


  

  

คํานํา 
 

รายงานฉบับนี ้ เปนรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2550 ตามยุทธศาสตรของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค มุงเนนการวิจัย 
พัฒนาการบรกิารวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิน่ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนรุักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาตามหลักการบรหิาร
จัดการที่ดี นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคลองกับกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ในสวนของการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ คณะฯ ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในการ
สนับสนุนใหบคุลากรไดรับการพัฒนาความรู ทักษะของการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหศึกษาตอ ดวยเห็น
วาบุคลากรเปนทรัพยากรทีม่ีความสําคัญตอการดําเนินงานของคณะฯ ใหมีคุณภาพ  
 

การดําเนินงานของคณะฯ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนไดนั้น เกิดจากการรวมคิดรวมทําของ
คณาจารย ขาราชการ พนักงานและลูกจางของคณะฯ ทุกทาน  รวมถึงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกทานอีกในโอกาสตอไป 
 

 
 
                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธินี เหวซึ่งเจรญิ 

     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค คานิยม 
โครงสรางการแบงสวนองคกร 
ผูบรหิารระดับคณะ /  คณะกรรมการประจําคณะ / เลขานุการคณะและหัวหนางาน 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค     1 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจยั    17 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐานความตองการของ   22 

ชุมชนและทองถิ่น       
ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ   26 

และสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจดัการที่ดีและพัฒนาสู    28 

ระดับสากล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค คานิยม 
  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดยดึปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
"มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสวนภูมิภาค จัดต้ังขึ้นตามนโยบายของรัฐ

และเจตนารมณของประชาชนในภาคเหนอื ใหเปนศูนยกลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพือ่อํานวย
ประโยชนแกทองถิน่และประเทศชาติโดยสวนรวม 

มหาวิทยาลยัแหงนี้เปนแหลงสะสม  คนควา  วิจยั  และถายทอดความรูตามหลักแหงเสรีภาพทาง
วิชาการ  โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ  การประยกุต  เผยแพร  และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พงึฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจรงิ  คิดเปน  ปฏิบัติได  
สามารถครองตน  ครองคน และครองงานดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม" 
  

วิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ “เปนผูนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรใน
ภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 
 

พันธกิจ    
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตาม 

มาตร ฐานสากล 
2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน และนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3.  ใหบริการวิชาการแกสังคม     เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของ

ทองถิน่ภาคเหนือและประเทศ 
4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อความเปนเอกลักษณของ

ทองถิน่ภาคเหนือ 
5.  พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ดานดวยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มุงประสานประโยชนระหวางคณะกับหนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคการ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษยเกาและชุมชนทองถิน่ ไดอยางกลมกลืนและเหมาะสม 
 
 
 
 
 



  

  

 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางดานอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู มีวินัย 
มีคุณธรรม เปนคนด ีและสามารถเปนผูนําสังคมได 

2. เพื่อบริหารงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรใหมีคณุภาพ สามารถนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และพัฒนาเปนคณะที่
มุงเนนการวิจยั   

3. เพื่อใชศักยภาพในดานกําลังคน และผลงานทางวิชาการ ในการใหบริการวิชาการทางดาน
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม     ทั้ง
ของทองถิ่นภาคเหนอืและของประเทศ 

4. เพื่อใหคณะมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได มแีผนการ
ดําเนินงานที่ชดัเจน จัดใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับอยางโปรงใส และมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  

5. เพื่อรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศดานการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการแกสังคม  

6. เพื่อสนับสนนุใหเกิดการพฒันาความสัมพันธระหวางนกัศึกษาเกา และสนับสนุนใหมีการสราง
ความสัมพันธอันดีและกระตุนใหนักศึกษาเกากลับมารวมพัฒนาคณะดวย 

7. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ    และทักษะเพื่อรองรับภารกิจของ
คณะ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทุกระดับ  
 
 คานิยม 

คานิยมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ “ซื่อสัตย สามัคคี มีวินัย รวมใจพัฒนาองคกรและ
สิ่งแวดลอม” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
โครงสรางการแบงสวนองคกร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สํานักงาน 
เลขานุการ 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการ

ภาควิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ภาควิชา 
เทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

ภาควิชา 
วิศวกรรมอาหาร 

งานบริหารและธุรการ 

งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

ภาควิชา 
เทคโนโลยีการบรรจุ 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยีผลิตภณัฑทางทะเล  



  

  

 
ผูบริหารระดบัคณะ /  คณะกรรมการประจําคณะ / เลขานุการคณะและหัวหนางาน 

ผูบริหารระดบัคณะ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธินี  เหวซึ่งเจริญ  คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล        รองคณบดีฝายวิชาการ 

  อาจารย ดร.ชาติชาย  โขนงนุช   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล อุตมอาง          รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

  อาจารย ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ 
วิเทศสัมพันธ 

  อาจารย สุพัฒน คําไทย    ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
นักศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธินี  เหวซึ่งเจริญ  คณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล        รองคณบดีฝายวิชาการ 

  อาจารย ดร.ชาติชาย  โขนงนุช   รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล อุตมอาง          รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

  อาจารย ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและ 
วิเทศสัมพันธ 

  อาจารย สุพัฒน คําไทย    ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
นักศึกษา 

รองศาสตราจารย รัตนา อัตตปญโญ   หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 
รองศาสตราจารย ดร.นัยทัศน  ภูศรัณย            หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  อาจารยวิฑูร ดานภักดี     หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการ 
บรรจุ (รักษาการ)    

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  ระวียัน       หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ             หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ  

  อาจารยอิศรพงษ พงษศิริกุล    ผูแทนจากคณาจารยประจํา 
  

 เลขานุการคณะและหัวหนางาน 
  นายประหยัด  เดียมขุนทด    เลขานุการคณะ 

นางไกรคํา  หัสการบัญชา    หัวหนางานบริหารและธุรการ 
นายวิสูตร ล่ิวเกียรติ    หัวหนางานคลังและพัสดุ 

  นางสาวสังวาลย วรรณกุล    หัวหนางานบริการการศึกษา 
  นางสาวปยะนุช สวัสดี    หัวหนางานนโยบายและแผน 

นางภาณีรัตน สันติตรานนท    หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ  
(รักษาการ) 

  นายภูเบศ   ปาโมกขเกษม    หัวหนางานหองสมุด 
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ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
1.1 หลักสูตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี  
ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา 2550 มีหลักสูตรที่เปดสอนคือ  

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว  6    หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว  3 หลักสูตร 

 หลักสูตรสาขาวิชารวม 3  หลักสูตร 
 หลักสูตรภาคพิเศษ 1  หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรสาขาวิชาเดี่ยว   1  หลักสูตร 
     หลักสูตรสาขาวิชารวม  2  หลักสูตร 
     รวมทั้งส้ิน           16   หลักสูตร  
 

จํานวนกระบวนวิชาที่เปดสอนและมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  ระดับปริญญาตรี  134 กระบวนวิชา 

ระดับปริญญาโท-เอก   69  กระบวนวิชา 
  รวมทั้งส้ิน  203 กระบวนวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2550  
28 พฤษภาคม 2550 
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หลักสูตรที่เปดสอน 
ชื่อปริญญา 

ชื่อหลักสูตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเดียว 
1.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

วท.ด. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

1.2  เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
อุตสาหกรรมเกษตร 

วท.บ. 
(เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร) 

- - 

1.3 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
วท.บ. (วิศวกรรม
กระบวนการอาหาร) 

วท.ม.(วิศวกรรม
กระบวนการอาหาร) 
 

- 

1.4 เทคโนโลยีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ) 

วท.ม.(เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ) 

- 

1.5 เทคโนโลยีการบรรจุ วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) - - 

1.6 เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล วท.บ.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล) 

- - 

2. หลักสูตรสาขาวิชารวม 
(ภายใตการดูแลของบัณฑิต
วิทยาลัย) 

   

   2.1. ทคโนโลยีชีวภาพ  
(รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
เกษตรศาสตร เภสัชศาสตร 
แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร) 

- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

   2.2 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
(รวมกับคณะเกษตรศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร) 

- วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว) 

วท.ด.(วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว) 

   2.3 การจัดการอุตสาหกรรม
เกษตร (รวมกับคณะ
บริหารธุรกิจ)  

- บธ.ม. (การจัดการ 
อุตสาหกรรมเกษตร) 

 
- 

3. หลักสูตรภาคพิเศษ 
3.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร   

 วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

 

รวม 6  หลักสูตร 7     หลักสูตร 3     หลักสูตร 
 

 นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อยูระหวางจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารรวมกับ University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร 
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1.2 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
ในปการศึกษา 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษา (ไมนับสาขาวิชารวม) ทุกระดับ 

รวม 1,051 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 932 คน ปริญญาโท รวมภาคปกติและภาคพิเศษ 107 
คน และปริญญาเอก 12 คน  

ป.โท ป.เอก รวม 
ภาควิชา/สาขาวิชา 

ป.ตรี 
ภาค
ปกติ 

ภาค 
พิเศษ 

ภาค
ปกติ 

 ภาค
พิเศษ 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 177 44 39 12 - 272 
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 157 - - - - 157 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 179 12 - - - 191 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 171 12 - - - 183 
เทคโนโลยีการบรรจุ 192 - - - - 192 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 56 - - - - 56 

รวมท้ังสิ้น 932 68 39 12 - 1,051 
 
1.3 ผูสําเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2549-2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ     
รวมทั้งสิ้น   209   คน   ดังนี้    

ป.โท ป.เอก รวม สาขาวิชา ป.ตรี 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ  
1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 37 22 4 6 - 69 
2. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 36 - - - - 36 
3. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 30 - - - - 30 
4. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 37 - - - - 37 
5. เทคโนโลยีการบรรจุ 37 - - - - 37 

รวมท้ังส้ิน 177 22 4 6 - 209 
 หมายเหตุ : ไมนับสาขาวิชารวม 
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1.4 ภาวะการหางานทําของบัณฑิต     
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดทําการสํารวจขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตที่เขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 มีบัณฑิตตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
162 คน  โดยพบวาเปนบัณฑิตที่ทํางานแลว จํานวน 120  คน คิดเปนรอยละ 74.08 และเปนบัณฑิตที่
ไดงานทําตรงตามสาขาวิชา คิดเปนรอยละ 74.79  เปนบัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 17.28 และเปนบัณฑิตที่กําลังรองาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ  8.64 

1.5 การพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการพฒันาคุณภาพ
ของอาจารย 

1.5.1) การแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนเพ่ือสรางความเปนเลิศในการ
ถายทอด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุม 3 สํานักงานเลขานุการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2) อบรมการผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนสําหรับอาจารย/
ผูชวยอาจารย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หองคอมพิวเตอร สํานักงานเลขานุการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1.5.3) การสัมมนา “ความสุขทางใจของอาจารยที่ปรึกษา” วันที่ 23 พฤษภาคม 
2550  ณ หองประชุม 3 สํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนการนําเสนอ
ประสบการณของการเปนอาจารยที่ปรึกษา และบรรยายพิเศษหัวขอ “ ความสุขทางใจของ
อาจารยที่ปรึกษา ” โดย ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะ 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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1.5.4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับคณาจารย 22 สิงหาคม 
2550 หองประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โดยไดเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤตินันท   
สมุทรทัย ตําแหนงผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เปนวิทยากรบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.5.5 การสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
  ในรอบปงบประมาณ 2551 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สนับสนุนใหอาจารยของ
คณะฯ รับทุนศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิใหสูงขึ้น ดังนี้ 
  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล สาขาวิชา แหลงทุน ศึกษาตอ ณ ประเทศ 

1 นายศรัล  วรุณพันธุ Food Bioscience สกอ. สหราชอาณาจักร 
2 นายวชิระ จิระรัตนรังษี อาหารและโภชนาการ กระทรวงวิทยฯ  สหราชอาณาจักร 
3 นางสาวศศิธร  ใบผอง วิทยาศาสตรการอาหาร กระทรวงวิทยฯ สหราชอาณาจักร 
4 นายพิสิฐ   ศรีสุริยจันทร Electronics and 

Electrical Engineering 
เนนทาง Bioelectronics 

กระทรวงวิทยฯ สหราชอาณาจักร 

5 นางสาวโปรดปราน  ทาเขียว  Wood Biology and 
Technology 

สกอ. สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน 

6 นางสาวปยะวรรณ  สิมะไพศาล  Food  Science กระทรวงวิทยฯ สหราชอาณาจักร 
7 นางสาวภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล วิศวกรรมอาหาร สกอ. สหราชอาณาจักร 
8 นางเจิมขวัญ  สังขสุวรรณ   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก 
ไทย – สหรัฐอเมริกา 

9 นายสมชาย  วงศสุริยศักดิ์ การออกแบบและผลิตแบบ
บูรณาการ เนนการออกแบบ
และวัสดุ 

 กระทรวงวิทยฯ ไทย 
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30 คน

1 คน

20 คน ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

1.6 อาจารย 
1.6.1 จํานวนอาจารย 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยทั้งสิ้น 51 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 คุณวุฒิอาจารย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย จําแนกตามคุณวฒิุการศึกษา 

จํานวนอาจารย ปงบประมาณ 2550

9 คน
11 คน

13 คน7 คน

11 คน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิศวกรรมอาหาร

เทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีการบรรจุ
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 1.6.3 ตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 การจัดกิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสูบัณฑิตที่พึงประสงค 

 1.7.1 โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการสุขลักษณะที่ดี (GMP)” และ “การ
จัดระบบ HACCP ในโรงงานอาหาร” สําหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เมื่อวันที่ 5-9 
มีนาคม 2550 จัดรวมกับสถาบันอาหาร 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
1.7.2 โครงการสงเสริมความรูและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาชั้นป 

ที่ 4 หลักสูตร English for General Conversation ระหวางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 – 22 
มกราคม 2550   จัดรวมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 

11 คน

4 คน 1 คน

35 คน

ศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

จํานวนอาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
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1.7.3 วันวิชาการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดการแสดงโปสเตอร 
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นภายในงานวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2550 บริเวณทางเดินระหวางภาควิชา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.4 การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการตั้งหัวขอโครงรางวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2550 โดยมี ศาสตราจารย ดร.นิธิยา          
รัตนาปนนท เปนวิทยากรบรรยาย ณ หองประชุม 4 สํานักงานเลขานุการคณะ 
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1.7.5 คายคุณธรรมและจริยธรรม 15-19 มนีาคม 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดโครงการคายคุณธรรมและจรยิธรรม ณ สํานักปฏิบัติธรรรม          
นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

 
 
 
 

 
 
 
  นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังจัดกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ อาทิเชน การจัด
โครงการสัมมนาผูนํากิจกรรมนักศึกษา การแนะแนวอาชพีและการจัดต้ังเครือขายศิษยเกา  งานปจฉิม
นิเทศนักศึกษา  พิธีไหวคร ู วันปฐมนิเทศนกัศึกษา งานนมัสการพระธาตุดอยคํา กิจกรรมพัฒนาคณะ 
เปนตน  
  
1.8 การใหบริการสื่อหองสมุดและอิเล็กทรอนิคส 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใหบริการสื่อหองสมุดและอิเล็กทรอนิคส โดยมีหองสมุด 
ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานและใหการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะ
เปนหองสมุดเฉพาะสาขาวิชา โดยเปนแหลงจัดหา รวบรวม รักษา ใหบริการ และเผยแพรขอมูล
สารนิเทศ ไดแก หนังสือ ตําราเรียน วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย และโสตทัศนวัสดุ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยจัดบริการใหแก คณาจารย นักศึกษา นักวิจัย เจาหนาที่ 
ตลอดจนบุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

หองสมุดอยูภายใตโครงสรางการบริหารงานของฝายหองสมุดและสารนิเทศสาขา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํานักหอสมุด ในสวนของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการใหบริการที่
เหมาะสมและตอบสนองตอกระบวนการเรียนการสอนของคณะนั้น อยูภายใตความเห็นชอบรวมกัน
ระหวางผูบริหารคณะและผูบริหารสํานัก หอสมุด 

หองสมุดไดจัดอํานวยความสะดวกในการใหบริการการอาน บริการสืบคนขอมูล 
สารนิเทศผานเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งระบบ Intranet และ Internet ใหการ
บริการยืม-คืนทรัพยากรของหองสมุด บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการยืมและขนสงหนังสือ
เอกสารระหวางหองสมุด และบริการโสตทัศนศึกษา 

ปจจุบันหองสมุดมีพื้นที่ในการใหบริการ 494 ตารางเมตร   จํานวนที่นัง่อาน 120 ที่ 
นั่ง มคีอมพิวเตอรสําหรับใหบริการสืบคนขอมูลสารนิเทศผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 7 เครื่อง มี
หนังสือใหบริการทั้งหมด 4,197 เลม จําแนกเปนภาษาไทย 2,710 เลม ภาษาตางประเทศ 1,487 เลม 
มีวารสารภาษาไทย 48 รายการ ภาษาตางประเทศ 12 รายการ หนงัสือพิมพภาษาไทย 2 รายการ 
โสตทัศนวัสดุ 264 รายการ  
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1.9 การสนับสนุนทนุการศึกษา 
 

ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสรรทุนการศึกษา ซึ่งมีทั้งจากงบประมาณ
แผนดิน งบประมาณเงินรายไดและแหลงทุนการศึกษาอื่น ๆ จําแนกไดดังนี้ 

แหลงทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผนดิน 72 325,000.- 
งบประมาณเงินรายได  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 60 300,000- 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 272 9,312,760.- 
คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 48,000.- 
JCC 21st 3 90,000.- 
ทุนบริษัทน้ํามันปโตรเล่ียมไทย จํากัด                        1 10,000.- 
เชลล – มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 15,000.- 
เดวิดเกียง 1 15,000.- 
ทุนมูลนิธิเทสโกโลตัสบูรณาการเรียนรูกับการทํางาน 2 20,000.- 
ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 1 22,000.- 
ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ 1 20,000.- 
ทุน SMBC Global Foundation Scholarship 1 24,893.- 
รวม 421 10,202,653 

 
 

1.10 นักศึกษาไดรับรางวัล 
นางสาวฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ และนางสาววรรณนิศา แสงวังคํา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม

อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับรางวัลชมเชย Professional Award ในโครงการ IPUS 
(I14913028: การอบแหงลาเวนเดอรและโรสแมรี่ดวยเครือ่งอบแหงพลังงานแสงอาทิตย) ไดแก โดยมี
อาจารย ดร.พิชญา บุญประสม เปนอาจารยที่ปรึกษา ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในงาน
นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยทีุนปริญญาตรี สกว.ครั้งที่ 5 ณ Royal Paragon Hall 5 
Floor Siam Paragon กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-22 เมษายน 2550 ที่ผานมา 
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1.11 การลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 ในปงบประมาณ 2550 ไดมีการลงนามความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ กับ Stuttgart Media University สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ นับต้ังแตเริ่มกอต้ังคณะ จนถึงปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรม 
เกษตรมีโครงการความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร/สถาบันการศึกษาในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง  
ดังนี้ 

1. School of Food Biosciences , The University of Reading, U.K.  
(University Level) 

2.   Middlesex University, U.K. 
3.   Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan (University Level) 
4.   Faculty of Bioresources, Mie University, Japan (University Level) 
5.   Faculty of Agriculture, Meijo University, Japan   
     (University and Faculty Level) 
6.   Hohenheim University, Germany (University and Faculty Level) 
7.   Hamburg University, Germany (University Level) 
8.   University of Western Sydney, Australia (University Level) 
9.   Mosco University, USSR. (University Level) 
10. University of New South Wales , Australia (University Level) 
11. Stuttgart Media University, Germany (University Level) 
และมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่รวมโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับอุดมศึกษา  

(โครงการปรญิญาเอกรวมสถาบัน) ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 
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1.12  โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ 
1.12.1 โครงการเชิญนักวชิาการไทยจากตางประเทศกลับมารวมพัฒนาการ
อุดมศึกษาไทย  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรบัการสนับสนุนโครงการนี้จากสํานักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.วิฑูรย ปรญิญาวิวัฒนกุล จาก 
Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหวาง
วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2550 เพือ่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงและจัดทําหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ และเปนวิทยากรในโครงการการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดทํามาตรฐานกระบวนวิชาการประเมินประสาทสัมผัสในประเทศ โดยในปงบประมาณ 2551 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับการสนับสนนุโครงการดังกลาวนี้ตอเนื่องเปนปที่ 2 และยังไดรับการ
อนุมัติโครงการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  โดย
มีโครงการเชิญ รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี ชินะโชติ จาก University of Massachusetts ,   ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาใหคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.12.2 โครงการความรวมมือกับ Kangnung National University ประเทศเกาหลี
ใต  และ Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น รวมกับ Kangnung 
National University ประเทศเกาหลีใต โดยมีกําหนดสงนกัศึกษาระดับปริญญาตรี มาทาํวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ต้ังแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2551 และ Brawijaya 
University มีกําหนดสงนกัศึกษาระดับปริญญาโท มาศึกษาวิจัยที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 เปนตนไป 
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1.13  โครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตร 

นานาชาติ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมกับ Department of Food Biosciences, 
The University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ ยังมีการรับนักศึกษาตางชาติ คือ นาย Seethone Leelianou เจาหนาที ่
จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รับทุนรัฐบาลไทย เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญา
โท สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารอีกดวย 
 
1.14 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย NRCT- JSPS 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย NRCT- JSPS ระหวาง
คณะฯ และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนเปนประจําทุกป โดยในปงบประมาณ 2550 มี Prof.Dr.Shinji 
Takenaka จาก Kobe University มาปฏิบัติงานวิจัยทางดาน ณ ภาควิชาเทคโนโลย ี ชีวภาพ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และมอีาจารย ดร.อาํพิน กันธิยะ จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เดินทางไป
ปฏิบัติงานดานการวิจัย ณ Kobe University ประเทศญี่ปุน   

 
1.15 การจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับการสนับสนุนเปนระยะเวลา 3 ปตอเนื่องเริ่มต้ังแตป 2550 
จากรัฐบาลญี่ปุน (JICA) และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ใหดําเนิน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Training of the Trainers on Food Processing โดยเปน
ความรวมมือกันของ 3 หนวยงาน  โดยโครงการในปนี้ ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 29 มกราคม – 9 
กุมภาพันธ 2550 มีผูเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 24 คน จาก 8 ประเทศ คือ เวียดนาม ศรีลังกา บังคลา
เทศ ภูฐาน พมา อินโดนีเซีย กัมพูชา และเนปาล 
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1.16 อาคันตุกะจากตางประเทศเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
        ในปงบประมาณ 2550 มีอาคันตุกะจากตางประเทศ เดินทางมายังคณะอุตสาหกรรม
เกษตร สรุปไดดังนี้  

ลักษณะกิจกรรม จํานวน
อาคันตุกะ 

(คน) 

ประเทศ 

1. เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 24 เวียดนาม ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฐาน พมา 
อินโดนีเซีย กมัพูชา  เนปาล 

2. ปฏิบัติงานวิจัย 1 ญี่ปุน 
3. เจรจาความรวมมือ 5 ญี่ปุน เยอรมัน 
4. บรรยายพิเศษ   1 นิวซีแลนด  
5. เย่ียมชมคณะ 53 กัมพูชา เยอรมัน ญี่ปุน 

รวม 84  
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อาจารย ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ใหการตอนรับ
นักศึกษาจาก Hohenheim University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน จํานวน 30 คน พรอมทั้ง
อาจารย จํานวน 2 ทาน วันที ่13 มนีาคม 2550  ณ หองประชุม 4 สํานักงานเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ ใหการตอนรับและประชุมรวมกับ Professor Dr.Ingo 
Bueren อาจารยประจํา Stuttgart Media University  วันที่ 17 สิงหาคม 2550 ณ หองประชุม 2 
สํานักงานเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Dr. Donald John Cleland อาจารยประจํา Institute of Technology & 
Engineering , Massey University ประเทศนิวซีแลนด ไดเดินทางมายังคณะอุตสาหกรรมเกษตร ใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และบรรยายพิเศษในหัวขอ The Formation of 
unfavourable frost in refrigerated facilities and its avoidance ใหแกคณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษาผูสนใจ ณ หองบรรยายชั้น 1 อาคารภาควิชาเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ 
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1.17 การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
 
ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดมุงเนนใหความสําคัญตอการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาอยางมาก โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
พัฒนาระบบงานทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในลักษณะตางๆ  ดังนี้ 

ลักษณะกิจกรรม จํานวน (ครั้ง) 
1. จัดฝกอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคลากรของคณะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1 

2. สงเสริม/สนับสนุนบุคลากรเขารวมการประชุม/สัมมนา/อบรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 

3.ประชุมติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 5 
4. ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

9 

5. ดําเนินการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 1 
6. ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  29-30 พฤษภาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 9-10 กรกฎาคม 2550 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการ
วิจัย 
 
2.1 การสนับสนุนทนุวจัิย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับเงินสนบัสนุนเพื่อการทําวิจัย 
ทั้งสิ้น 67 โครงการ  เปนเงนิ 19,310,116.06 บาท   โดยมแีหลงใหเงนิสนับสนุนดังนี ้

 

แหลงทุน จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ภายใน :      
1. งบประมาณแผนดิน (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 11 3,515,300.- 
2. งบประมาณแผนดิน  
   (สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มช.) 

6 6,209,700.- 

3. งบประมาณเงินรายได มช. 6 599,000.- 
4. งบประมาณเงินรายไดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 165,000.- 
ภายนอก :     
5. มูลนิธิโครงการหลวง 4 866,960.- 
6. สนง.กองทนุสนับสนุนการวิจัย  4 1,626,447.06 
7. สนง.พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ  
   (ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ) 

1 443,800.- 

8. สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา  2* 2,427,405.- 
9. สนง.คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  1  880,000.- 
10. สนง.โครงการ IRPUS 17 678,760.- 
11. สนง.พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติภาคเหนือ  2 400,000.- 
12. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)  
    (โครงการอทุยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ) 

1** 139,425.- 

13.  กรมทรัพยสินทางปญญา   50,000.- 
14. สกอ. รวมกับบริษัทเอกชน 1* 686,404.- 
15. วว. รวมกับบริษัทเอกชน 1** 136,575.- 
รวม  19,310,116.06.- 
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2.2 การจดทะเบียนทรพัยสนิทางปญญา 
2.2.1) สิทธิบัตร 

ในปงบประมาณ 2550 มผีลงานของอาจารยสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่อยู
ระหวางการยื่นขอรับสิทธิบัตร จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

ท่ี ชื่อผลงาน เจาของ 
/ผูสรางสรรคผลงาน 

เลขที่คําขอ วันท่ียื่น 
จดลิขสิทธ์ิ  

1  การพัฒนาผลไมกวน (ผลไมแผน) รศ.รัตนา อัตตปญโญ  
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

อยูระหวางดําเนินการ 27พ.ย. 2549 

2 ไสกรอกหมูที่ทําจากน้ํามันพืชโดยใช
อังคักแปงมันสําปะหลังและโปรตีน
สกัดจากถั่วเหลืองชวยปรับปรุง
คุณภาพ 

รศ.ดร.เรณู ปนทอง 
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

0501004283 ส.ค. 2548 

3 การสกัดแคโรทีนอยดจากน้ํามัน
ปาลมดิบเพ่ือใชเปนสีผสมอาหาร 

ผศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน 
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

0501005275 เม.ย.2548 

 
2.2.2) อนุสิทธิบัตร    

  ในปงบประมาณ 2550 อาจารย ดร.นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย อาจารยสงักัดภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไดรับอนุสิทธิบัตรจากผลงานเรื่อง  Biodegradable 
polymeric nanocomposite compositions particularly for packaging   
Patent Provisional Application No. 60707625 Serial No. / Filed Date : 11502971 / 11-Aug-
2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโปสเตอร โปรแกรมพลศาสตรกระบวนการอันดับหนึง่ ผลงาน อ.ดร.นพพล เล็กสวสัดิ์ 
ซึ่งไดนําผลงานเขาประกวดในโครงการ  "งานประกวดผลงานประดิษฐคิดคน"   ประจําป 2550     ณ  
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน กรุงเทพฯ    
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2.2.3) ลิขสิทธ์ิ   
ในปงบประมาณ 2550 มอีาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับลิขสิทธิ์จาก 

ผลงาน จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
ท่ี ชื่อผลงาน เจาของ 

/ผูสรางสรรคผลงาน 
ประเทศที่ยื่นจด วันท่ียื่น 

จดลิขสิทธ์ิ  
1 โปรแกรมตรวจสอบคาลําดับขั้นสะสม

เฉล่ียของวิชาเอกและคาลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยทั้งหมด สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ. ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ไทย / เลขคําขอ 
167044, สัญลักษณ   
ว1.2563 สํานักลิขสิทธิ์ 
สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

9 ส.ค.2550 

2 โปรแกรมพลศาสตรกระบวนการ
อันดับที่สอง : เสนแนวโนมของ     
เรสปอนซที่สัมพันธกับคาเกน, ขนาด
ของดิสเทอรแบนซคาเวลาคงที่ และ
พารามีเตอรเซตา 

อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ไทย /เลขคําขอ 
167040, สัญลักษณ   
ว1.2559 สํานักลิขสิทธิ์ 
สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

 9 ส.ค.2550 

3 โปรแกรมพลศาสตรกระบวนการ
อันดับที่หนึ่ง : ถังปลอยน้ําออก
เนื่องจากแรงโนมถวงแบบมี
ปฏิสัมพันธในทิศทางเดียว  
(non-interacting tanks) 

อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ไทย /เลขคําขอ 
167041, สัญลักษณ   
ว1.2560 สํานักลิขสิทธิ์ 
สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

9 ส.ค.2550 

4 โปรแกรมสรางเวปฐานขอมูลงานวิจัย
ของบุคลากรในคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ไทย /เลขคําขอ 
167043, สัญลักษณ   
ว1.2562 สํานักลิขสิทธิ์ 
สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา, 

9 ส.ค.2550 

5 โปรแกรมสรางเวปฐานขอมูลภาพ 
ถายการทํากิจกรรมของบุคลากรใน 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ไทย /เลขคําขอ 
167042, สัญลักษณ   
ว1.2561 สํานักลิขสิทธิ์ 
สวนจัดการงานลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

9 ส.ค.2550 
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2.3 การเผยแพรผลงานวิจัย 
 

 2.3.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพเผยแพรในวารสาร 
ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร  จํานวน (เรื่อง) 

ก. ระดับนานาชาติ 17 
ข. ระดับชาติ 9 

  

2.3.2 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีต่ีพิมพเผยแพรในลักษณะอื่นๆ  
ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในลักษณะอื่นๆ จํานวน (เรื่อง) 
ระดับนานาชาติ  
- งานวิจัย/สรางสรรคทีน่ําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 7 
ระดับชาติ  
- งานวิจัย/สรางสรรคทีน่ําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 38 
- ตํารา 3 
- proceeding 5 
- รายงานการวิจัย 6 

 
2.4 การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนางานทางดานการวิจัย   
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนางานและนักวิจัยของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี ้

2.4.1 โครงการสรางเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ   
วันที่ 7 มีนาคม  2550 

2.4.2    โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของนักวิจัยรุนใหม   
วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 

  2.4.3    บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการเสนอขอทนุวิจัย การพัฒนาขอเสนอโครงการและ 
การบริหารจัดการโครงการระหวางไดรับทุน วันที่ 18 กรกฎาคม 2550  

2.4.4     ประชมุโครงการพัฒนาและสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 

2.4.5  การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   
วันที่ 19 กันยายน 2550  

2.4.6  การพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ วันที่  26 กันยายน 2550  
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2.5 การจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
 ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยมี

การจัดทํา website ฐานขอมูลงานวิจัย ที่รวบรวมผลงานตีพิมพของคณาจารยของคณะฯ  
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนฐาน
ความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 
3.1 การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคมตามยุทธศาสตรของรัฐบาล 
 
 ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานใหบรกิารวิชาการแกสังคม
ตามยุทธศาสตรของรัฐบาล จาํนวน 15 โครงการ ไดแก 
 3.1.1 เวทีเสวนาความปลอดภัยอาหารสัญจร ครั้งที่ 9 เรื่อง "การรับมือสภาวะฉุกเฉิน ! ใน
โรงงานอาหาร" วันที่ 22 ธันวาคม 2549 ณ สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3.1.2 โครงการฝกอบรมเรื่อง Thai Pack สัญจร ตอน Packaging Trend From Tokyo Pack 
2006 วันที ่22 ธันวาคม 2549 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง International Training of the 
Trainers (TOT) on Processing วันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2550 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.4 โครงการฝกอบรมเรื่อง "อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา" วันที่ 23 มีนาคม 2550 ณ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถายทอดองคความรูตนแบบผลิตภัณฑ
น้ําพริกหนุมกึง่สําเร็จรูป" วันที่ 27 มนีาคม 2550 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถายทอดองคความรูตนแบบผลิตภัณฑ
กะละแม" วันที่ 28 มนีาคม 2550 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
 3.1.7 โครงการฝกอบรมเรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑจากสตอเบอรี่สําหรบัผูประกอบการราย
ยอยและบุคคลทั่วไป" วันที่ 4-5 เมษายน 2550 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.8 โครงการฝกอบรมเรื่อง "การอบแหงสมุนไพรใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออก" วันที ่13-
14 มิถนุายน 2550 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.9 โครงการฝกอบรมเรื่อง "การผลิตและการฆาเชื้อน้ําผลไมพรอมดื่มในขวดพลาสติก" 
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2550 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.10 โครงการถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑสุราแชและสุรากลัน่ระดับอุตสาหกรรมชุมชนดวยเทคโนโลยหีวัเชื้อบริสุทธิ์ในเขตผลิต
ภาคเหนือตอนบน” วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแมโจแพรเฉลิมพระเกียรติ จ.แพร  
 3.1.11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทํามาตรฐานกระบวนการวิชาการ
ประเมินประสาทสัมผัสในประเทศไทย (Standardization of Sensory Evaluation Course 
Taught in Thailand) ระหวางวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด จ.เชียงใหม 
 3.1.12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทํานมขาวโพดขนหวาน" วันที ่1 สิงหาคม 
2550 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 3.1.13 โครงการฝกอบรมเรื่อง"การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑอาหารและสมุนไพร" วันที่ 29 
สิงหาคม 2550 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 3.1.14 โครงการหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร (ปงบประมาณ 2550) 
 3.1.15 โครงการฝกอบรมเรื่อง"ระบบการจัดการดานอาหารและระบบการตรวจประเมิน 
ISO22000:2005  ตามมาตรฐานสากล" วันที่ 20-21 กันยายน 2550 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรวมมือกับองคกรภายนอกคณะในการใหบริการวิชาการ 
 ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตรใหความรวมมือกับองคกรภายนอกคณะใน
การใหบริการวิชาการ  จํานวน 13 โครงการ โดยรวมมือกบัหนวยงานตางๆ ดังนี ้

• สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย  
• สมาคมการบรรจุภัณฑไทย  
• องคการความรวมมือระหวางประเทศของประเทศญี่ปุน (JICA)  
• สํานักงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  
• ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 5 จ.ลําปาง  
• คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  
• สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
• Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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3.3 การใหบริการแนะนํา ปรึกษา ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการใหบริการแนะนาํ ปรึกษา ทางดาน
อุตสาหกรรมเกษตร ในหัวขอที่เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี ้

• เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร  
• ผลิตภัณฑเนื้อและการจัดต้ังโรงานผลิตลูกชิน้  
• การตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มสมุนไพร  
• การแปรรูปลําไยอบแหง  
• การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกปลาหมักโดยวิธีเทคโนโลยีชวีภาพ      
• การประเมินศักยภาพสถานประกอบการตามโครงการสงเสริมอาชีพชุมชน  
• ยีสตหมักเพื่อทําอาหารเลี้ยงสัตวและการยอยสลายกระดูกหมู  
• การทดสอบประสาทสัมผัสเครื่องดื่มสมุนไพร  
• ยีสตกับการหมักขาวโพด มัน เปนอาหารสัตว  
• การบนกระดูกหมูในเชิงพาณิชย  
• การลดตนทุนการผลิตแคบหม ู 
• การทําไขเยี่ยวมา  
• การแปรรูปลําไยเปนไซรัป  
• ซีอิ้ว  
• การใชเทคโนโลยีในการแปรรปูน้ําเชื่อมลําไย  
• การพัฒนาเศษสิ่งเหลือจากโรงงานเตาหู  
• แนวทางการแกไขปญหาลําไยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
• ขอมูลการวิจัยลําไยอบแหงทีม่ีผลตออนุมูลอิสระ  
• การจัดทําบอบําบัดน้ําเสียในโรงงานนม   
• การทําน้ํามะขามปอมในรูปแบบผง  
• การทํา EM เพื่อใชเปนสารกําจัดศัตรูพืช  
• การจัดสัมมนาเกี่ยวกับผูประกอบการกระดาษสาตนเปา  
• การยืดอายุการเก็บรักษาขาวซอยตัด  
• การเก็บรักษาบุกใหมีอายุนานขึ้น  
• บรรจุภัณฑสําหรับน้ํามันวาน  
• หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) 
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3.4 การใหบริการทางวิชาการในลักษณะที่สรางรายได 
 

ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการใหบริการทางวิชาการในลักษณะที่สราง
รายได เปนจํานวนทั้งส้ิน 1,415,426 บาท 

แหลงรายได จํานวน (บาท) คิดเปนรอยละ 
คาลงทะเบียนฝกอบรม/สัมมนา/เงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 1,028,200.00 72.65 
คาบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 120,450.00 8.51 
คาใชหองปฏิบัติการ/โรงงานตนแบบ/เครื่องมือ 66,776.00 4.72 
คาจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ 200,000.00 14.13 
 1,415,426.00 100 

 
3.5 การถายทอดความรูผานสื่อเพื่อเสริมสรางภูม ิปญญาและการเรียนรูใหกับ
ชุมชน 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจดัทําเวบไซตเพื่อถายทอดความรูผานสื่อเพื่อเสริมสราง
ภูม ิปญญาและการเรียนรูใหกบัชุมชน ซึ่งผูสนใจสามารถเขาดูไดที่ 
http://www.agro.cmu.ac.th/Service50/  
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ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
4.1 กิจกรรมสนับสนนุการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมตาง ๆ อาทิเชน  ประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยคํา กิจกรรม
เยี่ยมสถานสงเคราะหชรา งานทําบุญทอดผาปาสามัคคี อก – สพ ซึ่งเปนกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดรวมกับคณะสัตวแพทยศาสตรเปนประจําทุกป  งานทําบุญคณะ กิจกรรมพัฒนา
ภูมิทัศน พิธีดําหัวคณบดีและอาจารยผูอาวุโส โครงการสืบสานประเพณี “ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้น
ดอยคํา ครั้งที่ 5”  พิธีไหวครู ประเพณีงานเลี้ยงขันโตก รับนองใหม พิธีถวายเทียนพรรษา และ
กิจกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะหบานเด็กเวียงพิงค เนื่องในวันแมแหงชาติ   
            นอกจากนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังเขารวมกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป อาทิเชน บุคลากรของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรรวมงานทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดฝายหิน เนื่องในวันออกพรรษา งานทําบุญทอดกฐิน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการบรรพชา – อุปสมบทภาคฤดูรอน ณ วัดฝายหิน รวมขบวนแห
ประเพณีสงกรานต พิธีดําหัวอธิการบดีและอาจารยผูอาวุโส  พิธีนํานักศึกษาใหมนมัสการพระธาตุดอย
สุเทพ และพิธีหลอเทียนและสมโภชเทียนพรรษา   
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4.2 กิจกรรมสนับสนนุการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  
 ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิ
ทัศนในบริเวณคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนประจําทุกป   
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
และพัฒนาสูระดับสากล  
 

5.1 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองคกร 
 ในปงบประมาณ 2550 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีการระดมความคิดจากการประชุมของที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 13 และ 20 ธันวาคม 2549 
 
5.2 การประเมินผลการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 มีการประเมินผลการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยไดรับผลการประเมินเทากับ 88.3 คะแนน จาก 100 คะแนน 
อยูในระดับ ดีมาก 
 
5.3 การจัดการความรูและการพัฒนาทักษะองคความรูบุคลากร 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตรใหความสําคัญตอการจัดการความรูและการพัฒนาทักษะองคความรู
บุคลากร โดยไดจัดทําแผนการจัดการความรูและจัดกิจกรรมดานการจัดการความรูและการพัฒนา
ทักษะองคความรูบุคลากรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 

 5.5.1 กิจกรรม/โครงการดานการจัดการความรู   
1) การอบรมการใชงานปฏิทินออนไลน วันที่ 19 ตุลาคม 2549  
2) การอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนสาํหรับอาจารย/ผูชวย

อาจารย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 
3) การแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนเพือ่สรางความเปนเลิศในการถายทอด วันที่ 

29 พฤศจกายน 2549 
4) การบอกเลาประสบการณ เรื่อง การจัดการความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ วันที่ 

18 ธันวาคม 2549 
5) สัมมนา การจัดการเชิงกลยุทธ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2550 ณ อุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
6) การอบรมทางไกล หัวขอ การจัดการองคความรู วันที่ 3 พฤษภาคม 2550  
7) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรม EndNote วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 
8) อบรมการใชงานเว็บประกันคุณภาพการศึกษา  วันที่    กรกฎาคม 2550 
9) การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาและสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2550 
10) อบรม หัวขอ การใชงานเวบไซตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและการกรอกขอมูล

ภาระงานและภาระงานสอนออนไลนในระบบ CMU-MIS วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 



 29

 
 
  
 
 
 

5.5.2 การพัฒนาทักษะองคความรูบคุลากร 
  1) ฝกอบรมทางไกล เรือ่ง “การสรางจิตสํานึกที่สูงกวาความรับผิดชอบ” วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2549 
  2) ฝกอบรมทางไกล เรือ่ง “การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ” วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2549 
  3) ฝกอบรมทางไกล เรือ่ง “การแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ” วันที่ 19 
เมษายน 2550  
  4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร เริ่มต้ังแตปงบประมาณ 2550 – 
ปงบประมาณ 2551 

5) อบรมการนาํภาระงานเขาระบบ CMU-MIS วันที่ 9 สิงหาคม 2550 
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5.5.3 การสรางเครือขายศิษยเกา 
  ผูบริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะผลักดันการสราง
เครือขายศิษยเกา ในปงบประมาณ 2550 ดังนี้ 

1. ศิษยเกาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมประชุมเพื่อพิจารณาขอบังคับของ 
สมาคม เพื่อประกอบการจัดต้ังสมาคมศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 14 กุมภาพันธ 2550ณ 
หองประชุม 1 สํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ผูบริหารและอาจารยอาวุโสของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมประชุมพบปะศิษย 
เกาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประชมุหารือเกี่ยวกับการจัดต้ังสมาคมศิษยเกาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ณ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 




