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รายงานประจําปฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ชวงระยะเวลาดังกลาวท่ีผานมา คณะฯ ไดมีการดําเนินงานในดานตางๆ ครอบคลุมตามภารกิจ
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ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือวาเปนหัวใจหลักของการดําเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด 
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ประวัติความเปนมา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร แตเดิมเปนภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร เปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมาตั้งแตปการศึกษา 2515 ในป พ.ศ.2533 
ไดเร่ิมโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยระยะแรกใชอาคารภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเกษตรศาสตร เปนที่ทําการ และไดจัดตั้งเปนคณะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2535 เปนคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ.2536 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2536 ไดกําหนดใหสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเปนสาขาขาดแคลนกําลังคน เนื่องจากรัฐบาลไดเล็งเห็นวา
อุตสาหกรรมเกษตรเปนแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้เปนที่ตองการของภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมาก จึงไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลใหจัดตั้งเปนคณะเพื่อสามารถขยายการจัดการศึกษาดานอุตสาหกรรมเกษตรในหลายสาขาวิชาไดมากข้ึน 
และตอมาป พ.ศ.2542 ไดยายที่ทําการคณะฯ มาที่สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ ต.แมเหียะ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม จนถึงปจจุบัน 
 

วิสัยทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

“เปนผูนาํทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 
 

พันธกิจคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

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 
 

 
 

 



เปาหมาย 

เพื่อใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปนสถานศึกษาสมบูรณแบบดานอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ มี
งานวิจัยและบริการวิชาการที่นําไปใชในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย และสามารถพัฒนาตนเองได
อยางยั่งยืน โดยมุงหวังใหคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนสถานศึกษาชั้นนําดานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเปนเลิศ
ทางวิชาการของประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร 2 รูปแบบ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว คือ ยุทธศาสตรเชิงรุก 
และยุทธศาสตรเชิงพันธกิจ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรเชิงรุก 

1. สรางบัณฑิตที่พึงประสงค (มีคุณภาพ และเอกลักษณเฉพาะ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต) 

2. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนที่มีความโดดเดนเฉพาะตวั ตรงตอความตองการของผูใชงานบัณฑิต 
3. ขยายหลักสูตรดานบัณฑิตศึกษา เพื่อมุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
4. สรางองคความรูที่มีเอกลักษณ อัตตลักษณ และมีคุณคาผานการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ 
5. ปฏิรูประบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธผิลตามหลักการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
6. สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ มคีวามสุขในการทาํงานและการใชชีวิต 
7. แสวงหาเงนิรายไดเพื่อการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 

  
ยุทธศาสตรเชิงพันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการที่ไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานวิชาการ รอบรู ควบคูการมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 

2. พัฒนาองคความรูและบูรณาการองคความรู เพื่อผลิตงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การใหบริการแกสังคม และนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรม เสริมความเขมแข็งใหเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถ่ิน 
และระดับชาติใหสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน และการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุก ๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการทํางาน รักษาและสงเสริมคนดีใหมีความกาวหนา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหพึ่งพาตนเอง 
อยูรอดได และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตระบบการบริหารงานรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

4. มุงประสานการมีสวนรวมระหวางคณะกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม สมาคมศิษยเกา และชุมชนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการเรียนรู สรางสรรคผลงานและสานประโยชนดาน
ตางๆ รวมกันไดอยางกลมกลืนและเหมาะสม 
 

คานิยมคณะอุตสาหกรรมเกษตร      

“เกงงาน ทําดี สามัคคี มีความสขุ” 
 
 
 



โครงสรางองคการ 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

งานบริหารท่ัวไป 

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การอาหาร 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 

หนวยเสริมทักษะอุตสาหกรรมเกษตร 

หนวยบริการวิชาการและ 
ถายทอดเทคโนโลยี 
 

หนวยพัฒนางานวิจัยรวม 
ภาครัฐ/เอกชน 
 

หนวยบริการโรงงานตนแบบ 
 

งานหลักสูตร การวัด และประเมินผล
การศึกษา 



โครงสรางการบริหาร   
 
 
 
 
 
 
  
 

ผูชวยคณบดี  
(ผศ.ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ) 

• ดานบริการธุรกิจ 

• ดานบริการวิชาการ 
 

ผูชวยคณบดี  
(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) 

• 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.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ) 

ผูชวยคณบดี  
(อ.อิศรพงศ พงศศิริกลุ 

16 พ.ค.56 – 30 มิ.ย.57) 
 

• 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 

(ผศ.ดร.นิรมล อุตมอาง 

16 พ.ค.56 – 30 มิ.ย.57) 
(อ.สมชาย วงศสุริยศักด์ิ  
1 ก.ค.57 - 12 ต.ค.57) 

หัวหนาสาํนักวิชา 
อุตสาหกรรมเกษตร 

(ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ) 

เลขานกุาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(นางไกรคํา หัสการบญัชา 
23 ก.ค.53 – 22 ก.ค.57) 
(นางสาวปยะนุช สวัสดี 
23 ก.ค. 57 – ปจจุบัน) 



คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

 
 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 
 
 
 
 



คณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 
 

 
ผศ.ดร.ชรินทร  เตชะพนัธุ 

คณบด ี
 

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

รองคณบด ี     รองคณบด ี          รองคณบดี      หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร      
 

              

         
   ผศ.ดร.นิรมล อุตมอาง        อ.สมชาย วงศสุริยศักดิ์  นางไกรคํา หัสการบัญชา      นางสาวปยะนุช สวัสด ี
หัวหนาศูนยบริการธุรกิจฯ   รักษาการหัวหนาศูนยบริการธุรกิจฯ       เลขานุการคณะฯ          เลขานุการคณะฯ 
 (16 พ.ค.56 - 30 มิ.ย.57)       (1 ก.ค.57 - 12 ต.ค.57)          (23 ก.ค.53 - 22 ก.ค.57)      (23 ก.ค.57 – ปจจบุัน) 

 
 
 
 



ผูชวยคณบดี 
 

                
ผศ.ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ      อ.ดร.สุภเวท มานิยม           อ.ดร.เจิมขวัญ สังขสุวรรณ       อ.อิศรพงศ พงศศิริกุล    
       ผูชวยคณบดี                   ผูชวยคณบด ี                ผูชวยคณบด ี                    ผูชวยคณบด ี
 
หัวหนาสาขาวิชา 
 

             
    อ.ดร.ญาศิน ีจักรพันธุ            อ.ดร.สิริวัฒน จินศิริวานิชย          ผศ.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาต ิ
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร      หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
  และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

                 
     ผศ.ดร.สุทัศน สุระวัง   อ.สมชาย วงศสุริยศักดิ ์        อ.ดร.ธรรณพ เหลากุลดิลก 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี    หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ       หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลย ี
    การพัฒนาผลิตภัณฑ                 ผลิตภัณฑทางทะเล 
 

 
 
 
 



หัวหนางาน 
 
 

                  
  นางสาวสังวาลย วรรณกุล        นายวสิูตร   ลิ่วเกียรติ              นางสาวปยะนุช สวัสด ี   นางสาวประทุมวรรณ บัวรินทร 
 หัวหนางานบริการการศึกษา   หัวหนางานการเงินการคลัง      หัวหนางานนโยบายและแผน    หัวหนางานนโยบายและแผน          
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา             และพัสด ุ                และประกันคุณภาพการศึกษา   และประกันคุณภาพการศึกษา 
       (25 ธ.ค.43 - 22 ก.ค.57          (15 ก.ย.57 – ปจจุบัน) 
                                                                      รักษาการฯ 23 ก.ค.57 - 14 ก.ย.57)          

 

                  
  นางพิราวรรณ สําเภาลอย       นางสาวปยะนุช สวัสด ี       นางปยะนุช จนัทนา           นางนงนชุ ทองออน           
   หัวหนางานบริหารทั่วไป   รักษาการหัวหนางานบริหารงานวิจัย หัวหนางานบริหารงานวจิัย    หัวหนางานบริการธุรกิจ   
            บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ  บริการวิชาการ และวิเทศสมัพันธ 

      (26 เม.ย.57- 14 ก.ย.57)      (15 ก.ย.57 – ปจจุบัน) 

บุคลากร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรทั้งหมด 115 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 56 คน โดยเปน
ขาราชการ 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 43 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน
รายได) 1 คน และเปนบุคลากรสายสนับสนุน 59 คน คน โดยเปนขาราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผนดิน) 46 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) 8 คน และลูกจางประจํา 2 คน 
 
ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
รวม ขาราชการ พนักงาน

แผนดิน 
พนักงาน
สวนงาน 

ขาราชการ พนักงาน
แผนดิน 

พนักงาน
สวนงาน 

ลูกจาง 
ประจํา 

12 43 1 3 46 8 2 115 
 
 



คณาจารย  

ตารางที่ 2  จํานวนคณาจารยจําแนกตามคุณวุฒิ 

สาขาวิชา/สวนงาน คุณวุฒิ 
รวม 

หมายเหตุ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ลาศึกษาตอ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

11 2 - 13 - 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 11 - - 11 - 
สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร 10 - - 10 - 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

8 5 - 13 - 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ 4 2 - 6 1 
สาขาวชิาวชิาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 

2 1 - 3 - 

รวม 46 10 - 56 1 
รอยละ 82.14 17.86 - 100 1.79 

 
 
ตารางที่ 3  จํานวนคณาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

สาขาวิชา ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- 2 2 8 13 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ - - 6 5 11 
สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร - - 5 5 10 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

- 1 4 8 13 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ - 1 - 5 6 
สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ
ทางทะเล 

- - - 3 3 

รวม - 4 17 35 56 
รอยละ - 7.14 30.36 62.50 100 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ  

ตารางที่ 4  งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร ป 2557 

ประเภทงบประมาณ จํานวน (บาท) 
งบประมาณแผนดิน 60,875,100 
งบประมาณเงินรายได 21,187,000 

รวม 82,062,100 
สัดสวนงบประมาณแผนดิน : รายได 74 : 26 

เงินสนับสนุนการทําวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 11,241,475 
รวมท้ังสิ้น 93,303,575 

งบบุคลากร 46,578,800 
งบดําเนินงาน 12,506,800 
งบลงทุน 10,176,500 
งบเงินอุดหนุน 12,109,400 
งบรายจายอ่ืน 690,600 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดบัสากล  

   

ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ  เพื่อใหมีคุณภาพใน
ระดับสากล ดังน้ี 
 

1.1  หลักสูตร 
 
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่เปดสอนดังน้ี  
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 6 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว      2 หลักสูตร 
 รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร 

 

ตารางที่ 5  หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เปดสอนในปจจุบัน 
 

ช่ือหลักสูตร 
ช่ือปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร 
 
2. เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
อุตสาหกรรมเกษตร 
  
3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
  
 
4. เทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 
  
5. เทคโนโลยีการบรรจุ 
  
6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑทาง 
ทะเล 

 วท.บ. (วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร) 
  
 วท.บ. (วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร) 
  
 วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ) 
 
 วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)  
 
 วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ทางทะเล) 

 วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)  
 

- 
 
  

-  
  
 
 วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 
  

- 
 

- 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

 
- 

  
  

- 
  

  
 ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 
 

- 
 
- 

  
 

รวม 6 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
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นอกจากน้ี คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังไดเกี่ยวของกับการเรียนการสอนหลักสูตรสาขารวมอื่นอีก 5
หลักสูตร โดยเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร (แผน ข ภาคพิเศษ) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2
หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ไดจัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษาคือ แผนการศึกษาที่ 1 แบบ
ปกติ และแผนการศึกษาที่ 2 แบบสหกิจศึกษา  

 

สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเลเปนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
นักศึกษาจะเรียนในมหาวิทยาลัยเปนเวลา 7 ภาคการศึกษา และฝกทํางานในสถานประกอบการเปนเวลา 1 ภาค
การศึกษา (ไมนอยกวา 6 เดือน) ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยและเจาหนาที่ของสถานประกอบการที่ได รับ
มอบหมาย      

 

1.2  นักศึกษา  
 

ในปการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวม 1,240 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,164 คน ปริญญาโท 39 คน และปริญญาเอก 37 คน  

 

ตารางที่ 6  จํานวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2557 
 

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 221 34 27 282 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 194 - - 194 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 201 - - 201 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 201 5 10 216 
เทคโนโลยีการบรรจุ 211 - - 211 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 136 - - 136 
รวมทั้งสิ้น 1,164 39 37 1,240 
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1.3  ผูสําเร็จการศึกษา 
 

ในปการศึกษา 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับการศึกษา รวม
ท้ังสิ้น  292 คน  จําแนกไดดังในตารางท่ี 7    

 

ตารางที่ 7  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปการศึกษา 2556  
 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 41 18 4 63 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 40 - - 40 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 42 6 - 48 

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 50 4 - 54 
เทคโนโลยีการบรรจุ 51 - - 51 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 36 - - 36 

รวมทั้งสิ้น 260 28 4 292 

 
 

1.4 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต     
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งท่ี 48  เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557 (บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556-2557 )  
มีบัณฑิตตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 256 คน เปนบัณฑิตท่ีไดงานแลว จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 78.52 
ของบัณฑิตท่ีไดงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป และเปนบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาตอ จํานวน  21 คน 

 

1.5 การจัดโครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
 ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการและกิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสูบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังรายละเอียดในตารางท่ี 8  

ตารางที่ 8 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค  

ที่ โครงการ 

1 โครงการงานหลักสูตร วัด และประเมินผลการศึกษา 
2 โครงการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยุค 21st Century และเทคนิคการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3 โครงการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียน 
4 โครงการเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาบรรยายรวมในการเรียนการสอน 
5 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงใหความรูเชิงวิชาการแกนักศึกษา 

6 โครงการเขารวมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
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ตารางที่ 8 โครงการรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค (ตอ) 

ที่ โครงการ 

7 โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหนักศึกษา 

8 โครงการฝกอบรมเร่ือง หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การจัดระบบ HACCP และ
ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) 

9 โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุมปฏิบตัิการใหนักศึกษา 
11 โครงการดูงานสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
12 โครงการดูงานกระบวนวิชา 

13 โครงการรวมการแขงขันกีฬาเปดกระปอง คร้ังที่ 22 
14 โครงการเตรียมความพรอมและเขารวมการแขงขัน FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2014 
15 โครงการประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยคํา 
16 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17 โครงการวิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 3 
18 โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษา 
19 โครงการปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4 
20 โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 7 

21 โครงการเตรียมความพรอมในการทํางานและศึกษาตอ 
22 โครงการลูกชางปลอดเหลาเขาศาสนสถาน 
23 โครงการถายทอดองคความรูการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาเรียนรูผานกิจกรรม 
24 โครงการตนแบบการเตรียมความพรอมการเรียนของนักศึกษา 

25 โครงการนักศึกษาสัมพันธ 
26 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท 
27 โครงการดําเนินการดานเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา 

 
โดยมีตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 

1) โครงการเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาบรรยายรวมในการเรียนการสอน 
 

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 Assoc. Prof. Dr. Peter Lutes บรรยายพิเศษแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และประชาสัมพันธทุนการศึกษาตามโครงการ Career Development Program for 

Food Safety 2015/2016 at Kagawa University ประเทศญ่ีปุน ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 
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2) โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงใหความรูเชิงวิชาการแกนักศึกษา 

เมื่อวันที่  15 มก ราคม 2557 สํา นักวิชาอุ ตสาหกรรมเกษตร ไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย         
ปริญญาวิวัฒนกุล ศาสตราจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร จาก Louisiana State University 
สหรัฐอเมริกา มาใหคําปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการปรับหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหได
มาตรฐาน IFT ณ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 

3) โครงการศึกษาดูงานกระบวนวิชา 
 

ในระหวางวันที่ 9-14 มีนาคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ประจําป 2557 โดยนํานักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล เขาศึกษาดูงานในโรงงานและ
สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้า, บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด , บริษัท เอเชี่ยน-แปซิฟค แคน จํากัด , บริษัท     
ทาจีน ยูเน่ียน พอรท จํากัด, บริษัท มหาชัยมารีน ฟูดส จํากัด, บริษัท อุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพื้นเมือง 
จํากัด และองคการสะพานปลาสมุทรสาคร (ตลาดทะเลไทย) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีการผลิต บรรจุ
ภัณฑในอุตสาหกรรมการบรรจุ เคร่ืองมือแปรรูปอาหารประเภทตางๆ และนําความรูทางวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตรไปประยุกตใช เพื่อจัดการกับสิ่งมีชีวิตทั้งจุลินทรีย พืช และสัตว 
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4) โครงการเขารวมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
 

4.1 การแขงขันประกวดอาหาร งานโครงการหลวง 2556 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ในงานโครงการหลวง 2556 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ประกอบดวย นางสาวพลอยชมภู ดานพงษสกุล นางสาวพิรานันท วัฒนชัย  และนางสาวโสรยา      
มโนมัยนุกุล ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดอาหารโดยใชวัตถดุิบและผลติผลของโครงการหลวง จากเมนูอาหาร 
“ยําปลาเทราตสองนํ้าและคอลเทลฟรุตสลัด” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

   
 

4.2) การแขงขันประกวดอาหาร งานโครงการหลวง 2556 
 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ในงานโครงการหลวง 2556 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ประกอบดวย นายกิตติศักดิ์ คาแกว นางสาวศิริภรณ รูมาก และนางสาวลลิตา ทักษสิทธา ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเมนูอาหารอาเซียนและนํ้าสมุนไพรนานาชาติ โดยใชวัตถุดิบและผลิตผลของ
โครงการหลวง จากเมนูอาหาร “กาเดี๊ยะสองเกลอ และเลเยอรสมูทตี้  ที ชอท (layer smoothie tea shot)” ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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5) โครงการงานหลักสูตร วัด และประเมินผลการศึกษา 
 

ในระหวางวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล ศาสตราจารยประจํา

ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร จาก Louisiana State University ใหคําปรึกษาและรวมพิจารณาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร

นานาชาติ) และใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําเอกสารและระบบการเรียนการสอน เพื่อขอรับการรับรอง

หลักสูตรตามมาตรฐานของ The Institute of Food Technologist’s (IFT) Education  Standards ณ หอง

ประชุม 2  สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  

 
6) โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 7 

 

เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานวันวิชาการนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่ 7 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยและสาธิตผลิตภัณฑของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และกิจกรรมของแตละหลักสูตรใหเปนที่ รู จักอยางแพรหลาย  รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางคณาจารย นักศึกษา ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
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7) โครงการจัดงานปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปท่ี 4  
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดงานปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4 และ
ไดเชิญคุณสุทธินีย ฉัตรยาลักษณ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 6 งานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "เปดประตูสูโลกกวางของชีวิต" โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดีฯ เปนประธานกลาวเปดงาน และมีกิจกรรมถายภาพหมู
รวมกันโดยแยกเปนสาขาวิชา ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 

 
8)  โครงการ Pre – College คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   ในระหวางวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ Pre – College คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2557 และไดเชิญวิทยากรจํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.   
พรชัย ราชตนะพันธุ บรรยายใหความรู เร่ือง “เปลี่ยนความคิด พิชิตความสําเร็จ” อาจารยชัยณรงค เหลืองวิลัย 
จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ือง “กฎ ระเบียบ สิทธิและหนาที่ตางๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ และ
นักศึกษา รวมถึงการแตงกาย” และกลุมงานตํารวจจราจรภูธร จังหวัดเชียงใหม เร่ือง “ระบบความปลอดภัย การ
ขับขี่ยานพาหนะและการสวมหมวกนิรภัย” ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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9)  โครงการประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยคํา 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้นนมัสการพระ
ธาตุดอยคํา ซึ่งเปนประเพณีที่สืบทอดกันมานานเพื่อสงเส ริมคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกในการสราง
ประโยชนและความดีใหกับนักศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

           
 

10) กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหมเพื่อเปน
การเฉลิมฉลองเน่ืองในวันขึ้นปใหม นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมนันทนาการของแตละสาขาวิชาภายใตรูปแบบ "งานวัด
ในไร" โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ เปนประธานกลาวอวยพรปใหมใหแกบคุลากรและ
นักศึกษา ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/doikhum/index_2.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/doikhum/index_3.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/doikhum/index_2.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/doikhum/index_3.html
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11) การแขงขันบาสเกตบอลประเพณี อก. – วิศวะ 
 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับสโมสรนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขัน บาสเกตบอลประเพณี อก. – วิศวะ (Devil Cheer) 
ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อสานสัมพันธระหวางคณะโดยใชกีฬาบาสเกตบอลเปนตัวเชื่อม และเปนการสงเสริม
ทางดานสุขภาพแกนักศึกษา โดยมีอาจารย ดร.สุภเวท มานิยม ผูชวยคณบดีฯ เปนประธานกลาวเปดงาน ณ โรง
ยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

  
 

12)  พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2557 
 

เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 

2557 เพ่ือแสดงถึงความเคารพและความกตัญูตอครูอาจารยท่ีมีพระคุณในการสั่งสอนและอบรม โดยการ

มอบพานธูปและพานดอกไมจากตัวแทนนักศึกษาแตละชั้นป และมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดีแกนักศึกษาท่ี

มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจําปการศึกษา 2556 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ 

เปนประธานในพิธี ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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13) พิธีมอบเข็มไทดและชุดปฏิบัติการ 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีมอบเข็มไทดและชุดปฏิบตัิการ ประจําป
การศึกษา 2557 โดยกิจกรรมประกอบดวย การมอบเข็มไทดใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 มอบเสื้อกิจกรรมแกนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 และการมอบเสื้อปฏิบัติการแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยคณาจารย ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

  
 

 

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 ในสวนของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการใหบ ริการที่
เหมาะสมและตอบสนองตอกระบวนการเรียนการสอนของคณะน้ัน อยูภายใตความเห็นชอบรวมกันระหวาง
ผูบริหารคณะและผูบริหารสํานักหอสมุด 

 

หองสมุดไดจัดอํานวยความสะดวกในการใหบริการการอาน บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศผาน
เครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งระบบ Intranet และ Internet ใหการบริการยืม-คืนทรัพยากรของ
หองสมุด ระบบ INNOPAC: Millennium Circulation บริการคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ 
CMUL-OPAC โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรสํานักหอสมุด CMU-LIBNET และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัย CMU-NET บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการยืมและขนสงหนังสือเอกสารระหวางหองสมุด 
และบริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งครอบคลุมความตองการพื้นฐานของผูรับบริการหองสมุด 

 

 การพัฒนาจัดบริการหองอานหนังสือในลักษณะ Common Room มีรูปแบบบรรยากาศของการ
เปน Living Library โดยการจัดหองอานหนังสือแบบน่ังพื้นพรมใหความรูสึกสบายผอนคลาย และมีโตะญ่ีปุนพรอม
เบาะรองน่ัง มีมุมอานหนังสือพิมพ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ จอ LCD เพื่อใชประกอบการ
เรียนรูทางวิชาการและบันเทิงคดี บริเวณทุกสวนภายในหองสมุดผูรับบริการที่มีคอมพิวเตอรแบบพกพาสามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบเครือขายไรสาย ทําใหเขาถึงแหลงขอมูลใน Internet ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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 ปจจุบันหองสมุดมีพื้นที่ในการใหบริการ 190 ตารางเมตร จํานวนโตะน่ังอาน 14 ตัว 72 ที่ น่ัง ชั้น
หนังสือ 24 ตู ชั้นวางวารสาร 12 ตู มีทรัพยากรสารสนเทศใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา
คนควาวิจัย จําแนกไดดังตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9  ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ประเภท จํานวนที่มีในปจจุบัน จํานวนที่เพ่ิมใหมในป 2557 

หนังสือภาษาไทย 4,789 314 

หนังสือภาษาตางประเทศ 2,382 165 

วารสารภาษาไทย 40 - 

วารสารตางประเทศ 6 - 

หนังสือพิมพภาษาไทย 2 - 

โสตทัศนวัสดุ 596 20 

คอมพิวเตอรสําหรับการคนควา สืบคน 4 - 

 
1.7 การบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษาและบุคลากร 
โดยมีจุดใหบริการอินเตอรเน็ตไรสาย (wireless) ภายในคณะ จํานวน 35  จุด มีรายชื่อผูใชงาน (user 
account) ท่ีลงทะเบียนใชงานในระบบเครือขายของคณะฯ จํานวนท้ังสิ้น 1,225 account 
 
 นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูลกิจกรรม/โครงการตางๆ ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ผานทางเว็บไซตของคณะท่ี http://www.agro.cmu.ac.th 

   

 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/
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1.8 การสนับสนุนทุนการศึกษา 
 

ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา จํานวน 563 ทุน 
แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 431 ทุน งบประมาณเงินรายได จํานวน 87 ทุน และงบประมาณจากแหลง
ทุนอื่น จํานวน 45 ทุน จําแนกไดดังในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557  
 

แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  421 10,167,948 

กองทุนใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต  10 253,101 

ทุนการศึกษาสําหรับจางนักศึกษาทํางาน ป 2557 48 155,785 

ทุนการศึกษา กองทุนสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 5 50,000 

ทุนการศึกษาขาดทุนทรัพยอยางแทจริง  7 28,000 

ทุนการศึกษา เงินงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 4 51,000 

ทุนการศึกษา บุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา 1 25,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธิ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 1 20,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทิสโก เพื่อการกุศล  1 15,000 

ทุนการศึกษา บ.ทรูมูฟ จํากัด (มหาชน) 1 15,000 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 1 30,000 

ทุนการศึกษา "เชลล-มหาวิทยาลัยเชียงใหม" 1 15,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน 1 8,000 

ทุนการศึกษา สมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มช. 1 12,000 

ทุนการศึกษา มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม  1 20,000 

ทุนการศึกษา วิจิตรพงศพันธุ เพื่อศาสนาการศึกษาและสังคม 1 35,000 

ทุนการศึกษา สนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน 1 7,200 

ทุนการศึกษา มูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมฯ 1 3,000 

ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี 1 33,150 

ทุนการศึกษา โครงการพัฒนาและสงเสริมเยาวชนดีเดนทางการกีฬา  1 8,000 

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ( 1 อําเภอ 1 ทุน ) รุนที่ 3 1 31,500 

ทุนการศึกษา บริษัท เตตราแพ็ค ประเทศไทย จํากัด 10 112,500 
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ตารางที่ 10  ทุนการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2557 (ตอ) 
 

แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 

15 180,000 

ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 4 20,000 

ทุนชวยสอนวิชาปฏิบัติการ (ทุน TA) 20 81,000 

ทุนการศึกษา บริษัท เตตราแพ็ค ประเทศไทย จํากัด เพื่อสนับสนุนการ
ทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

4 32,000 

รวม 563 11,409,184 

 
1.9 รางวัลท่ีนักศึกษา/อาจารย ไดรับ 
 

1) รางวัล Outstanding Poster Presentation การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก ครั้งท่ี 15  

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นายตระกูล พรหมจักร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร ได รับรางวัล  Outstanding Poster Presentation ในการเสนอผลงาน เ ร่ือ ง 
"Prediction of Antioxidant of Thai Vegetable Extracts by Infrared Spectroscopy" ในงานประชุม
วิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คร้ังที่ 15 (RGJ. Ph.D. Congress XV) โดยมี ศาสตราจารย ดร.นิธิยา 
รัตนาปนนท และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน สุระวัง เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม 
บีช รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
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2) รางวัลชมเชยการประกวดวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายธรรมรัตน แสงหิรัญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดวิทยานิพนธระดับปริญญาโท เร่ือง การสกัดและเก็บกักแอสตา
แซนทินจากหัวกุงขาวแวนนาไม (Extraction and Encapsulations of Astaxanthin from White Shrimp 
(Litopenaeus vannamei) Heads) ในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่  16 Food Innovation 
Asia Conference 2014 “Science and Innovation for Quality of Life” จัดโดย สมาคมสภาวิชาการ
อุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย  โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุทัศน สุระวัง เปนอาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

  

1.10 การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
 

ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ในการพัฒนาระบบงานทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการใน
ลักษณะตางๆ  ดังน้ี 

1. จัดฝกอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคลากร/นักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. ประชุมวางแผน ติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ 
4. ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ 
 

มีกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/gallery/gallery2013/06/food/index.html
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1) การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ประจําป
การศึกษา 2556 

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2556 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประเสริฐ หาญเมืองใจ เปนประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล  และคุณไกรคํา 
หัสการบัญชา เปนกรรมการ เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานที่ผานมาของทุกหนวยงานในคณะ เพื่อ
ทราบจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ และเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ณ หองประชุม 1 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

     
 

2) การแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารยอุษณีย 
คําประกอบ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนวิทยากร ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

           
 

 

 

 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/05/QA/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/05/QA/index.html
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3) การรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ในระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น       
เปนประธานคณะกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม นันทชัย  ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแกน           
รองศาสตราจารย ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิโชค เลขะกุล รองศาสตราจารย ดร.สุชน ตั้งทวี
พิพัฒน และอาจารย ดร.อัครพล นิมมลรัตน เปนกรรมการ  

จากการรับการตรวจสอบ คณะฯ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU-QA) เทากับ 4.48 คะแนน มีระดับการดําเนินงาน
อยูใน “ระดับดี” 
 

        
 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/06/QA/index_3.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/06/QA/index_2.html
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นาํไปใชประโยชนในการเรียน

การสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของทองถิ่น ประเทศ และ

สากล 

 

2.1 การสนับสนุนทุนวิจัย 

ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได รับเงินสนับสนุนเพื่อการทําวิ จัยทั้งสิ้น 39  

โครงการ รวมงบประมาณ 16,823,215 บาท จําแนกไดดังในตารางที่ 11  

ตารางที่ 11  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557    

แหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงทุนภายใน   

1. งบประมาณแผนดิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 4,147,000 

2. งบประมาณเงินรายได คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 384,740 

3. งบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 830,000 

4. ทุน 50 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 220,000 

รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายใน 16 5,581,740 

แหลงทุนภายนอก   

5. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 1 543,400 

6. มูลนิธิโครงการหลวง 1 397,000 

7. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (พวอ.) 4 2,269,333.34 

8. บริษัทแปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด 1 300,000 

9. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 1,735,833 

10. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 2 76,500 

11. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 760,188 

12. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรงดวน 4 3,794,221 

13. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (คปก.) 2 1,114,999.67 

14. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ทุนนักวิจัยใหม) 1 250,000 

รวมงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 23 11,241,475.01 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39 16,823,215.01 
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2.2 การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดสิทธิบัตร

จํานวน 13 เร่ือง ผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ จํานวน 3 เร่ือง และผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดลิขสิทธิ์ 

จํานวน 4 เร่ือง รายละเอียดดังตารางที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 12, 13 และ 14 ตามลําดับ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 12  ผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดสิทธิบัตร  ในปงบประมาณ 2557 
 

ลํา
ดับ

ที่ 

เจาของผลงาน ช่ือเรื่อง หมายเลขคําขอ 

1 รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ กระบวนการผลิตพารติเคิลบอรดท่ีมีสารดูดซับ      

เอทิลีนเปนองคประกอบ  

1101000599 

2 อ.สุพัฒน คําไทย กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติกระดาษบรรจุภัณฑให

มีหลายหนาท่ี  

1101000585 

3 อ.สุพัฒน คําไทย กระบวนการผลิตคารบอกซีเมธิลเซลลูโลสจาก    

เศษเหลือทางการเกษตร  

1101000586 

4 ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  

และผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

เคร่ืองระเหยแบบถังหมุนรวมกับระบบสุญญากาศ

และอินฟราเรด  

1101000688 

5 ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  

และผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

เคร่ืองปนเหว่ียงแยกผลึกน้ําตาลผลไมภายใตสภาวะ

สุญญากาศ  

1101000923 

6 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ ถังหมักชีวภาพควบคุมอุณหภูมิดวยเทคนิคการระเหย

ของน้ํา  

ยังไมไดรับหมายเลข 

7 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ อุปกรณหมุนและเขยาสําหรับเรงปฏิกิริยาการผสม

กันของสารเคมี 

ยังไมไดรับหมายเลข 

8 ผศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร  

ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  

และผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

ถังผลิตแกสชีวภาพแบบ UASB ยังไมไดรับหมายเลข 

9 อ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส 

ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  

และผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

เคร่ือง photo bioreactor สําหรับผลิตแคโรทีนอยด ยังไมไดรับหมายเลข 

10 ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  

และผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

เคร่ืองผลิตไบโอทรานสฟอรเมช่ันเพ่ือการผลิต       

R-PAC 

ยังไมไดรับหมายเลข 

11 รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน System and method for extracting vitamin E 

from fatty acid distillates  

WO/2011/014122 

12  ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ เคร่ืองสกัดสารเคมีแบบวงจรปด 1001001560  

13 ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  

และผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

เคร่ืองห่ันสไลดวัตถุทรงกระบอก ยังไมไดรับหมายเลข 
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ตารางที่ 13  ผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ 

 

ตารางที่ 14  ผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดลิขสิทธ์ิ 

ลํา
ดับ

ที่ 

ช่ือ ผลงาน 

หมายเลขคําขอ/

ทะเบียนขอมูล

เลขที่ 

วันที่ยื่นขอ

แจงจด

ลิขสิทธ์ิ 

1 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

และผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ 

โปรแกรมสรางจดหมายอัตโนมัติในการตอบ

การกรอกขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน 

(TOR) ของคณาจารยในสังกัดสํานักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนรายบุคคล  

ว.4794 12 ก.ย.56 

2 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 

และผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 

โปรแกรมสรางจดหมายอัตโนมัติในการแจงผล

การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย

โดยนักศึกษา ในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนรายบุคคล  

ว.4786 4 ก.ย.56 

3 นายนพรัตน อัครจินดา โปรแกรมระบบการจัดการฐานขอมูลเงินเดือน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (e-salary)  

ว.4777 4 ก.ย.56 

ลํา
ดับ

ที่ 

ช่ือ ผลงาน 

หมายเลขคําขอ/

ทะเบียนขอมูล

เลขที่ 

วันที่ยื่นขอ

แจงจด

ลิขสิทธ์ิ 

1 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ,   

ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ

สกุล และผศ.ดร.สุจินดา ศรี

วัฒนะ 

โปรแกรมวิเคราะหฐานขอมูลกลางกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(มคอ.) 3-6 ของคณาจารยในสังกัดสํานักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ยังไมไดรับ

หมายเลข 
3 มี.ค. 2557 

2 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ,   

ผศ.ดร.อําพิน กันธิยะ 

โปรแกรมสรางไฟลประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(JA) ของคณาจารยและบุคลากรในสังกัด

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ยังไมไดรับ

หมายเลข 
3 มี.ค. 2557 

3 ผศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ และ 

ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 

โปรแกรมจัดกลุมการเรียนการสอนของ

คณาจารย ในสังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือใชกําหนด

อัตรากําลังคณาจารย 

ยังไมไดรับ

หมายเลข 
3 มี.ค. 2557 
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ตารางที่ 14  ผลงานที่อยูระหวางการขอแจงจดลิขสิทธ์ิ  (ตอ)  

 

2.3 การเผยแพรผลงานวิจัย  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพรผลงานวิจัย/บทความวิจัย นับตาม

รอบปปฏิทิน ดังนี้ 

 1. ในวารสารระดับชาติ      จํานวน 3 เร่ือง  

2. ในวารสารนานาชาติ      จํานวน 31 เร่ือง  

3. บทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ    จํานวน 6 เร่ือง 

4. บทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   จํานวน 18 เร่ือง 

5. ในวารสารระดับนานาชาติที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล จํานวน 135 เร่ือง  
 

2.4 ทุนสนับสนุนสงเสริมศักยภาพการวิจัย    

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพ่ือ

นําไปสูการจัดต้ังศูนยวิจัยท่ีมีความเปนเลิศเฉพาะทาง โดยมีบุคลากรที่ไดรับทุนอุดหนุนนักวิจัย  จํานวน 5 ราย 

และทุนอุดหนุนนักวิจัยรุนใหม จํานวน 6 ราย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 15 

ตารางที่ 15  ทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักวิจัย 

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557 

1 การปรับปรุงลักษณะเน้ือสัมผัสของ
ขนมนํ้าดอกไมแชเยือกแข็งดวยสาร
ไฮโดรคอลลอยดและซูโครส 

ดร.ปยวรรณ สิมะไพศาล - 80,000 

2 องคประกอบของนํ้าตาลและสมบัติ  
พรีไบโอติกของขาวพันธุพื้นเมืองทาง
ภาคเหนือของไทย 

ดร.ศศิธร ใบผอง - 75,000 

3 ลักษณะเฉพาะของอันตรายจากการ
เจ็บปวยดวยเชื้อกอโรคที่มีอาหารเปน
สื่อจากการบริโภคผักสดตัดแตงพรอม
บริโภค 

ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ - 69,740 

ลํา
ดับ

ที่ 

ช่ือ ผลงาน 

หมายเลขคําขอ/

ทะเบียนขอมูล

เลขที่ 

วันที่ยื่นขอ

แจงจด

ลิขสิทธ์ิ 

4 นายวิสูตร ล่ิวเกียรติ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ           

(e-Budget) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ยังไมไดรับ
หมายเลข 

5 ก.ย. 2557 
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ตารางที่ 15  ทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมศักยภาพนักวิจัย (ตอ)  

ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ผูรวมทําวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปงบประมาณ 2557 

4 สมบัติของตัวกลางของเคร่ืองกรอง
อากาศชีวภาพที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ
อินทรียที่ไมใชแลวดวยการหมักแบบ
เติมอากาศ 

ดร.สิริวัฒน จินศิริวานิชย - 80,000 

5 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและคาทาง
กายภาพของขาวก่ําหุงสุก 

น.ส.โสมศิริ สมถวิล - 80,000 

งบประมาณรวม 384,740 
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ 2557 (นักวิจัยรุนใหม) 
1 การสกัดสารตานอนุมูลอิสระในรําขาว

ก่ําโดยใชวิธีโครงรางพื้นผิวตอบสนอง
และการผลิตไมโครเอนแคปซูลเพื่อกัก
เก็บสารตานอนุมูลอิสระที่สกัดได 

อ.ดร.ธรรณพ  
เหลากุลดิลก 

 150,000 

2 การผลิตไคโตโอลิโกแซคคาไรดที่มี
สมบัติตานออกซิเดชันและตาน
จุลินทรียสูงจากเปลือกกุงดวยวิธีทาง
เอนไซม 

อาจารยกําธร  
พุทธิขจร 

 150,000 

3 การพัฒนากระบวนการผลิตอังคักจาก
กากอุตสาหกรรม โดยใชถังหมักแบบ
ฟลูอิดไดซเบท 

อ.ดร.สุภเวท  
มานิยม 

 150,000 

4 การปรับปรุงเน้ือสัมผัสขนมไทยแช
เยือกแข็ง : ขนมนํ้าดอกไม ; ผลของ
อัตราเร็วในการแชเยือกแข็ง อุณหภูมิ
ในการละลายนํ้าแข็ง และการเติม
โปรตีนบางชนิด 

อ.ดร.ปยวรรณ  
สิมะไพศาล 

 150,000 

5 การพัฒนาฟกขาวแผนโดยการอบแหง
ดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
และเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาด 

อ.ดร.สรญา 
เขียวนาวาวงศษา 

 100,000 

6 การพัฒนาวัสดุกรองมีประสิทธิภาพสูง
จากวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อใชบําบัดโทลูอีนดวยระบบ
กรองอากาศชีวภาพ 

อ.ดร.สิริวัฒน  
จินศิริวานิชย 

 130,000 

งบประมาณรวม 830,000 
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2.5 กิจกรรมดานการสงเสริมการวิจัย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรมดานการสงเสริมการวจัิย ดังน้ี 

1) โครงการสารสกัดลําไย 
 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์  หัวหนาสํานักวิชาฯ นําเสนอ

โครงการสารสกัดลําไย ตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม      

นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ เน่ืองในโอกาสเยี่ยมชมศูนยแสดงจําหนาย

และกระจายสินคา OTOP จังหวัดเชียงใหม    

   
 

2) งานวิจัยในโครงการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand 

Food Valley: NTFV) 
 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล รองคณบดีฯ และอาจารย ดร. 

พิไลรัก อินธิปญญา ผูชวยคณบดีฯ นําเสนองานวิจัยและนวัตกรรม เร่ือง นวัตกรรมขาวมูลคาสูงเพื่อคุณภาพ และ

สารสกัดจากลําไย รวมทั้งออกบูทเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในงานเปดสํานักงานศูนยปฏิบัติการ Command Center 

โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley: NTFV) จัดโดย สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุงโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม     
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3) การแถลงขาวและขอบคุณส่ือมวลชน ประจําป 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล รองคณบดีฯ แนะนําและให

ขอมูลผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการแถลงขาวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจําป 2556 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแนะนํากิจกรรมโครงการ การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลการ

ดําเนินงาน และแผนงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมในดานตางๆ ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา 

สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

  
 

4) งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 9 
 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 คณาจารยและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน

แบบโปสเตอรและตัวอยางผลติภัณฑ ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมคร้ังที่ 9 ประจําป 2556 “วิถีวิจัย มช. 

กาวไกลรับใชแผนดิน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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5) การสัมมนา "โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร" 
 

ในระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการสัมมนา “โครงการพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร” และไดเชิญ ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ 
ฉัตรทิพกร จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  คณบดีฯ เปนประธาน
กลาวเปดการสัมมนา ณ โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม สปา รีสอรท อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 

             
 

6) มหกรรมงานวิจัยสูภูมิภาค 
 

ใน ระหวา ง วัน ท่ี  1 2 -14  มีน าคม  2557 สํ านัก งานคณะกรรมก ารวิ จั ยแ ห งช าติ ร วมกั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสูภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจําป 2557” ภายใต

แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู สูการนําไปใชประโยชน” โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมจัดการเสวนาวิชาการ

หัวขอ "สองทศวรรษ ราชภัฏกับการสืบสานงานตามพระราชดําริ" โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ศาสตราจารย ดร.

อานนท บุณยะรัตเวช ดร.พิสิษฎ วรอุไร เขารวมการเสวนา และ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร เปนวิทยากรในการเสวนา     

ณ หองประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม       

 

  
 

 

 

 

 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/01/ARDA/index_2.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/01/ARDA/index.html
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2.6 การจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยไดจัดทําเว็บไซต ฐานขอมูล

ง า น วิ จั ย ท่ี ร ว บ ร ว ม ผ ล ง า น ตี พิ ม พ ข อ ง ค ณ า จ า ร ย  ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ เ ข า ดู ข อ มู ล ไ ด ท่ี 

http://202.28.24.44/Research/index1.html  

 

http://202.28.24.44/Research/index1.html
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความ
ตองการของชุมชนและทองถิน่ 

 
  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีการใหบริการวิชาการแกสังคม รวม 
212 โครงการ/กิจกรรม จําแนกไดดังในตารางที่ 16 ทั้งน้ี รวมแลวมีรายได 6,114,014.90 บาท  จําแนกไดตาม
ตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 16  การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรมถายทอดความรู จํานวน (โครงการ) 
การใหบริการวิชาการ (ดานการรับบริการวิเคราะห) 53 
การใหคําแนะนําปรึกษา 51 

โครงการบริการวิชาการ 6 
เปนวิทยากรบรรยาย 90 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 12 

รวม 212 

 
  
ตารางที่ 17  รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ  

 

รายได จํานวนเงิน (บาท) 
การใหบริการตรวจวิเคราะห 206,507.00 
รายไดจากการใหบริการวิชาการ 90,600.00 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน (งบเงินแผนดิน) 764,000.00 
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน (งบเงินรายได) 4,585,000.00 
การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 467,907.90 

รวม 6,114,014.90 

            
 จากผลการประเมิน ผูรับบริการมีความพึงพอใจรอยละ 90.50 
 
 ดังตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรมดังน้ี 
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3.1 โครงการ/กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม 
 

1) โครงการนํารอง "อาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน" 

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการประชุม เร่ือง “ถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 2” ภายใตโครงการนํารองอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน 
ของกลุมโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยมีกิจกรรมการเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการดานอาหาร
ปลอดภัยของแตละโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเตรียมความพรอมและคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเชยีงใหม โดย
มีผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล รองคณบดีฯ เปนประธานเปดการประชุม ณ หอประชุม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
 

            
 

2) การอบรม "การผลิตเครื่องด่ืมจากนํ้าผ้ึงเชิงพาณิชย" 

ในระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การผลิตเคร่ืองดื่มจากนํ้าผึ้งเชิงพาณิชย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย จอมดวง เปนวิทยากร 
ซึ่งผูเขารับการอบรมจะไดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการผลิตทีถู่กสุขลักษณะ รูจักเทคโนโลยีตางๆ ในการผลิต
เคร่ืองดื่มจากผลไม เคร่ืองมือที่เกี่ยวของ และตนทุนในการผลิต เปนตน ณ โรงงานตนแบบ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

   

  
 
 
 
 
 
 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/Food/index_3.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/Food/index_7.html
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3) การอบรมการจัดการสุขลักษณะท่ีดี (GMP) และการจัดระบบ HACCP   
 

เมื่อวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การ

จัดการสุขลักษณะที่ดี (GMP) และการจัดระบบ HACCP” และไดเชิญ นายธวัฒนชัย  ขําวิ จิตราภรณ และ

นางสาวมนธิดา ทิวทัศน จากสถาบันอาหาร เปนวิทยากรในการอบรม ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 

 

   
 

4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ปบัญชี 2556  
 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการประชุม “สรุปการดําเนินงานและสง

มอบงานในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ประจําปบัญชี 2556” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล รองคณบดีฯ เปนตัวแทน

ใหการตอนรับคณะกรรมการตรวจรับงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ณ หองประชุม 4 

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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5) การสงเสริ มระบบสุขลักษณะท่ี ดีใ นการผลิตอาหาร (GHP) และวิ ธีการท่ี ดีใ น
กระบวนการผลิต (GMP) อาหารพ้ืนเมือง และอาหารท่ัวไป 

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการอบรมเร่ือง “การสงเสริมระบบ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) อาหารพื้นเมือง และ
อาหารทั่วไป” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร ระวียัน และอาจารย ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส  เปนวิทยากร
บรรยายใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
 

          
 

6) งานลําไยเชียงใหม 2557 : สรางความปรองดอง สมานฉันท คืนความสุขใหกับประชาชน 
 

ในระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557  ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม จัดนิทรรศการใหความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับลําไย 

ภายใตการจัดงาน “ลําไยเชียงใหมป 2557 : สรางความปรองดอง สมานฉันท คืนความสุขใหกับประชาชน”  

เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภคลําไยใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม โดยบริโภคลําไย

คุณภาพจากเกษตรกรและผูผลิตโดยตรง ณ ขวงประตูทาแพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

         

 
 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/03/AEC/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/03/AEC/index.html
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3.2 การถายทอดความรูผานสื่อเพ่ือเสริมสรางภูมิปญญาและการเรียนรูใหกับชุมชน 
 
 คณะฯ ไดจัดทําเว็บไซตเพื่อถายทอดความรูผานสื่อเพื่อเสริมสรางภูมิปญญาและการเรียนรูใหกับ
ชุมชน ซึ่งผูสนใจสามารถเขาดูไดที่ http://www.agro.cmu.ac.th/Service50/ และ 
http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/Service50/%20และ
http://www.agro.cmu.ac.th/agro-biz/
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 3.3 หนวยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค 
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนวยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบ ริโภค มี
กิจกรรมของหนวยฯ ที่ใหบริการวิชาการ ดังน้ี 

 

1) ใหการตอนรับคณะจาก Iowa State University of  Science and Technology, 
USA 

เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2556 ใหการตอนรับคณะอาคันตุกะจาก Iowa State University of  
Science and Technology นําโดย Prof. Dr. Jay-lin Jane จาก Department of Food Science and 
Human Nutrition, Iowa State University of Science and Technoloy สหรัฐอเมริกา ที่ไดมาเยี่ยมชม
การดําเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สุจินดา ศรีวัฒนะ บรรยายแนะนําการใหบริการของหนวยฯ  

 
 

 
 
2) ให การต อนรั บคณะจาก Nong Lam University และ  Saigon Technology 

University, Vietnam 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557  ใหการตอนรับคณะอาคันตุกะจาก Nong Lam University, Ho Chi 
Minh City University of Technology และ Saigon Technology University สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ที่ไดมาเยี่ยมชมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค โดย
มี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ บรรยายแนะนําการใหบริการของหนวยฯ  

 

        

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/02/Sience/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/02/Sience/index_2.html


44 

 

3) ใหการตอนรับผูตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เมื่ อ วั นที่  10 กุ มภ าพั นธ  2557 ใ ห ก ารต อ น รับนาง นันท ว รรณ ชื่ นศิ ริ  ผู ต รว จราช ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะผูตรวจราชการ และตัวแทนจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และทีมวิจัยโครงการนวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย  : 
ตํารับขาวซอย ไสอั่ว นํ้าพริกหนุม และนํ้าพริกออง รายงานภาพรวมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ณ 
หนวยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

        
 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/Training Asgaew fat/index_9.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2012/11/Training Asgaew fat/index_9.html
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถ่ินลานนาและกลุม
ชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดังน้ี  

 

4.1 กิจกรรมสนับสนุนการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  
 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีรวมท้ังสิ้น 26 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 18 
 

ตารางที่ 18  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2557 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่จัด 
สถานที ่

1 ทํากระทงเพ่ือชุมชนทองถิ่น 15 พ.ย.56 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2 ทําบุญทอดกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 16 พ.ย.56 วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
3 กีฬาดอยคําสัมพันธ 27 พ.ย.55 ในวิทยาเขตดอยคาํ 
4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 
4 ธ.ค.56 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค  

จ.เชียงใหม 
5 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม พ.ย. - ธ.ค.56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6 ทําบุญเน่ืองในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 
27 ธ.ค.56 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 ทอดผาปาสามัคคีรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28 ม.ค.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8 กีฬา อก.สัมพันธ 3 - 7 ก.พ.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
9 รวมขบวนแหสรงนํ้าพระพุทธรูป ประเพณี

สงกรานต 
13 เม.ย. 57 อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

10 กิจกรรมดําหัวคณบดแีละผูอาวุโสคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

25 เม.ย. 57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 กิจกรรมดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

25 เม.ย. 57 ศาลาธรรม มช. 

12 สืบสานประเพณี "ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้น 
ดอยคาํ" 

20 พ.ค.57 วัดพระธาตดุอยคํา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

13 อบรม "การทํากิมจิอาหารเพ่ือสุขภาพ" ภายใต
โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร  

7 พ.ค.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14 ทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพันธ 10 ก.ค.57 วัดสวนพริก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
15 ถวายเทียนพรรษา 10 ก.ค.57 วัดสวนพริก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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ตารางที่ 18  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2557  (ตอ)  
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ที่จัด 
สถานที ่

16 กิจกรรมเน่ืองในวันแมแหงชาต ิ 8 ส.ค.57 ร.ร.บานแมเหียะสามัคค ี           
จ.เชียงใหม 

17 สืบสานศิลปวัฒนธรรมของก๋ินปนเมือง 
ตามฮีตคนเมือง 

6 ส.ค.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

18 โครงการถุงกระดาษเพ่ือชุมชนทองถิ่น  8 ส.ค.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ  (วายนํ้า) ก.ค. – ก.ย. 57 สระวายนํ้าหมูบานชยยล 
20 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ  (ฟตเนส) ก.ค. – ก.ย. 57 สโมสรหมูบานชยยล 
21 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ (ฟุตบอล) ก.ค. – ก.ย. 57 สระวายนํ้าหมูบานในฝน 
22 ภาษาคําเมืองสัปดาหละคํา ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 23 เกษียณอายุราชการของบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 24 พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 26 โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือองคกรและชุมชน ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
โดยมีตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 
 

1) โครงการทํากระทงเพ่ือชุมชนทองถ่ิน  

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการทํากระทงเพ่ือชุมชนทองถิ่น โดย

มีบุคลากรและนักศึกษารวมทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือนําไปใชลอยกระทงในประเพณีลอยกระทง และไดนํา

กระทงบางสวนของบุคลากรและนักศึกษา มอบใหกับเทศบาลแมเหียะเพ่ือนําไปใชประโยชน ณ บริเวณดานหนา

อาคาร 1 (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
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2) พิธีถวายผากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2556  

เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีถวายผากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําป 2556 โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน 
พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดฝายหินเขารวมในพิธี ณ 
วัดฝายหิน ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

  
 

3) กิจกรรมเน่ืองในวันพอแหงชาติ  

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพอแหงชาติ โดยการมอบ

เงินสมทบทุนอาหารกลางวันและของอุปโภคบริโภคใหกับเด็กกําพราเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีอาจารย ดร.สุภเวท มานิยม ผูชวยคณบดีฯ พรอม

ดวยบุคลากรและนักศึกษาขารวมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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4) รวมขบวนแหสรงนํ้าพระพุทธรูป ประเพณีสงกรานต  

เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมขบวนแหสรงนํ้าพระพุทธสิหิงคซ่ึงเปน

พระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม ในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2557 โดยมีรองศาสตราจารย นพ.นิเวศน 

นันทจิต อธิการบดี พรอมผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษา จากทุกคณะ สถาบัน สํานัก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมสืบสานประเพณีปใหมเมืองลานนา 

 

  
 

5) พิธีรดนํ้าดําหัวคณบดีและผูอาวุโส คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีรดนํ้าดําหัวคณบดี คณาจารย และบุคลากร
อาวุโสผูอาวุโส ประจําป 2557 เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบลานนาใหคงอยู
สืบไป ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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6) พิธีรดนํ้าดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโส มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมพิธีรดนํ้าดํา

หัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารยผูอาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบลานนาใหคงอยูสืบไป ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

  
 

7) พิธีทอดผาปาสามัคคีดอยคําสัมพันธและถวายเทียนพรรษา 

เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมกับหนวยงานตางๆ ในวิทยาเขตดอยคํา จัด

พิธีทอดผาปาสามัคคีและถวายเทียนพรรษา โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ พรอมดวย

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวมพิธี ณ วัดสวนพริก ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    
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8) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของก๋ินปนเมืองตามฮีตคนเมือง 

เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การทําแหนมและ

ปลาสม" ภายใตโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของก๋ินปนเมืองตามฮีตคนเมือง โดยมี อาจารย ดร.ทนงศักดิ์       

ไชยาโส เปนวิทยากร ณ หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร FE 101 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

   
 

9) ประเพณี "ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยคํา" 

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 นักศึกษาและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมทําความสะอาด

สถานท่ีทองเท่ียวรวมกับวัดพระธาตุดอยคํา เพ่ือเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนทองถิ่น สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และสรางจิตสํานึกในการสรางประโยชนและความดีใหกับนักศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแมเหียะ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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10) กิจกรรมเน่ืองในวันแมแหงชาติ 

เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมเน่ืองในวันแมแหงชาติ โดยการบริจาค

สิ่งของอุปกรณการเรียนการสอน และสมทบอาหารกลางใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานแมเหียะสามัคคี ตําบลแม

เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

   
 

11) กิจกรรมทําบุญสโมสร “ตามฮีตตวยฮอย แวดฮ้ัว อก.” 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม  2557 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมทําบุญสโมสร “ตามฮีตตวยฮอย 

แวดฮ้ัว อก.” ประจําปการศึกษา 2557 โดยกิจกรรมประกอบดวย การทําบุญสืบชะตาสโมสรนักศึกษา และ

กิจกรรมพ่ีนองสัมพันธระหวางนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2 ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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4.2 โครงการอนุรกัษและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจํานวน 5 โครงการ ดังในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 กิจกรรมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประจําป 2557 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด สถานที ่

1 ปรับปรุงภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 บริหารจัดการวัสดุรีไซเคลิและวัสดุมีพิษเพ่ือ
อนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับคณะและชุมชน
ใกลเคียง 

ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- การสรางคุณคาวัสดุรีไซเคลิ   

- การนําถุงขนมกรุบกรอบมาทําเปน 
ไมเสียบเงินทําบญุเน่ืองในเทศกาลตางๆ 

  

3 ถุงกระดาษเพ่ือชุมชนในทองถิ่น 8 ส.ค. 57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 โครงการรณรงคประหยัดพลังงานเพ่ือองคกร
และชุมชน 

ต.ค.56 - ก.ย.57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5 อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนในทองถิ่น ต.ค.56 - ก.ย.57  

จัดทําแนวปองกันไฟปารวมกับชุมชนในเขต 
เทศบาลตําบลแมเหียะ 

15 มี.ค.57 บานแมเหยีะใน ต.แมเหยีะ       
อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

รวมปองกันผลกระทบจากปญหามลพิษหมอก
ควันรวมกับจังหวัดเชียงใหม 

13 มี.ค.57 จ.เชียงใหม 

 
ดังมีตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม เชน 
 

กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนทองถ่ิน 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการเก็บกวาด

เศษขยะใบไมและจัดทําแนวปองกันไฟปา รวมกับชุมชนตําบลแมเหียะใน และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-

ปุย ณ บริเวณบานแมเหียะใน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

   

ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมีกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาความเปนสากล 
ดังนี้ 
 

5.1 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
 
นับตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะฯ จนถึงปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการดําเนินโครงการความ

รวมมือกับหนวยงาน/องคกร/สถาบันการศึกษาในตางประเทศมาอยางตอเน่ือง ดังน้ี 
 
1. School of Food Biosciences, The University of Reading, UK. 
2. Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan   
3. Faculty of Agriculture, Meijo University, Japan   
4. Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan  
5. University of New South Wales, Australia  
6. Gangnueng-Wonju National University, South Korea 
7. Korea University, South Korea 
8. Brawijaya University, Indonesia  
9. Faculty of Food Technology, University of Sultan Zainal Abidin, Malaysia  
10. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), France     
11. Free University of Bozen-Bolzano , Italy 
12. Supanuwong University, Lao PDR 
13. Food Industries Research Institute (FIRI), Vietnam 
14. Asean Universities Consortium on Food and Agro-based Engineering and 

Technology Education 
15.  Nong Lam University, Vietnam 
16. บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ประเทศไทย 
17. เทศบาลเมืองแมเหียะ 
 

5.2 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
 
ในปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

หนวยงาน/องคกร/สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ดังน้ี 
1. สมาคมอาหารแชเยือกแข็งแหงประเทศไทย 
2. บริษัท พรานทะเล มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 
3. MOU for the Double Degree Program between FAI CMU and Fac. AGRI., KU, 

Japan 
4. Yamagata University, Japan 
5. Yadanabon University, Myanmar 
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6. University of The Philiphines Losbanos 
7. Univerity of The Philiphines Diliman 
8. Slovak University of Agriculture in Nitra 
9. Faculty of Agriculture, Kobe University, Japan 
10. Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan 
11. Qingdao Institue of Bioenergy, China 
 

ดังตัวอยางรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รวมกับคณะเกษตรศาสตรจาก Free University of Bozen-Bolzano (FUB) สาธารณรัฐอิตาลี มีพิธีลงนามใน
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง รอง
อธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Prof. Dr. Stefan Zerbe Vice-Rector for 
Research จาก Free University of Bozen-Bolzano (FUB) สาธารณรัฐอิตาลี เปนตัวแทนรวมลงนามฯ ณ หอง
ประชุมทองกวาว หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

  
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ผูรับมอบอํานาจจากคณบดีฯ ลง

นาม ในบันทึกข อต กล งว าดว ยค วามรว มมื อท าง วิชาการ (MOU) ระหว างคณะอุต สาหกรรม เก ษต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย โดยมี ดร.พจน อรามวัฒนานนท นายกสมาคมอาหารแช
เยือกแข็งไทย เปนตัวแทน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีผลติภัณฑทาง
ทะเล ณ หองประชุมสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย กรุงเทพมหานคร      
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เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ ลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 
ระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํา กัด โดย ดร.
ธงชัย ธาวนพงษ ประธานกรรมการบริหาร ณ หองประชุมบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํา กัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 

  
 

5.3. โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
 

1) โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว 
 

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

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

ตารางที่ 20 บุคลากรตามโครงการพัฒนาคณาจารย มหาวิทยาลัยสุพานุวง  

รายช่ือ 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 - 
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 1.2)  การสนับสนุนอาจารยชวยสอน คณะอุตสาหกรรมเกษตรสงคณาจารยเพื่อไปทําหนาที่อาจารยพี่
เลี้ยงใหกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยสุพานุวง ในการจัดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ณ มหาวิทยาลัยสุพานุวง แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว จํานวน 22 
กระบวนวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในระบบ module ระยะเวลา 2 สัปดาหตอ 1 กระบวนวิชา  

 

   
 
2)  โครงการความรวมมือกับ Faculty of Food Technology, University of Sultan 

Zainal Abidin, Malaysia 
 

 ในระหวางวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 คณาจารยและนักศึกษาจาก Faculty of Food 
Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย เดินทางมารวมโครงการ The 3rd 
Student Mobility Program ภายใตความรวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตรกับ UniSZA เพื่อทัศนศึกษา   
ดูงาน และนําเสนองานวิจัย ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางทั้งสองสถาบันอยางตอเน่ือง 
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3)  โครงการความรวมมือกับ Nong Lam University, Vietnam 
 
ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

 

3.1)  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 Associate Professor Dr. Pham Van Hien, Vice Rector of Nong 
Lam University ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางสองสถาบัน สรุป
กิจกรรมความรวมมือที่ไดดําเนินการไปแลวภายใตขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวางสองมหาวิทยาลัย  และ
เจรจาความรวมมือในระยะตอไป โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ พรอมคณะผูบริหารให
การตอนรับ ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 
 
3.2)   ในระหวางวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2556 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางเขารวม

โครงการ CMU Student Mobility Project : Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam โดยศึกษา
ดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเขารวมการประชุมวิชาการ The Joint 
symposium between Faulty of Agro-Industry, Chiang Mai University and Nong Lam University ณ 
Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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3.3)   ในระหวางวันที่  3 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2557 คณะนักศึกษาจาก Faculty of Food 
Science and Technology, Nong Lam University, Vietnam จํานวน 5 คน เดินทางมาเขารวมโครงการ 
Student Mobility : Work – Learn Internship at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University 2014 
เพื่อศึกษาและฝกทํางานวิจัยในหนวยวิจัย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

                    

 
4) โครงการความรวมมือกับ  Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 
 

ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี 
 

 4.1)  เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2556 Associate Professor Dr. Peter Lutes จาก Faculty of 
Agriculture, Kagawa University ประเทศญ่ีปุน ไดมาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ The 
Career Development Program for Frozen Food Safety at Faculty of Agriculture, Kagawa University, 
Japan ประจําป 2557 และรวมพูดคุยเกี่ยวกับแผนการจัดสรรทุนการศึกษาในโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสองสถาบัน โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ พรอมดวยผูบริหารใหการตอนรับ ณ 
หองประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4.2)  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557  Associate Professor Peter Lutes อาคันตุกะจาก Kagawa University, 
Japan ไดมาเยือนและเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับผลการรับสมัครนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใน
โครงการ Career Development Program 2014 at Kagawa University รวมทั้งหารือความเปนไปไดในการจัดโครงการ 
Short Visit Program for Spring 2014-2015 โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ  คณบดีฯ พรอมดวย
ผูบริหารใหการตอนรับ ณ หองประชุม 2 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 
5)  โครงการความรวมมือกับ Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan 
 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี 
 

5.1)  ในระหวางวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2556 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร อาจารย ดร.พิไล รัก อินธิปญญา อาจารย ดร.
รัตนา มวงรัตน และนายธรรมรัตน รุงสังข นักศึกษาปริญญาเอก เขารวมการประชุม “Chiang Mai and Yamagata 
University Joint Seminar on Food and Agricultural Science and Technology” ภายใตความรวมมือทาง
วิชาการ ณ Yamagata University ประเทศญ่ีปุน 
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5.2)  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 Professor Dr. Hironori Yasuda,  Vice President  Yamagata University 
ประเทศญ่ีปุน ไดมาเยือนและเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งสํานักงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Satellite 
Office) และโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางสองมหาวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ 
คณบดีฯ พรอมผูบริหารใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  

  
 

 

5.4 การจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   

1) การประชุมวิชาการนานาชาติไทย – อิตาเลียน 
 

ในระห ว า ง วั นที่  2-3 ธั นว าคม  2556 คณะอุ ต ส าห ก รรม เก ษ ต ร แ ล ะคณะ เก ษ ต รศ าส ต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะเกษตรศาสตรจาก Free University of Bozen-Bolzano (FUB) สาธารณรัฐ
อิตาลี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทย-อิตาเลียน ในหัวขอ “อาหารและการเกษตรเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน (Food and Agriculture for Sustainable Upland Development)” เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยใน
หัวขอที่เกี่ยวของอาหารและการเกษตร สําหรับเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ พรอมทั้งเผยแพรผลงาน
ดังกลาวลงในวารสารระดับนานาชาติ อันจะเปนการกระชับความสัมพันธและขยายเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ ตลอดจนรวมกันกําหนดแนวทางหรือความเปนไปไดในการดําเนินงานรวมกันในอนาคต ณ หองประชุม
ทองกวาว หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

     
 
 
 
 

 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/01/AFOB/index_2.html
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2) การประชุมวิชาการนานาชาติอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 2 
 

ในระหวางวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 2  : The 2

nd
 International Conference on Food and Applied 

Bioscience โดยมี รองศาสตราจารย โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและนักศึกษาเกา
สัมพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดงาน ณ หองประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

          

  
 

 

5.5 อาคันตุกะจากตางประเทศเย่ียมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 ในปงบประมาณ 2557 มีอาคันตุกะจากตางประเทศ เดินทางมาเยี่ยมคณะอุตสาหกรรมเกษตร สรุปไดดัง
ตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 จํานวนอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชวงปงบประมาณ 2557 
 

ลักษณะกิจกรรม 
จํานวน 
(ครั้ง) 

จํานวน
อาคันตุกะ 

(คน) 
ประเทศ 

1. เยี่ยมชมคณะ/เจรจาความรวมมือ 13 34 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ญ่ีปุน, 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส, สาธารณรัฐเกาหลี,  
มาเลเซีย, สาธารณรัฐฟลิปปนส,  
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร,  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู 1 12 สหรัฐอเมริกา  

3. บรรยายพิเศษ 2 1 ญ่ีปุน 
4. โครงการแลกเปลี่ยน  Student Mobility 2 26 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, มาเลเซีย 
5. โครงการวิจัยรวม 1 1 สาธารณรัฐเกาหลี 
6. อื่น ฯ (โครงการประชุมวิชาการรวม) 1 17 สาธารณรัฐสิงคโปร, สาธารณรัฐออสเตรีย, 

ญ่ีปุน, มาเลเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี,  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 

 

ในรอบปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 

6.1 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการพฒันาคุณภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น 56 คน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
ไดตามตารางท่ี 22  

 

ตารางที่ 22 บุคลากรสายวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปงบประมาณ 2557 
 

คุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รอยละ 

ศาสตราจารย - - - - 

รองศาสตราจารย - 4 4 7.14 

ผูชวยศาสตราจารย - 17 17 30.36 

อาจารย 10 25 35 62.50 

รวม 10 46 56 100 

รอยละ 17.86 82.14 100  

 
และคณะฯ ไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ ดังน้ี 

 

1) การเสวนา เร่ือง “ความเขาใจรวมกันในการใหคําปรึกษาการทําโครงรางวิทยานิพนธ” 

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการเสวนา เร่ือง “ความเขาใจรวมกันใน
การใหคําปรึกษาการทําโครงรางวิทยานิพนธ” เพ่ือใหการเขียนโครงรางวิทยานิพนธเปนไปในทิศทางเดียวกันใหแก
คณาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ รองคณบดีฯ เปนประธาน
การเสวนา ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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2) การจัดทําสื่อการสอน On line คร้ังท่ี 1 
 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดอบรมการจัดทําสื่อการสอน On line เร่ือง 

“Flipped Classroom: What is it and How is it done at NUS?" โดยไดเชิญ ดร.กนกอร โพธินันท อาจารย

จาก National University of Singapore มาแบงปนประสบการณในการผลิตสื่อการสอนออนไลนโดยใชโปรแกรม

ตางๆ อยางไรใหนาสนใจ แกคณาจารยและบุคลากร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รอง

คณบดฯี เปนประธานกลาวเปดงาน ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

  
 

3) การถายทอดองคความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยุค 21st Century 
 

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการอบรม เร่ือง “การถายทอดองคความรู

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยุค 21st Century” โดยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง 

ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกคณาจารย

และบุคลากร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฯ เปนประธานกลาวเปดงาน ณ 

หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4) การจัดทําสื่อการสอน On line คร้ังท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการอบรมการจัดทําสื่อการสอน On line คร้ัง

ท่ี 2 เร่ือง "การทําสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive/ e-learning” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรี

วัฒนะ รองคณบดฯี เปนประธานกลาวเปดงาน ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 

5)  การวิจัยชั้นเรียน 
 

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรม “การถายทอดองคความรูเก่ียวกับการ

ทําวิจัยชั้นเรียน” ภายใต โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยไดเชิญ               

รองศาสตราจารย ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกคณาจารย ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 

 นอกจากน้ี ในรอบปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังใหการสนับสนุนใหบุคลากรสาย
วิชาการไปศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ โดยมีผูไดรับทุนและอยูระหวางศึกษาตอในประเทศ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 
23 
 

ตารางที่ 23 บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับทุนและอยูระหวางศึกษาตอในประเทศ 
 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล สังกัดสาขาวิชา แหลงทุน 
ศึกษาตอ 

ณ ประเทศ 

1 นายสุฐพัศ  คาํไทย เทคโนโลยีการบรรจุ กระทรวงวิทย ไทย 
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6.2 กิจกรรมพฒันาศักยภาพของบคุลากรสายสนบัสนุน 
 

 รางวัลที่บคุลากรไดรบั 
 

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคํา” ผูปฏิบัติงานดีเดน กลุมดานสรางสรรคนวัตกรรม 

เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2557 นายนพรัตน อัครจินดา งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตรเขารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคํา” ผูปฏิบัติงานดีเดนกลุมดานสรางสรรคนวัตกรรม โดยมี
ศาสตราจารยเกียรตคิณุ นายแพทยเกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูมอบรางวัล ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

  
 

ในรอบปงบประมาณ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน ดงัน้ี 
 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ประจําปงบประมาณ 2557 โดยไดเชิญ รองศาสตราจารย ดร.กิตติ บุนนาค จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปนวิทยากรบรรยายใหความรู เร่ือง “บทบาทการเขาสูประชาคมอาเซียน และ 
SWOT ANALYSIS  SWOT MATRIX รวมถึงการแปลงกลยุทธใหเปนแผน” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.         

ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดฯี เปนประธานเปดงาน ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
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2) ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

ในระหวางวันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพล  

เล็กสวัสดิ์ หัวหนาสํานักวิชาฯ พรอมดวยเลขานุการคณะฯ หัวหนางาน ผูประสานงานสาขาวิชาฯ และบุคลากรสาย

สนับสนุน เขาศึกษาดูงานดานคลังขอสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

  

 

3) ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ในระหวางวันท่ี 29-30 สิงหาคม 2557 บุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นําโดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล รองคณบดีฯ เขาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการงานโดยมุงเนน

ประเด็นดานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ การใหบริการ

ดานปจจัยเก้ือหนุนดานการเรียนการสอน การบริการชุมชน และการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะ

เกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
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4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การทําผลงานสายสนับสนุนวิชาการ 
 

เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการถายทอดองคความรูและแลกเปล่ียน

ประสบการณจากการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการ (ปขมท.) สัญจร คร้ังท่ี 3  เร่ือง “เทคนิคการทํา

ผลงานสายสนับสนุนวิชาการ” แกบุคลากรสายสนับสนุน ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
 

  
 

5) การอบรม  HR for Non-HR  
 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรม

เกษตร โดยไดเชิญ นายนพดล ไชยวงศ  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย มาเลเซีย และ  อินโดนิเซีย 

บริษัท โควีเดียน (ประเทศไทย) จํากัด เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “HR for Non-HR : ไขปริศนางานทรัพยากร

บุคคล วาเปนงานของใคร?” เพ่ือใหความรูดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวโนมของ HR ยุคใหม ซ่ึงเปนความรู

ท่ีไมไดจํากัดเพียงแคผูท่ีทํางานดานบริหารงานบุคคล แตยังเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานในองคกรท้ังระดับบริหาร

จัดการและระดับปฏิบัติงาน ณ หองประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
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6.3 การสัมมนาเพือ่การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพือ่การพัฒนาองคกร 
 

ในระหวางวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ (พ.ศ.2557-2559) แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2558 และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2559” โดยมี ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร เขารวมการสัมมนาและระดม
สมองในการจัดทําแผนตางๆ ณ โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม สปา รีสอรท อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 

  
 
6.4 การตอนรบัอาคันตกุะที่มาเยี่ยมศกึษาดูงาน  
 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 

 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ผูบริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขา
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเงินเดือน (e-salary), โปรแกรมบริหารจัดการ
งบประมาณ (e-budget) และโปรแกรมนําเสนอโครงการออนไลนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยนายวิสูตร   
ลิ่วเกียรติ นายนพรัตน  อัครจินดา และนายธีรายุทธ ทองสุข เปนวิทยากร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน 
กันธิยะ รองคณบดฯี และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ใหการตอนรับ ณ หองประชุม 5 สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
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2) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ผูบริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขา
ศึกษาดูงานโปรแกรมการจัดการฐานขอมูลเงินเดือน (e-salary), โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ (e-budget), 

โปรแกรมการจัดการเอกสาร และโปรแกรมนําเสนอโครงการออนไลนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยนายวิสูตร 
ลิ่วเกียรติ นายนพรัตน อัครจินดา และนายธีรายุทธ ทองสุข เปนวิทยากร โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน 
กันธิยะ รองคณบดีฯ และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 สํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

  
 

3) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2557 บุคลากรจากงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา สํานักงาน
มหาวิทยาลัย เขาศึกษาดูงานเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการงาน ดานการบริหารงาน 
ดานการวางแผนงาน ดานการบริหารการเงิน ดานการจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา และดานการ
ใหบริการตางๆ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน กันธิยะ รองคณบดีฯ พรอมดวยบุคลากรใหการตอนรับ ณ หอง

ประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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4) คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ผูบริหาร หัวหนางาน และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดูงานดานระบบการจัดการฐานขอมูลเงินเดือน (e-Salary) และระบบ
บริหารงบประมาณ (e-Budget) โดยนายวิสูตร ลิ่วเกียรติ และนายนพรัตน อัครจินดา เปนวิทยากร โดยมี 
นางไกรคํา หัสการบัญชา เลขานุการคณะฯ พรอมดวยบุคลากรใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 สํานักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

     
 

5) คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 คณาจารยและบุคลากรจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เขาศึกษาดูงานดายโครงสรางการจัดการสหกิจ
ของนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร โดยมี อาจารย ดร.สุภเวท มานิยม 
ผูชวยคณบดีฯ พรอมดวยคณาจารยและเจาหนาท่ีใหการตอนรับ ณ หองประชุม 5 สํานักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/06/highschool/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/06/highschool/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/07/lamphun/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/07/lamphun/index.html


71 

 

 

6) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 คณะผูบริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ  เขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณแนวทางการบริหารจัดการ ภายใตมหาวิทยาลัยใน

กํากับและการสรางความรวมมือทางวิชาการรวมกัน โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ คณบดีฯ 

พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหการตอนรับ ณ หองประชุม 3 สํานักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

 

          
 

http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/07/lamphun/index.html
http://202.28.24.44/gallery/gallery2013/07/lamphun/index.html


 
 
 

กองบรรณาธิการ 
รายงานประจําป 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Annual Report 2014 
 
ท่ีปรึกษา :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชรินทร เตชะพันธุ (คณบดี ) 
 
บรรณาธิการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพิน  กันธิยะ (รองคณบดี) 
   นางสาวปยะนุช สวัสดี (เลขานุการคณะฯ) 
 
กองบรรณาธิการ :  นางสาวประทุมวรรณ  บัวรินทร  
   นางอังศุมารินทร เจริญเกษ 
   นายวรกร  สุพร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




	ยุทธศาสตร์
	ลำดับที่


