรภัทรพันธ 

- 70,000 

6 การใชเทคนิคอัลตราโซนิกรวมในการสกัด 
เจลาตินจากหนังปลาบึกเลี้ยง 

อ.ดร.เอกสิทธิ์  
จงเจริญรักษ 

- 75,000 

7 ความรู ความเขาใจ ของเจาหนาที่พัสดุ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ตอกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางดวยวิธีการทางการอิเล็กทรอนิกส 

นางทบัทิม  
วจนะพิศุทธิ ์

- 5,000 

8 ผลของการทอดแบบสุญญากาศตอคุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางโภชนาการ
ของสับปะรดทอดกรอบ 

ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ - 80,000 

งบประมาณรวม 500,000 
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2558 (นักวิจัยรุนใหม) 
1 ไบโอพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพจาก

การผสมดวยวิธีการผสมแบบเกิดปฏิกิริยาของ
เทอรโมพลาสติกสตารชและพอลิเอทิลีนดวย
ตัวประสานคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส 

อ.ดร.กิตติศักดิ์  
จันทนสกุลวงศ 

 100,000 
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ตารางที่ 15  ทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักวิจัย (ตอ) 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

2 การประยุกตแสงอินฟราเรดยานใกลเพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการอุมน้ําและ
ลักษณะเนื้อสัมผสัของปลาทับทมิแลแชเย็น 

อ.ดร.สุธี วังเตือย   150,000 

3 การพัฒนาบรรจุภัณฑชนิดแข็งตัวจากคอมโพ
สิตเทอรโมพลาสติกสตารชขาว/เสนใยฟางขาว 

อ.ดร.ลินดา  
ถิรภัทรพันธ  

 100,000 

4 การพัฒนาวิธีการผลิตและเปรียบเทียบเปป
ไทดที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันทีไ่ดจากสวนตางๆ 
ของผลพลอยไดของอุตสาหกรรมแปรรูปปลา 
ทูนา 

ผศ.ดร.สุทัศน สุระวัง อ.ดร.ธรรณพ 
เหลากุลดิลก, 
อ.กําธร  
พุทธิขจร 

200,000 

งบประมาณรวม 550,000 
 

2.5 กิจกรรมดานการสงเสริมการวิจัย 
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรมดานการสงเสริมการวิจัย ดังนี้ 
 

1) ทูลเกลาฯ ถวายผลิตภัณฑจากผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดี ทูลเกลาฯ ถวาย
ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก น้ําตาลลําไย ฟรุคโตโอลิโกแซ็กคาไรด มัลเบอรีฟรุต
บาร ซีเรียลขาวกํ่า และไสอ่ัวลดไขมัน ในงานวิถีวิจัย:5 ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อแผนดิน 

 

 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/309_S__3055754 (Small).jpg
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2) โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑพรอมบริโภคมะมวงกึ่งแหงดวยระบบสุญญากาศ

เสริมเชื้อโพรไบโอติกจากกระบวนการ Vacuum impregnation”  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย ดร.อภิรักษ เพียรมงคล และผูรวมวิจัย ใหการตอนรับ
ผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาที่ จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการ 
“การพัฒนาผลิตภัณฑพรอมบริโภคมะมวงก่ึงแหงดวยระบบสุญญากาศเสริมเชื้อโพรไบโอติกจากกระบวนการ 
Vacuum impregnation” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
โครงการดังกลาวตอไป ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 

3) การหารือความรวมมือทางการวิจัย 

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดี พรอมดวยผูบริหารและ
บุคลากร ใหการตอนรับ รองศาสตราจารย ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโอกาสหารือความรวมมือทางการ
วิจัยในการดําเนินโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยในสวนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ภายใต
ขอตกลงความรวมมือกับระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) พรอมทั้งเยี่ยมชมหองปฏิบัติการและงานวิจัย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

           
 

 

 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/334_S__40198151 (Small).jpg
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4) นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งท่ี 2 

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
เปนตัวแทนคณะฯ นําเสนอผลงานวิจัย เร่ีอง การทําน้ําตาลลําไย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร คร้ังที่ 2 โดยมี 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ รับฟงการบรรยาย ณ ศูนย
ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม  
 

   
 

5) การประชุมเพ่ือรับฟงรายละเอียดการเปดรับขอเสนอโครงการวจัิยมุงเปากลุมเกษตรท่ี

ไมใชอาหาร  

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ใหการตอนรับคณะ
ผูแทนคณบดี และคณะผูบริหารฝายวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ และนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค ซึ่งไดเขารวมประชุมเพื่อรับฟงรายละเอียดการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยมุงเปากลุมเกษตรที่ไมใช
อาหาร ณ หองประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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6) สัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง Effective Manuscript Writing for International Journal  

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาบรรยายพิเศษ เร่ือง Effective 
Manuscript Writing for International Journal มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักวิจัยในการ
เขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล 
ผูเชี่ยวชาญจาก School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University and LSU 
Agricultural Center เปนวิทยากร ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม 
 

           
 

7) กิจกรรม Manuscript Writing Camp  

ในระหวางวันที่ 23–25 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Manuscript Writing Camp 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนผลงานทางวิชาการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติใหกับ
คณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยม ีศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล ศาสตราจารยจาก Louisiana 
State University เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําอยางใกลชิดตลอดกิจกรรมดังกลาว ณ พราว ภู ฟา ฮิป แอนด 
กรีน รีสอรท อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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2.6 การจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://202.28.24.38/agroresearch/
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2.7 รางวัลดานการวิจัยท่ีไดรับ 

1) รางวลัชนะเลิศ NTFV AWARD 2014 สําหรับสถาบันท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สําหรับสถาบัน
และหนวยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม จากผลงานวิจัย “ไสอ่ัวลดไขมัน” จากการประกวด NTFV Award 2014 ใน
งานแถลงขาวผลงานโครงการพัฒนาขอมูลสารสนเทศและขอมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกวางแผนการผลิตและการจัดทํา 
Zoning ที่เหมาะสม และงาน Northern Food Valley Showcase 2014 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ  ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุงโฮเต็ล จ.เชียงใหม  

    

 
2) รางวลัเกียรติยศ “ผลงานเดน สวก.” 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล อาจารยประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเดน สวก.” จากโครงการวิจัย
เร่ือง “โครงการพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรดผงจากน้ําเชื่อมลําไยดวยวิธีทางเอนไซม และโครงการขยาย
ผลเพื่อสํารวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑพรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรดจากน้ําเชื่อมลําไย” จัดโดย
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สรางคุณประโยชนตอวง
วิชาการ ตลอดจนการนํามาใชประโยชนจริงทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงสาธารณะ กระทั่งสามารถแกปญหาที่เกิดใน
ไทยได ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 
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3) รางวัลผลงานวิจัยดีเดน  

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร ระวียัน อาจารยประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ในงาน “วิจัยปาลมน้ํามันมุงเปาสูความยั่งยืน 
(Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)” จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) สวก. ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปดโครงการวิจัยปาลมน้ํามัน
ประจําป 2556 ณ โรงแรมแกวสมุย รีสอรท อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 
  

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแบงงานบริการวิชาการเปน 2 สวน ไดแก (1) งานบริการวิชาการที่ไมมุงหวัง

รายได โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน ควบคุมกํากับการดําเนินงาน และ (2) งานบริการวิชาการ
สําหรับแสวงหารายได โดยมีศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเปนผู รับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการธุรกิจฯ  

คณะฯ มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการบริการวิชาการแกสังคม ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปน
จํานวน 2,065,000 บาท จําแนกไดดังรูป และมีการใหบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งสิ้น 275 โครงการ/กิจกรรม 
จําแนกไดดังตารางที่ 16  
 

 
 
 

ตารางที่ 16  การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดความรู 
จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ไมมุงหวังรายได 

จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
แสวงหารายได 

รวม 

การใหบริการวิชาการ (ดานการรับบริการวิเคราะห) - 65 65 
การใหคําแนะนําปรึกษา 48 - 48 
โครงการบริการวิชาการ 19 8 27 
เปนวิทยากรบรรยาย 112 17 129 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ - 6 6 

รวมทั้งสิ้น 179 96 275 
 

2,000,000 

65,000 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการบริการวชิาการแกสงัคม (บาท) 

งบประมาณเงินแผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากผลการประเมินผูรับบริการมคีวามพึงพอใจรอยละ 88.92 
 

 
 
มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่ไมมุงหวังรายได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

3.1 โครงการ/กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม 
 

1) โครงการอบรมแลกเปลีย่นเรียนรูอาหารพ้ืนบานลานนา เรื่อง “การทําไสอั่วลดไขมัน” 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอาหาร
พื้นบานลานนา เร่ือง “การทําไสอ่ัวลดไขมัน” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และ นางสาว     
กาญจนรัตน ทวีโชติรัฐกรณ เปนวิทยากร โดยเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจ บุคลากร นักศึกษา ไดเรียนรูกระบวนการ 
การถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่ประยุกตใชในการทําอาหารพื้นบานลานนา 
และเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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การประเมินความพึงพอใจการจัดกจิกรรมบริการวิชาการ ป 2554-2558 
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2) โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผูใหคําปรึกษาผลิตภัณฑฮาลาลสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” 

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรม เร่ือง “การพัฒนา
ศักยภาพผูใหคําปรึกษาผลิตภัณฑฮาลาลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย
วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานปตตาน ีไดแก ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผูอํานวยการ และ 
คุณมนฤดี เข็มทํา หัวหนากลุมภารกิจบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยากรจากคณะกรรมการกลาง
อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม คุณซาลามัต สหมิตร รองประธานฝายกิจการฮาลาล โดยมีคณาจารยคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและผูสนใจทั่วไปเขารวมโครงการดังกลาว ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม   

 

         
 

 

3) โครงการบริการวิชาการชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 และแผนการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 โดย
มีคณาจารยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมการประชุม เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในโครงการบริการวิชาการ และ
รวมกันเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินกิจกรรม ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม 
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4) โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “สุขลักษณะท่ีดี (GHP) / หลักเกณฑและวิธกีารท่ีดี

ในกระบวนการผลติ (GMP) ใหกับผูประกอบการรานอาหาร" 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เร่ือง “สุขลักษณะที่ดี 
(GHP) / หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) ใหกับผูประกอบการรานอาหาร" โดยมี           
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร และผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล อุตมอาง เปนวิทยากร มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรานอาหารในชุมชนทองถ่ินมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ GHP และ GMP และ
สามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเพื่อใหเกิดความรวมมือกับองคกร
ในสวนทองถ่ินในการใหบริการวิชาการแกชุมชนในพื้นที่ ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

       
 

5) โครงการอบรมการประเมินอายุการเก็บรักษาผลติภัณฑ ใหกับผูประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ 

ในระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมการประเมินอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ ใหกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดี และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา 
พิมลศิริผล ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ เปนวิทยากร ซึ่งโครงการอบรมดังกลาวจัดข้ึนเพื่อ
ถายทอดองคความรูดานการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ และพัฒนาศักยภาพใหกับสถานประกอบการ
และบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศูนย
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร 
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6) โครงการฝกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “ระบบหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025” 

ในระหวางวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงบรรยาย เร่ือง 
“ระบบหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025” โดยคุณพินิต แปนเขียว วิทยากรจาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จํากัด 
เปนวิทยากร มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในสถาบันการศึกษา และหองปฏิบัติการมีความรูความเขาใจในข้ันตอน
การปฏิบัติ รวมถึงการจัดการเอกสารขอมูลที่เก่ียวของของระบบประกันคุณภาพอาหาร และสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองและผานตามเกณฑมาตรฐานสากล ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 
 

7) โครงการฝกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “ระบบคุณภาพดาน HACCP/BRC/ISO22000 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” 

ในระหวางวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงบรรยาย 
เร่ือง “ระบบคุณภาพดาน HACCP/BRC/ISO22000 สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยมีคณะวิทยากรจาก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร ระวียัน, ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.นิรมล อุตมอาง, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน สุระวัง และอาจารย ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการจัดทําระบบคุณภาพ HACCP/BRC/ISO22000 ใหกับ
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเห็นความสําคัญของการจัดทําระบบคุณภาพ และกระตุนใหเกิดการ
นําระบบคุณภาพไปใชจริงในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

        
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/387_IMG_62492 (Custom).jpg
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/389_IMG_6307 (Custom).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/389_IMG_6299 (Custom).JPG


 
 

50 
 

8) คายวิทยาศาสตร “คายอุตสาหกรรมอาหาร: แปงกายอาหารพ้ืนถิ่น ดวยบรรจุภัณฑ 

สรางสรรค สู AEC”  

ในระหวางวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ จัดคายวิทยาศาสตร “คายอุตสาหกรรมอาหาร: แปงกายอาหารพื้นถ่ิน ดวยบรรจุภัณฑ 
สรางสรรค สู AEC” โดยมีนักเรียนจากกลุมภาคเหนือตอนบน จํานวน 10 โรงเรียน เขารวมกิจกรรม เพื่อสงเสริม
การเรียนรูเก่ียวกับบรรจุภัณฑ โดยมีคณาจารยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนวิทยากร ณ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

   
 
 

9) การประชุมใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับผูประกอบการ/เกษตรทองถิ่น  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชญา พูลลาภ ผูชวยคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรม
และบรรจุภัณฑ อาจารย วิญู ศักดาทร หัวหนาศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ไดเขารวมประชุมรวมกัน
ระหวางเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
จังหวัดสมุทรสาคร และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
ความรวมมือ พรอมทั้งใหคําปรึกษาและแกปญหาใหกับผูประกอบการ/เกษตรทองถ่ิน ทั้งทางดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของใหสามารถผลิตสินคาออกจําหนายเชิงพาณิชย อยางมีคุณภาพและ
ปลอดภัย สอดคลองความตองการของตลาดในยุค AEC ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัด
สมุทรสาคร 

 

 



 
 

51 
 

 

3.2 การถายทอดความรูผานสื่อเพ่ือเสรมิสรางภูม ิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชน 
 
 คณะฯ ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อถายทอดความรูผานสื่อเพื่อเสริมสรางภูมิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชน ซึ่ง
ผูสนใจสามารถเขาดูไดที ่ http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/ 
 

 
 
 

และ http://www.agro.cmu.ac.th/Service50/ 
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52 
 

 

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 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีรายไดจากงานบริการวิชาการสําหรับแสวงหารายได 

โดยศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเปนผูรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 3,594,950 บาท จําแนกไดตามตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17  รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ  
 

รายได จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการใหบริการวิชาการ (โครงการจากแหลงทุนภายนอก) 2,644,182.50 
รายไดจากผลิตภัณฑคณะอุตสาหกรรมเกษตร 273,117.50 
การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ 377,550.00 
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 300,100.00 

รวม 3,594,950.00 
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ในปงบประมาณ 2558 มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่แสวงหารายได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

1) การฝกอบรมเชิงสาธิต "หลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑของ

กฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ําและปรับกรด” (retorts 

supervisors) 

ในระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการฝกอบรมเชิงสาธิต "หลักสูตรผู
ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่มีความเปนกรดต่ํา
และปรับกรด” (retorts supervisors) โดยมีคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันอาหาร เปนวิทยากร โดย
มีผูเขารวมอบรมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 35 คน ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จังหวัดเชียงใหม   

 

      
 
 

2,644,182.50 

273,117.50 

377,550.00 

300,100.00 

สัดสวนรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 

รายไดจากการใหบริการวิชาการ 
(โครงการจากแหลงทุนภายนอก) 

รายไดจากผลิตภัณฑคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

การใหบริการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ 

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/347_IMG_5093 (Small).JPG
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2) การจําหนายผลิตภัณฑคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดพัฒนาผลิตภัณฑและสรางสรรคผลงานจากองคความรูทางดานอุตสาหกรรม
เกษตร และจัดจําหนายผลติภัณฑภายใตการดําเนนิงานโดยศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี ้

 

2.1  นํ้าลําไยเขมขน - CONCENTRATED LONGAN BEVERAGE 
 

   
 

2.2  ไสอั่วลดไขมัน 
 

       
 

2.3  การผลตินํ้าดื่ม House Brand 
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3.4 หนวยประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผัสและการทดสอบผูบริโภค 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 หนวยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค มีกิจกรรม
ของหนวยฯ ที่ใหบริการวิชาการ ดังนี ้

1) ใหการตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากรเครือขายของโครงการ iTAP 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ใหการตอนรับคณะผูบริหารและบุคลากรเครือขายของโครงการ iTAP 
เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานภายใตกิจกรรม “โครงการสานสัมพันธเครือขาย iTAP ประจําป 2557”  ซึ่งจัดโดย 
สวทช.ภาคเหนือ ภายใตสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.      
สุจินดา ศรีวัฒนะ เปนวิทยากร  

 

   
  

2) ใหการตอนรับผูแทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจาหนาท่ีของหนวยงาน

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ใหการตอนรับผูแทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจาหนาที่ของหนวยงานประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่ไดมาเยี่ยมชมและรับทราบประเด็นสําคัญของโครงการศึกษาการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ/
กระบวนการผลิตอาหารสงออกที่ใชสารทดแทนเกลือ ณ หองประชุมหนวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการทดสอบผูบริโภค อาคารสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

   
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/377_IMG_5526 (Custom).JPG
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3) ใหการตอนรับคณะอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ใหการตอนรับ รองศาสตราจารย ดร.ภก.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ คณบดี
คณะเภสัชศาสตร พรอมคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ
และหนวยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค พรอมทั้งรวมหารือการสราง
โครงการวิจัยแบบบูรณาการรวมกัน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

       
 

 

4) ใหบริการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 การใหบริการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของผูชิม ไดแก การมอง การฟง การดม การชิม 
และการสัมผสั ประมวลผลดวยวิธีทางสถิติและแปลผล วิเคราะหการตอบสนองของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ โดยมี
ตัวอยางการใหบริการ ดังนี้  

 

4.1  การทดสอบทางประสาทสัมผสัผลติภัณฑชาอสัสมัผงสําเร็จรูป 
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4.2 การทดสอบทางประสาทสัมผสัผลติภัณฑขาวแตน  
 

      
 

4.3 การทดสอบทางประสาทสัมผสัผลติภัณฑนํ้าพริกหนุมอบแหง   
 

       
 

4.4 การทดสอบทางประสาทสมัผัสผลิตภัณฑนอกสถานท่ี   
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนาและ
กลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมตางๆ ดังนี้  

 

4.1 กิจกรรมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีจํานวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 18 

 

ตารางที่ 18  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2558 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่จัด 
สถานที่ 

1 ทําบุญทอดกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25 ต.ค.57 วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
2 ทํากระทงเพื่อชุมชนทองถ่ิน 6 พ.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3 กีฬาดอยคําสัมพนัธ 14 พ.ย.57 ในวิทยาเขตดอยคํา 
4 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ย. - ธ.ค.57 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 
4 ธ.ค.57 โรงเรียนคนตาบอด 

6 ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

25 ธ.ค.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 กีฬา อก. คัพสัมพันธ ก.พ. - ก.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8 รวมขบวนแหประเพณีสงกรานต และกิจกรรม

แตงกายดวยผาไทยสปัดาหละ 1 วัน 
13 เม.ย.58 อ.เมือง จ.เชียงใหม 

9 กิจกรรมดําหัวคณบดีและผูอาวโุสคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

24 เม.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

10 กิจกรรมดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

24 เม.ย.58 ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11 ทอดผาปาสามัคคีรวมกับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 14 ธ.ค.57 วัดหวยปาเม็งเฉลิมพระเกียรติฯ 
12 ถวายเทียนพรรษา 8 ก.ค.58 โบราณสถานบานหนองง ู 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 13 ทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพนัธ 8 ก.ค.58 
14 กิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาต ิ 11 ส.ค.58 โรงเรียนวัดหวยยาบ อ.บานธิ  

จ.ลําพูน 
15 ภาษาทองถ่ินลานนาสูอาเซียน ต.ค.57 - ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอาหารพื้นบาน

ลานนา 
10 ก.ค.58 หอง FE 101 และ FE 109  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตารางที่ 18  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2558  (ตอ)  
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่จัด 
สถานที่ 

16 เกษียณอายุราชการของบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 ก.ย.58 สวนทวชีล อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม 

17 
 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 - ตรวจสุขภาพประจาํป 2557 11 พ.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 - ฝกอบรมอาหารเพื่อสุขภาพ 7 ส.ค.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 โดยมีตัวอยางกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  
 

1) พิธีการทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีการทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พรอมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อถวายองคกฐินของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

  
 

2) โครงการทํากระทงเพ่ือชุมชนทองถิ่น 
 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการทํากระทงเพื่อชุมชนทองถ่ิน โดยมี

บุคลากรและนักศึกษารวมทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อนําไปใชลอยกระทงในประเพณีลอยกระทง และไดนํา

กระทงบางสวนของบุคลากรและนักศึกษา มอบใหกับชุมชนบานโปงนอยเพื่อนําไปใชประโยชน ณ บริเวณดานหนา

อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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3) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในวันพอแหงชาต ิ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเนื่องในวันพอแหงชาติ โดยแจกของขวัญ เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคอุปกรณสนับสนุนการเรียนการ
สอน พรอมรวมทําบุญรวมเปนเงินทั้งสิ้น 19,080 บาท ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ
จังหวัดเชียงใหม 

  
 
4)  พิธีทําบุญเน่ืองในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมพิธีทําบุญเนื่องในวันครบรอบวัน
คลายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และงานสงทายปเกาและตอนรับปใหม โดยมีกิจกรรมนันทนาการแลก
ของขวัญและกิจกรรมกีฬา เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และสรางเสริมความสามัคคี ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/291_IMG_0877.jpg
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5)  พิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล 
แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

            
 

 6) ขบวนแหสรงนํ้าพระพุทธรูป ประเพณีสงกรานต 

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมขบวนแหสรงน้ําพระพุทธสิหิงค โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญประจํามหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพ
พาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก ในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2558 โดยมีรองศาสตราจารย นพ.นิเวศน 
นันทจิต อธิการบดี พรอมผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษา จากทุกคณะ สถาบัน สํานัก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมสวมชุดพื้นเมืองและตกแตงร้ิวขบวนตระการตา เพื่อรวมสืบสานประเพณีปใหมเมือง
ลานนา 
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7) พิธีรดนํ้าดําหัวคณบดีและผูอาวุโส คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีรดน้ําดําหัวคณบดีและผูอาวุโส ประจําป 
2558 เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบลานนาใหคงอยูสืบไป ณ หอประชุม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

                 
 
 8) พิธีดําหัวอธิการบดี และผูอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2558 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีรด
น้ําดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารยผูอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องในประเพณีสงกรานต 
ประจําป  2558 โดยมีศาสตราจารย เ กียรติ คุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภา
มหาวิทยาลัย เชียงใหม  เปนประธานในพิธี  และรองศาสตราจารย  นพ.นิ เวศน  นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวอวยพรแกผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง นักศึกษาปจจุบัน และ
นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เขารวมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีสวนรวมในการอนุรักษ และสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีลานนาอันทรงคุณคาใหมีการสืบทอดและคงอยูตอไป ณ บริเวณลานสัก ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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9) โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ 5 รอบ และฉลอง 50 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม - 8 
มิถุนายน 2558 ซึ่งในโครงการบรรพชาคร้ังนี้ไดมีอาจารยและบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรเขารวม
บรรพชาดวย 

              
 
 10) ถวายเทียนและทําบุญทอดผาปาสามัคคีดอยคําสมัพันธประจําป 2558  

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค, 
คณะสัตวแพทยศาสตร, ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ และสํานักงานหอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง 
(หอแมเหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรมถวายเทียนและทําบุญทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพันธ ประจําป 
2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสวันเขาพรรษาและสมทบ
กองทุนเพื่อการพัฒนาโบราณสถานหนองงู ณ โบราณสถานหนองงู ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม 
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11) พิธีหลอเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2558 

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีหลอเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2558 โดยมีรองศาสตราจารย นพ.อํานาจ อยูสุข รองอธิการบดีฝายบริการ 
พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 
จากทุกสวนงานและนําเทียนพรรษาเขารวม เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทํานุบํารุง
สงเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

      
 

12) กิจกรรม เน่ืองในวันแมแหงชาติ  

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2558 
โดยการสมทบทุนคาอาหารกลางวัน และบริจาคอุปกรณการ เรียนการสอนและอุปกรณกีฬา ใหกับนักเรียน 
โรงเรียนวัดหวยยาบ อ.บานธิ จ.ลําพูน โดยมีผูบริหารและบุคลากรคณะ นายอําเภอบานธิ รองนายกเทศบาลตําบล
หวยยาบ ประธานเครือขายโรงเรียน กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชนในทองถ่ินรวมในกิจกรรมดังกลาว 
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13) งานแสดงมุฑิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ  

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตและเลี้ยงอําลา เนื่องใน
โอกาสเกษียณอายุราชการของนางจันทรหอม สมสงวน และนายนพพงศ ณ เชียงใหม โดยมีผูบริหาร คณาจารย 
และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมแสดงมุฑิตาจิต ณ หองเฮือนราชพฤกษ ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด รีสอรท 
สวนพฤกษศาสตรทวีชล อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 

            
 
   

4.2 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจํานวน 3 โครงการ ดังในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2558 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.57 - ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลและวสัดุมีพิษเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับคณะและชุมชน
ใกลเคียง 

ต.ค.57 - ก.ย.58 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- การสรางคุณคาวสัดุรีไซเคิล   

- การนําถุงขนมกรุบกรอบมาทําเปนไม
เสียบเงินทาํบุญเนื่องในเทศกาลตางๆ  

  

-   ถุงกระดาษเพื่อชุมชนทองถ่ิน   
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ตารางที่ 19 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2558 (ตอ) 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

3 
 

อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ต.ค.57 - ก.ย.58 ชุมชนในทองถ่ิน 

- จัดทําแนวปองกันไฟปารวมกับชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลแมเหียะ 
13 มี.ค.58 

บานแมเหียะใน ต.แมเหียะ       
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

- ทําความสะอาดสถานที่ทองเที่ยว 14 ม.ค.58 วัดตนเกวน อ.หางดง จ.เชียงใหม 

- จัดทําแนวปองกันไฟปารวมกับชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลแมเหียะ 

15 มี.ค.57 บานแมเหียะใน ต.แมเหียะ       
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

- รวมปองกันผลกระทบจากปญหามลพิษ

หมอกควันรวมกับจังหวัดเชียงใหม 

13 มี.ค.57 จ.เชียงใหม 

 
ดังมีตัวอยางกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนทองถ่ิน ดังนี้ 

1) บริจาคสิ่งของในถิ่นทุรกันดาร 

ระหวางวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดเดินทางไปมอบสิ่งของ 
เคร่ืองใช ขนม ของเด็กเลน เสื้อผา ผาหม ฯลฯ จากการรวบรวมบริจาคของคณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา 
และผูสนับสนุนจากหลายภาคสวน ณ โรงเรียนบานแมลานคํา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  
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2)  โครงการทําความสะอาดสถานท่ีทองเท่ียว 

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการทําความ
สะอาดสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหสถานที่ปราศจากเศษขยะมูลฝอย มีความสะอาด มีสิ่งแวดลอมที่
ดี และเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ณ วัดตนเกวน ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม   

            

 
3) จัดทําแนวปองกันไฟเพ่ือปองกันและลดมลพิษหมอกควันรวมกับจังหวัดเชียงใหม 

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทําแนวปองกันไฟเพื่อปองกันและลดมลพิษ
หมอกควันรวมกับจังหวัดเชียงใหม เพื่อลดปญหาหมอกควันมลพิษปกคลุมพื้นที่ ที่สงผลกระทบตอสุขภาพและ
วิธีการดําเนินชีวิต บริเวณสวนสมเด็จยา หมูบานแมเหียะใน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

                
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/295_IMG_1305 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/295_IMG_1319 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/337_IMG_4140 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/337_IMG_4178 (Small).JPG


 
 

68 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 
 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาความเปนสากล 
ดังนี้ 
 

5.1 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 
นับตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะฯ จนถึงปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินโครงการความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

1. University of New South Wales, Australia  

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

3. Brawijaya University, Indonesia  

4. Supanuwong University, Lao PDR 

5. Free University of Bozen-Bolzano , Italy 

6. Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 

7. MOU for the Double Degree Program between Faculty of Agro Industry Chiang 

Mai University and Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 

8. Faculty of Agriculture, Kobe University, Japan 

9. Faculty of Agriculture, Meijo University, Japan   

10. Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan  

11. Yamagata University, Japan  

12. Gangnueng-Wonju National University, South Korea 

13. Korea University, South Korea 

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

15. Yadanabon University, Myanmar 

16. University of The Philippines Diliman, Philippines 

17. University of The Philippines Losbanos, Philippines 

18. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic 

19. School of Food Biosciences, The University of Reading, United Kingdom 

20. Food Industries Research Institute (FIRI), Vietnam 

21. Nong Lam University, Vietnam 

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

Technology Education 
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และมีโครงการความรวมมือกับองคกร/หนวยงานภายในประเทศมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
1. บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จาํกัด ประเทศไทย 

2. เทศบาลเมืองแมเหียะ 

3. สมาคมอาหารแชเยือกแข็งแหงประเทศไทย 

4. บริษัท พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

5.2 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 

ในปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องคกร/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ ดังนี้ 

1. Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan 
2. Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy 

of Sciences, China 
3. University of the Philippines, Philippines 
4. บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference 

on Anaerobic Digestion (ADTech 2015) ระหวางศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ดังตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ College of Life Science, Gangneung-
Wonju National University สาธารณรัฐเกาหลี มีพิธีนามตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ              
the Agreement for Academic Cooperation ระหวางสองสถาบัน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมลงนามกับ Professor Dr. Jeon Joong Kyun, Dean of College of Life 
Science, East Coast Life Science Institute, Gangneung-Wonju National University สาธารณรัฐเกาหลี 
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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70 
 

5.3. โครงการ/กิจกรรมความรวมมอืกับมหาวิทยาลยั/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
 

1) โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดดําเนินโครงการความรวมมือกับคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนความชวยเหลือแบบใหเปลาใหกับ
มหาวิทยาลัยสุพานุวง โดยหลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดพัฒนาหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรแรกของ สปป. ลาว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
(สพร.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายใตการดําเนินงานดังนี้ 

 1.1)  การพัฒนาคณาจารย  มหาวิทยาลัยสุพานุวง สงบุคลากรมาศึกษาตอในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 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 - 
ระดับปริญญาเอก   
1. Mr. Seethone Leelianou 2554 - 
2. Mr. Xoxiong Briatia 2554 - 
  

1.2)  การสนับสนุนอาจารยชวยสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงคณาจารยเพื่อไปทําหนาที่อาจารยพี่
เลี้ยงใหกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยสุพานุวง ในการจัดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว จํานวน 22 
กระบวนวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในระบบ module ระยะเวลา 2 สัปดาหตอ 1 กระบวนวิชา  
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1.3)  โครงการ The Internship Program of students from Faculty of Agriculture and 

Forest Resource, Souphanouvong University, Laos PDR at Faculty of Agro-Industry, Chiang 
Mai University 

ในระหวางวันที่ 19 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาและคณาจารย คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมารวมโครงการ The 
Internship Program of students from Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong 
University, Laos PDR at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University รุนที่ 1 ภายใตความรวมมือ
ระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตรกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง เพื่อศึกษาดูงาน และฝกทํางานวิจัยในหนวยวิจัย ณ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

          
 

2) โครงการความรวมมือกับ Faculty of Food Technology, University of Sultan 

Zainal Abidin, Malaysia 

ในระหวางวันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 2557 คณาจารยและนักศึกษาจาก Faculty of Food 
Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย เดินทางมารวมโครงการ The 4th 
Student Mobility Project : UniSZA to Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ภายใตความ
รวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ UniSZA เพื่อทัศนศึกษา ดูงาน และนําเสนองานวิจัย ซึ่งเปนโครงการ
ความรวมมือระหวางทั้งสองสถาบันอยางตอเนื่อง   
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3) โครงการความรวมมือกับ Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan 

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 Professor Dr. Ken Sasaki อธิการบดี Hiroshima Kokusai Gakuin 
University ประเทศญี่ปุน และตัวแทนนักศึกษา ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดี และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้ง
ไดจัดกิจกรรมนําคณะนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาดูงานที่หนวยงาน/คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2557 

 
 

4) โครงการความรวมมือกับ Korea Qingdao Institute of Bioenergy, China 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 Prof. Dr. Fu-Li Li หัวหนากลุม the Microbial Resources จาก Qingdao 
Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และคณะอาคันตุกะ จํานวน 4 คน ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความรวมมือทาง
วิชาการและการวิจัย ภายใตโครงการ Sino-Thai Cooperation Project โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน    
2 หัวขอ  พรอมทั้ งแลกเปลี่ ยน เ รียนรู ข อมูลด านการวิ จัย ในสาขาที่ สนใจร วมกัน ณ หองประชุม  3                  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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5) โครงการความรวมมือกับ Korea University, Korea 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 Professor Dr. Man Bock Gu  ประธานและผูอํานวยการ Department of 
Biotechnology, College of Life Sciences and Biotechnology, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี 
พรอมคณาจารย จํานวน 9 คน เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน The KU-CMU Joint Meeting  ในหัวขอ 
"Future KU-CMU Collaboration in Biotechnology, Food and Environmental Sciences" และรวมการ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนฯ ทุนการศึกษา และความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกัน ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

        
 

6) โครงการความรวมมือกับ Kagawa University, Japan 

ในระหวางวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ 2558 คณาจารยและนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศ
ญี่ปุน เดินทางมาเขารวมโครงการ Internship Program of Kagawa University’s students at Faculty of 
Agro-Industry, Chiang Mai University ประจําป 2558 ภายใตความรวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กับ Kagawa University เพื่อศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม และนําเสนอผลงาน ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือระหวางทั้งสองสถาบัน  
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7) โครงการความรวมมือกับ Yamagata University, Japan 

ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี ้

 
6.1)  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 Professor Dr. Naota Ohsaki อาจารยประจําจาก Yamagata 

University ประเทศญี่ปุน พรอมผูติดตาม Ms. Mikiko Ohsaki ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรวม
ประชุมหารือสานตอโครงการความรวมมือทางวิชาการ และจัดโครงการสอนภาษาญี่ปุน ในระหวางวันที่ 10 
มกราคม - 14 มีนาคม 2558 ใหแกนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะฯคณะผูบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ 
รองคณบดี พรอมดวยผูบริหารรวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

        
 
 
6.2)  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 Professor Shinji Takenaka อาจารยประจําจาก Kobe University 

และ Associate Professor Dr. Masanori Watanabe อาจารยประจําจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุน 
ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเขารวมการประชุมหารือเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการระหวางสอง
มหาวิทยาลัย และพบนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ Double Degree Kagawa University 
ภายใตความรวมมือทางวิชาการฯ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดี พรอมดวยผูบริหารรวม
ใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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8) โครงการความรวมมือกับ Nong Lam University, Vietnam 

ในระหวางวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 ตุลาคม 2558 คณะนักศึกษาจาก Faculty of Food Science and 
Technology, Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 6 คน เดินทางมาเขารวมโครงการ 
Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2015 
เพื่อศึกษาและฝกทํางานวิจัยในหนวยวิจัย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

          
   

5.4 การจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 

1) การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Anaerobic 
Digestion: AD Technology and Microbial Ecology for Sustainable Development 
(ADTech 2015) 

 ในระหวางวันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และ Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Anaerobic Digestion: AD Technology and 
Microbial Ecology for Sustainable Development (ADTech 2015) โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ศักรินทร 
ภูมิ รัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และศาสตราจารย ดร.วัชระ กสิณฤกษ             
รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดงาน ณ โรงแรม   
ดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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2) โครงการประชุมความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสมาคมศิษยเกาฝรั่งเศสรวมกับ

สถานทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย และสถาบัน Institut National de la Recherche 
Agronomiqe, France (INRA) 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  รวมกับสมาคมศิษยเกาฝร่ังเศสและสถานทูต
ฝร่ังเศส ประจําประเทศไทย และสถาบัน Institut National de la Recherche Agronomiqe (INRA)   
สาธารณรัฐฝร่ังเศส จัดโครงการประชุมความรวมมือทางวิชาการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

                     
 

3) การประชุมวิชาการ The 3rd Joint Symposium between Faculty of Agro-
Industry, Chiang Mai University, Thailand and College of Life Science, 
Gangneung-Wonju National University, Korea 

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ College of Life Science, 
Gangneung-Wonju National University สาธารณรัฐเกาหลี จัดการประชุมวิชาการ The 3rd Joint 
Symposium between Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University and College of Life Science, 
Gangneung-Wonju National University ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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5.5 อาคันตุกะจากตางประเทศเย่ียมชมคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

 ในปงบประมาณ 2558 มีอาคันตุกะจากตางประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปไดดัง
ตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 จํานวนอาคันตุกะที่มาเย่ียมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชวงปงบประมาณ 2558 
 

ลักษณะกิจกรรม 
จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
อาคันตุกะ 

(คน) 
ประเทศ 

1. เยี่ยมชมคณะ/เจรจาความรวมมือ 7 12 ญี่ปุน, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย, 
สหรัฐอเมริกา 

2. อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู 2 22 ญี่ปุน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

3. บรรยายพิเศษ 1 1 ญี่ปุน 
4. โครงการแลกเปลี่ยน Student Mobility 3 57 มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
5. โครงการวิจัยรวม 1 5 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
6. อ่ืน ฯ (โครงการประชุมวชิาการรวม) 2 35 สาธารณรัฐเกาหล,ี สาธารณรัฐฝร่ังเศส, 

แคนาดา, สหราชอาณาจักร,  
สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐ
โปรตุเกส, สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน,ี  
สาธารณรัฐลิทัวเนีย, รัฐสุลตานโอมาน 

 
ดังตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 Dr.Gun-Hean Chong, Senior Lecturer จาก Faculty of Food 
Science and Technology, University of Putra Malaysia, Malaysia ไดมาเยือนและเขารวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอมูลหนวยงาน และหารือดานความรวมมือทางการวิจัยกับนักวิจัย/บุคลากรของคณะฯ พรอมทั้งเยี่ยม
ชมสถานที่ อาคารเรียน และโรงงานตนแบบของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ ์
หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และผูบริหารใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 = 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 
  

ในปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

6.1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 56 คน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
ไดตามตารางที่ 22  

 

ตารางที่ 22 บุคลากรสายวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ 2558 
 

คุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รอยละ 

ศาสตราจารย - 1 1 1.78 

รองศาสตราจารย - 5 5 8.93 

ผูชวยศาสตราจารย - 19 19 33.93 

อาจารย 10 21 31 55.36 

รวม 10 46 56 100 

รอยละ 17.86 82.14 100  
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และคณะฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ ดังนี ้

 

1) การจัดทําสื่อการสอน on-line 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมฝกอบรมการทําสื่อการสอน on-line 
เร่ือง "Flipped Classroom: What is it and How is it done at NUS?" โดยมี อาจารย ดร.กนกอร โพธินันท 
อาจารยจาก National University of Singapore เปนวิทยากรและแบงปนประสบการณในการผลิตสื่อการสอน
ออนไลนโดยใชโปรแกรมตางๆ ใหนาสนใจ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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2) การจัดการขอมูล มคอ. 3 – 5 ลงในระบบฐานขอมูล MIS 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดอบรม เร่ือง “การจัดการขอมูล มคอ. 3 – 5 
ลงในระบบฐานขอมูล MIS” สําหรับคณาจารย โดยมีคุณกนิษฐรินทร ระวีวรรณ และคุณปพิชญา วังคําฟู จากสํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรดานการศึกษา มี
ความรูความเขาใจในการจัดการขอมูล มคอ. 3 – 5 ลงในระบบฐานขอมูล MIS มากยิ่งข้ึน ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

          
 

3) การฝกอบรมการใชโปรแกรม Turnitin : การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการฝกอบรม เร่ือง “การใชโปรแกรม 
Turnitin : การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน” โดยมี คุณภูเบศ ปาโมกขเกษม จากสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยสามารถใชโปรแกรม Turnitin ในการ
ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพออนไลน ตลอดจนมีความรูในการใชโปรแกรมกับงานดานอ่ืนๆ และได
แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยรวมกัน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1          
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4) การเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการฝกอบรมเร่ือง “การเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ” โดย อาจารยอัศนีย นนัทชัยพันธุ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เปนวิทยากร เพื่อให
คณาจารย มีความรูและทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษ สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษาที่จะพฒันา
ทักษะภาษาอังกฤษ และเปนบณัฑิตที่มีคุณภาพ ณ หองประชมุ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

         
 

นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสงเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาอาจารย ใหมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการพัฒนานักศึกษาใหมี
ทักษะแหงอนาคตใหม (21st Century Skills) เปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีโครงการ     
นํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 จํานวน 7 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 602120   
จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 
(Preliminary Agro-Industrial Microbiology) 

อาจารย ดร.สิริวัฒน จินศิริวานชิย 

2 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 602431  
การหมักแอลกอฮอล (Alcoholic Fermentation) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  
อาจารย ดร.สิริวัฒน จินศิริวาณชิย (ผูรวม)  

3 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 602454  
การออกแบบโรงงานเทคโนโลยชีีวภาพ 
(Biotechnological Plant Design) 

อาจารย ดร.จุไรรัตน เมากําเนดิ 

4 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 604422  
การออกแบบโรงอาหาร (Food plant design) 

อาจารย ดร.สรญา เขียวนาวาวงศษา 

5 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 604732  
หลักการประเมินความเสี่ยงในอาหาร  
(Principle of Risk Assessment in foods) 

อาจารย ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ 
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ตารางที่ 23 โครงการนํารองการจัดการเรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อโครงการ อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

6 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 606242  
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑทางทะเล  
(Packaging for marine product) 

อาจารย ดร.สุธาสินี  ญาณภักด ี

7 โครงการนํารองฯ กระบวนวชิา 606363               
เคมีผลิตภัณฑทางทะเล 3 
 (Marine Product Chemistry 3) 

อาจารย ดร.สุธี  วังเตือย 

 
ในรอบปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังใหการสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการไปศึกษา

ตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ โดยมีผูไดรับทุนและอยูระหวางศึกษาตอ ดังรายละเอียดในตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับทุนและอยูระหวางศึกษาตอ 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดสาขาวิชา แหลงทุน 
ศึกษาตอ 

ณ ประเทศ 

1 นายสฐุพัศ  คําไทย เทคโนโลยีการบรรจ ุ กระทรวงวิทย ไทย 

 
6.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 61 คน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการ ไดตามตารางที่ 25  

 

ตารางที่ 25 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ 2558  
 

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 - 11 18 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 - 15 40 6 61 5 1 

รอยละ 4.92 78.69 16.39 100 - 24.59 65.57 9.84 100   
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 ในรอบปงบประมาณ 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนนุ ดังนี ้

 
1) การแขงขันกีฬาดอยคําสัมพันธ  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาดอยคํา
สัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่หนวยงานภายในวิทยาเขตแมเหียะ อันประกอบดวย คณะอุตสาหกรรมเกษตร         
คณะสัตวแพทยศาสตร สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค     
ศูนยสัตวทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง (หอแมเหียะ) จัดรวมกันเปนประจําทุกป 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรภายในวิทยาเขตแมเหียะไดทํากิจกรรมกีฬารวมกัน ไดแก ฟุตบอล เปตอง 
แบดมินตัน และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี ความมีน้ําใจนักกีฬา ความสามัคคี และ
ความสัมพันธอันดีรวมกัน ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    
 
 

2 

4 4 

5 5 

0

1

2

3

4

5

6

2554 2555 2556 2557 2558

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงชํานาญการ ป 2554-2558 (คน) 



 
 

84 
 

 
 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการอบรม เร่ือง “การใหความรูความเขาใจ
ข้ันตอนและการเตรียมตัวเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี คุณอรอนงค    
ศรีชัยรัตนกูล สังกัดงานกําหนดและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม         
เปนวิทยากร มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและการเตรียมตัวเขา
สูตําแหนง อีกทั้งเปนการเปดเวทีใหบุคลากรไดซักถามในประเด็นตางๆ รวมกับวิทยากร และสามารถนําความรูที่ได
ไปใชใหเกิดประโยชนเพื่อความกาวหนาในวิชาชีพของแตละบุคคล และหนวยงานตอไป ณ หองประชุม 4       
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
 
 

3) การใชงานระบบสวสัดกิารในระบบ CMU MIS  

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยาย เร่ือง “การใชงานระบบสวัสดิการ
ในระบบ CMU MIS” โดยมี คุณจีรนันท ขัดทา และคุณวรินทิพย วิริยะนรา จากสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนวิทยากรและสาธิตวิธีการออกแบบการเบิกสวัสดิการใหกับบุคลากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1            
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4) การฝกอบรม “หลักและวิธีการเขียนโครงการประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม” 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “หลักและ
วิธีการเขียนโครงการประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม” โดยมี อาจารย ดร.รวีวรรณ แพทยสมาน 
อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแก
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

             
 
 

5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 3 เร่ือง ไดแก “การจัดทําปฏิทินออนไลน”  “การจัดการองคความรู” 
และ “การใชงานโปรแกรม Visio” โดยมีบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากร 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                
 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/335_IMG_4133 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/335_IMG_4106 (Small).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/345_IMG_4771.jpg
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/345_IMG_4721.jpg
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6)  งานพิธีมอบรางวลัเชดิชูเกยีรติ ประจําป 2557  

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเลี้ยงน้ําชาแสดงความ
ยินดีกับบุคลากรและคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป 2557 โดยไดรับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล เปนผูมอบเกียรติบัตร เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจและเปนแรงขับเคลื่อนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยตอไป ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรม
เกษตร   

 
 
 

7) โครงการแนะนําองคกร และสอนงานบุคลากรใหม 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการแนะนําองคกรและสอนงานบุคลากร
ใหมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุ เพื่อทําความรูจักองคการ รับทราบนโยบายและภารกิจตางๆ ของคณะฯ และ
เขาใจการปฏิบัติงานทางดานเอกสารและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ จนสามารถนําไปประยุกตใชหรือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                    
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/366_IMG_5717 (Custom).JPG
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/366_IMG_5731 (Custom).JPG
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8) โครงการฝกอบรม “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห สังเคราะห และการทําวิจัย

สถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

ในระหวางวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝกอบรม เร่ือง “เทคนิคการ
เขียนผลงานวิเคราะห สังเคราะห  และการทําวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน" โดยมี วาที่รอยตรี สุวิต  
ผิวพันคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
วิทยากร เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ สามารถทํางานเชิงวิเคราะห สังเคราะห พัฒนางานประจําสูงานวิจัยเชิงสถาบัน
ไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําไปตอยอดในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  และนําไปพัฒนา
และประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ณ หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

9) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "อาหารเพ่ือสุขภาพ"  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตรไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "อาหารเพื่อ
สุขภาพ" ภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมี อาจารย ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ 
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานอาหารเพื่อสุขภาพ และนายชาตชิาย วลิัยลักษณ ผูจัดการโรงงานตนแบบ เปน
วิทยากรสาธติการทําอาหาร ไดแก  เมี่ยงปลาทู และยําเห็ดสามอยาง ณ หองปฏิบัติการ อาคารสาขาวชิาวิศวกรรม
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

    
 

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/397_IMG_6739 (Custom).jpg
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10)  โครงการอบรมการสรางจิตสํานึกรกัองคกร 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมการสรางจิตสํานึกรักองคกร โดย
มี อาจารยสหรัฐ เจตมโนรมย อาจารยพิเศษประจําสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
เปนวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการสรางจิตสํานึกรักและความผูกพันในองคกรใหแกบุคลากร ณ หองประชุม 4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   
 
 

11) การศึกษาดูงาน “การนําระบบ ISO 9001 : 2008 มาใชในการบริหารและการ

จัดการในสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร” 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร นําโดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดี เขาศึกษาดูงานดาน “การนําระบบ ISO 
9001:2008 มาใชในการบริหารและการจัดการในสํานักงานคณะ” เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีดําเนินการนําระบบ 
ISO 9001 : 2008 มาใชในการบริหารและการจัดการในสํานักงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการ
ดําเนินงานดานระบบ ISO ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยไดรับเกียรติจาก      
รองศาสตราจารย ดร.จักรพงศ นาทวิชัย รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
เปนวิทยากร ณ หองประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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12)  การศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานของสํานักงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 บุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดี เขาศึกษาดูงานสํานักงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของฝาย โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ คณบดีคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ใหการตอนรับ ณ หอง EA201 ชั้น 2 อาคารพนมสมิตรานนท 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 

               
 
 

13)  การอบรม เรื่อง “การปรบัปรุงการทํางานโดยใชระบบ Lean” 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการอบรม เร่ือง "การปรับปรุงการทํางานโดยใช
ระบบ Lean เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ" ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน โดยมี อาจารย ดร.สรญา เขียวนาวาวงศษา เปนวิทยากร ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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6.3 การสมัมนาเพ่ือการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาองคการ 
 

ในระหวางวันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 2559” โดยมี ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เขารวมสัมมนาเพื่อระดมสมองในการทบทวนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ณ     
หองประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

6.4 การตอนรับอาคันตุกะท่ีมาเย่ียมชมศึกษาดูงาน  
 

1) ดานการเงินและงบประมาณ  

ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี ้

1.1)  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ผูบริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม      
เขาศึกษาดูงาน เร่ือง "การบริหารงบประมาณดวยระบบ e-Budget" โดยนายวิสูตร ลิ่วเกียรติ เปนวิทยากร โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดี พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากรงานการเงิน การคลังและ
พัสดุ ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนประสบการณรวมกัน ณ หองประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                    

http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/393_IMG_6527 (Custom).jpg
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/401_S__11911235 (Custom).jpg
http://www.agro.cmu.ac.th/news_photo/administrator/modules/mod_photo/myphoto/401_IMG_6746 (Custom).JPG


 
 

91 
 

 
 
 

1.2)  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ผูบริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม       
เขาศึกษาดูงาน เร่ือง "การบริหารงบประมาณดวยระบบ e-Budget" โดย นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ เปนวิทยากร โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดี พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสด ุ
ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนประสบการณรวมกัน ณ หองประชุม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                
 
 

1.3)  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดู
งาน เร่ือง “ระบบการบริหารจัดการโครงการ (Project management)” เพื่อใชในการควบคุมการเบิกจาย
โครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ โดยนายวิสูตร ลิ่วเกียรติ และนายนพรัตน อัครจินดา เปนวิทยากร   
โดยมี นางสาวปยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร พรอมบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ   
ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนประสบการณ ณ หองประชุม 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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2) ดานการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)   

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นําโดยรองศาสตราจารยไพรัช ตระการศิรินนท คณบดี เขาศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยมี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดี พรอมดวยผูบริหาร และคณะกรรมการ EdPEx ของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

              
 
 

3) ดานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผูบริหารและบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นํา
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.กรุณา รักษวิณ รองคณบดี เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานนโยบายและแผน 
และประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.
อําพิน กันธิยะ รองคณบดี พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให
การตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปนประสบการณรวมกัน ณ หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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กองบรรณาธิการ 
รายงานประจําป 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Annual Report 2015 
 
ที่ปรึกษา  :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ (คณบด)ี 
 
บรรณาธิการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน  กันธิยะ (รองคณบด)ี 
   นางสาวปยะนุช สวัสดี (เลขานกุารคณะฯ) 
 
กองบรรณาธิการ :  นางสาวประทุมวรรณ  บัวรินทร  
   นางอังศุมารินทร เจริญเกษ 
   นายวรกร  สุพร  
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