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สาสนจ์ากคณบดี 

 

 
 

รายงานประจ าปีฉบับน้ี ได้จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 

พ .ศ .  2562 ( 1  ตุล าคม 256 1 – 30 กันยายน 2562)  ของคณะ อุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

ช่วงระยะเวลาดังกล่าวท่ีผ่านมา คณะฯ ได้มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลุมตาม

ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการ

วิชาการแก่สังคม การแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ การบริหารจัดการรูปแบบใหม ่และการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการด าเนินการของคณะฯ มาโดย

ตลอด 

 

การด าเนินการท่ีบรรลุตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากความร่วมมือ 

ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ ในนามของ

คณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

     

                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 

         คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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     ตราประจ าคณะ     สีประจ าคณะ 

 

                 
 
 
 
 

INTRODUCTION 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 

 
ลักษณะองค์การ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังอยู่ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ได้เปลี่ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

เกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2535 ในขณะท่ียังเป็นภาควิชาฯ ได้เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2515 โดยเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคท่ีเปิดสอนทางสาขาน้ี  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการให้บริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได้ และส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทางด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร   

 

สถานท่ีต้ัง :   155 หมู่ 2 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50100 

   โทรศัพท์ 0-5394-8206   โทรสาร 0-5394-8206 

http://www.agro.cmu.ac.th/index.php 
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วสิยัทศัน ์ 

“เป็นคณะชั้นน าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความย่ังยืน” 

 

พันธกจิ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

2. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของ

ท้องถ่ินภาคเหนือและประเทศ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์

ของท้องถ่ินภาคเหนือ 

5. พัฒนาระบบการบริหารและจดัการในทุกๆ ด้าน ดว้ยหลักธรรมาภบิาล พ่ึงพาตนเองโดยใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

6. มุ่งประสานประโยชน์ระหว่างคณะกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การ

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษย์เก่าและชุมชนท้องถ่ิน ได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม 

 

คา่นยิม   

“เก่งงาน ท าดี สามคัคี มีความสุข” 

 

ยทุธศาสตร ์  

 ยุทธศาสตร์ 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 

 ยุทธศาสตร์ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 3 : บริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับ

อาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ 4 : แสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ 5 : การบริหารจัดการรูปแบบใหม่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก 
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โครงสรา้งองคก์าร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

อธิการบดี 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณบด ี

 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 

 

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

 

รองคณบด ี

 คณะกรรมการวิชาการ 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการวิจัย 

 คณะกรรมการบริกาวิชาการแก่สังคม 

 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, EdPEx

ฯลฯ 

 

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหน้าส านักวิชาฯ

ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เลขานุการคณะฯ

าฯ 

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหน้าศูนย์ฯ

าฯ 

หัวหน้างาน 

 
 งานบริหารทั่วไป 

 งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

 งานนโยบายและแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 งานบริการการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 หน่วยบริการธุรกิจ 

 หน่วยบริการโรงงานต้นแบบ 

ผู้ช่วยคณบดี 

งานบริการร่วมภาครัฐ/เอกชน 
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โครงสรา้งการบรหิาร   

  
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้ช่วยคณบดี  

(อ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา) 

• ด้านบริการธุรกจิ 

• ด้านบริการวชิาการที่

แสวงหารายได้ 

 

ผู้ช่วยคณบดี  

(ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล) 

• ด้านบริหารทั่วไป 

• ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 

• ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ชุดตา่ง ๆ 

• ด้านวิจัย 

• ด้านบริการวชิาการที่ไม่แสวงหารายได้ 

• ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 

• ด้านวิชาการ 

• ด้านบัณฑิตศึกษา 

• ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

• ด้านบริหารทั่วไป 

• ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 

• ด้านนโยบายและแผน และประกนัคุณภาพการศึกษา 

• ด้านบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

• ด้านบริหารงานวิจัย บรกิารวชิาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

 
• ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

• ด้านห้องสมุด 

• ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

• ด้านวิชาการ 

• ด้านบัณฑิตศึกษา 

• ด้านบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

• ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

• ด้านการจัดการองค์ความรู้ 

ผู้ช่วยคณบดี  

(อ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง) 

• ด้านการเรียนการสอน 

• ด้านบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ด้านประชาสัมพันธ์ 

• ด้านทรัพยากรทาง

กายภาพ 

รองคณบดี  

(ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล) 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 

คณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร 

(ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) 

คณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง) 

รองคณบดี  

(ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

(อ.ดร.วิญญู ศักดาทร) 

หัวหน้าส านักวิชา 

อุตสาหกรรมเกษตร 

(รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์) 

เลขานุการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 (น.ส.ปิยะนุช สวัสดี) 

ผู้ช่วยคณบดี  

(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) 

• ด้านวิจัย 

• ด้านบริการวิชาการที่ไม่แสวงหารายได้ 

• ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 

รองคณบดี  

(รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) 

• ด้านนโยบายและแผน 

• ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

• ด้าน EdPEx 

• ด้านการบริหารความเส่ียงฯ 

• ด้านการจัดการองค์ความรู ้
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คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์ 

         กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ 

         กรรมการ ดร.วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 

         กรรมการ นายติณณ์สัณห์  เทพเกษตรกุล 

         กรรมการ นายวิศิษฏ์  ลิ้มประนะ 

         กรรมการ นายสมภพ  ศักด์ิพันธ์พนม 

                   กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

                           ผู้ช่วยเลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ 
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ผูบ้รหิารคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจนิดา  ศรีวัฒนะ 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกลุ 

รองคณบด ี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ 

รองคณบด ี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

รองคณบด ี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทศัน์  สุระวัง 

รองคณบด ี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล  เล็กสวัสด์ิ 

หัวหน้าส านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

อาจารย์ ดร.วิญญู  ศักดาทร 

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 

 

นางสาวปิยะนชุ  สวัสด ี

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

อาจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

อาจารย์ ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศษ์า 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

อาจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม 

ผู้ช่วยคณบด ี
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ผูบ้รหิารคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  จอมดวง 

หัวหน้าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

อาจารย์ ดร.สิริวัฒน์  จินศริิวานิชย ์

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชาต ิ

หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร 

 

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ  ค าไทย 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 

นางสาวสังวาลย์  วรรณกุล 

หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

 

นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ 

หัวหน้างานการเงิน การคลงัและพัสด ุ

 

นางสาวประทุมวรรณ์  บัวรินทร์ 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา 

 

นางสาวอุไรวรรณ  ศักยาภนิันท์ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

 

นางปิยะนชุ  จันทนา 

หัวหน้างานบริหารงานวจิัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 

นางนงนชุ ทองอ่อน 

หัวหน้างานบริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 
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บคุลากร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรท้ังหมด 118 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 56 

คน และบุคลากรสายสนับสนุน 62 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 

 

 

 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
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จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 

 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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งบประมาณ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการตาม

พันธกิจคณะฯ จ านวนท้ังส้ิน 169,260,185.66 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 85,116,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายในหมวดงบด าเนินงาน ได้แก่ 

เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุงานจัด

การศึกษา 

 

งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 84,144,185.66 บาท จากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

รายได้จากเงินสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากเงินสนับสนุนการบริการวิชาการ

จากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากเงินบริจาค และรายได้อ่ืนๆ  

 

 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปงีบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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OVER ALL OPERATION 

ผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร ์
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หลักสูตร 

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 13 หลักสูตร ดังน้ี 
 

หลักสูตรของคณะอตุสาหกรรมเกษตร ท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน 
 

 

นอกจากน้ี คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาอีก 2 

หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก ่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการทุกหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดการเรียนการสอน 2 

แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษาท่ี 1 แบบปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แบบสหกิจศึกษา ส่วนหลักสูตร

ยทุธศาสตรท์ี ่1  

การผลติบัณฑติทีม่คีุณธรรม คุณภาพ เป็น GLOBAL CITIZEN 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแบบเดียว 

นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5 ภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน

ประกอบการโดยใช้สถานประกอบการร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1.5 ปี (ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 

ของปีการศึกษาท่ี 3 จนส าเร็จการศึกษา) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถาน

ประกอบการท่ีได้รับมอบหมาย  

นอกจากน้ี หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับการ

รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ The 

Institute of Food Technologist’s (IFT) เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 2015 - 2020 
 

 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึก

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร และ

เทคโนโลยีการบรรจุ ท้ังในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตอบสนองนโยบายและแนว

ทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน  

 

นักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจ านวนนักศึกษาทุกระดับชั้น จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา และภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังน้ี 
 

จ านวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปกีารศึกษา 2562 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศกึษา 2562 
 

 
 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ป ีพ.ศ. 2562 

 

 
 

 

การจดัโครงการรองรบัการผลติบณัฑติทีม่คีณุธรรม คณุภาพ เป็น Global Citizen 

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการและกิจกรรมรองรับการผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen รายละเอียดดังน้ี 

 

 

64.23%

7.32%

28.46%

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)

ได้งานท า ศึกษาต่อ ยังไม่ได้งานท า
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โครงการรองรับการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพสามารถท างานได้ในองค์การทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

1 โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 

1 ต.ค.61–28 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา 

17-18 ต.ค.61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 17-18 ต.ค.61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 การอบรมระบบคุณภาพที่ส าคัญในอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือ

เพ่ิมทักษะความเป็นมืออาชีพในการท างาน 

16-17 พ.ค. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา 1 พ.ย.61-28 มิ.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการวันวิชาการนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 เม.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 โครงการ Student Mobility in the Network of ASEAN 

Countries 

1 ต.ค.61–28 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านจิตอาสา PBL/USR 14 ธ.ค.61-30 เม.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 โครงการศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา พ.ค-ก.ย 62 โรงงาน/สถาน

ประกอบการ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 การสรรหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย 

10 โครงการค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยม

ปลาย และค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปีการศึกษา 2562 

28-30 มี.ค. 62, 

7-9 ส.ค. 62 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

11 โครงการคัดสรรนักเรียนที่เรียนดีและมีความสนใจเพ่ือให้ทุน

เรียนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1 ธ.ค.61–31 ม.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

12 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.61–31 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 สร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่ากับคณะ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม

พันธกิจของคณะให้มีประสิทธิภาพ 

13 โครงการสานสัมพันธ์ สานสายใยของนักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

1 ต.ค.61–31 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

14 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 21-22 พ.ค. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

15 โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่หนึ่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

26-28 ก.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

16 โครงการ Pre college 26-29 ก.ค. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17 โครงการด าเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ 13 ก.ย. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 

18 โครงการ KM Share & Learn : นวัตกรรมการท างานและ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   

29 ส.ค.61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 

 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 โดยได้

เรียนเชิญ Mr. Geoffrey Mauk อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ จากศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Presentation in Seminar or 

Conference and Public Speaking ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     
   

 

 วันที่  18 ตุลาคม 2561 จัดการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean 

Canvas” ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ 

กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สวทน.) และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ผู้เช่ียวชาญนโยบาย (สวทน.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Research and Publication Strategies in the 

Global Knowledge Economy” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี Professor Dr. Kalidas Shetty 

จาก North Dakota State University สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม 5 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 



 

 

2019 ||| Faculty of Agro-Industry Annual Report    [ 17 ] 

  

 วันที่ 5 มกราคม 2562 นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานกีฬาเปิดกระป๋อง 

(Open Can) ครั้งที่ 26 โดยคว้ารางวัลมากมาย เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหา

วิชาการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวข้อ “Healthy Snack for Future” 

ร า ง วั ล ชน ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ  1  กี ฬ า บ า ส เ ก็ ตบอล  แ ล ะ อั น ดั บ  2  กี ฬ า ฟุตบอล  วอล เ ลย์ บ อ ล  ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     
 

 

 วันที่ 6 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษาฯ จัดงานวิ่งมินิมาราธอนอุตสาหกรรมเกษตร มช. ครั้งที่ 7 โดยมีการ

วิ่งทั้งประเภท Fun Run และ Mini marathon ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งมากกว่า 1,500 คน ณ บริเวณ

ไร่แม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       
 

 

 วันที่ 8 มกราคม 2562 จัดอบรม เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีการบรรยายหัวข้อ “นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. นัทธี สุรีย์ และการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการป้องกันและจัดการอัคคีภัย” และ "การทดลองปฏิบัติกับ

เปลวไฟจริง และการฝึกการดับเปลวไฟด้วยถังดับเพลิง" โดยวิทยากรจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่  ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 วันที่ 20 มกราคม 2562 จัดงาน "ด้วยรักและผูกพัน รับขวัญบัณฑิตใหม่ อก." โดยในงานมีพิธีมอบรางวัล

เรียนดี และการเล้ียงต้อนรับบัณฑิต พร้อมถ่ายภาพหมู่แต่ละสาขาวิชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษาปัจจุบันร่วมแสดงความยินดี ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       
 

 โครงการค่ายอุตสาหกรรมเกษตร ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย และค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปี

การศึกษา 2562 
 
วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมค่าย AGRO CMU Xperience camp #1 ด่ืมนม ชมมอ โดยมี

นักเรียนจ านวน 30 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม มีการศึกษาดูงานตามสถานที่ ต่างๆ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ร้าน Fresh & Mild คณะพยาบาลศาสตร์ มช., โรงงานเชียงใหม่เฟรชมิลล์ อ.สารภี 

และเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม อ.บ้านโฮ่ง, ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การ

ท าพิซซ่า, การแปรรูปอาหารปลอดภัย และการท ากล่องพิซซ่า ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

          
 

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมค่ายอุตสาหกรรม

อาหาร : เติมร้อยเพ่ิมล้าน อาหารเพ่ิมค่า (Value-added foods) เพ่ือให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยน าวัตถุดิบในท้องถ่ินมาแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางอาหาร ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 10 โรงเรียน จาก

ผู้สมัครกว่า 40 โรงเรียนทั่วภาคเหนือ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 โครงการศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา 

 

วันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 

29 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ก าแพงเพชร , บริษัท ซีพีแรม จ ากัด, 

บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จ ากัด (นวนคร) จ.ปทุมธานี, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด, บริษัท โรงงานแม่รวย 

จ ากัด กรุงเทพฯ, บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จ ากัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ และบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์ 

อาหารไทย จังหวัดนครปฐม เพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ และเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการผลิต ข้ันตอนการด าเนินงานของในหน่วยงาน/สถานประกอบการโดยตรง 

     
 
วันที่ 7 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล าจ านวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดู

งานวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร วันที่ 8 กันยายน 2562 จัดการสัมมนาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล ในหัวข้อเปิดประตูสู่โลกกว้างในชีวิต หัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา และการจัดการ

ภาวะซึมเศร้า ณ โรงแรมเอเชียชะอ า จ.เพชรบุรี และวันที่ 9 กันยายน 2562 เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ประมงบางจะ

เกร็ง-บางแก้ว จ ากัด จ.สมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการสัตว์น ้าบนเรือ และเยี่ยมชม

กระบวนการผลิต ณ บริษัท พัทยาฟูด้อินดัสตรี จ ากัด จ.สมุทรสงคราม 

           
 
 วันที่ 13 กันยายน 2562 จัดงาน อก.ปิ๊ กบ้าน ประจ าปี พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการด าเนินการด้านความสัมพันธ์

ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบัน ให้การต้อนรับ ศิษย์เก่า 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงจากน้องๆ ร้องเพลงประสานเสียง คณะอุตสาหกรรมเกษตร , กิจกรรม

สันทนาการ สานสัมพันธ์พ่ีน้อง ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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 โครงการ Pre college 

 

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2562 โดยมีการแนะน าคณะอุตสาหกรรมเกษตร การให้ข้อมูลด้านการบริการและสวัสดิการของนักศึกษา และ

การเสวนาในหัวข้อ “การเรียนกับการท ากิจกรรม เพ่ือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีจิตสาธารณะ” ณ 

หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรม Boost Up Your English Skills เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาอั งกฤษ ให้ แ ก่นั กศึ กษา ใหม่ ช้ั นปี ที่  1  คณะอุ ตส ากรรม เกษตร ณ ส านั กบริ ก า รวิ ช าการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย

วิชาแคลคูลัส และวิชาเคมี เพ่ือเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนเข้าเรียนในช้ันเรียน ณ ห้องประชุม อุทยาน

วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  

   
 
 
 วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 จัดงาน Food Innovation Contest 2019 , North Region ในหัวข้ อ 

“Innovation for Value-added food product” รอบรองชนะเลิศ ภาคเหนือ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับ

ภูมิภาค จ านวน 3 ทีม เข้าแข่งขันระดับประเทศ พร้อมจัดการบรรยาย “Consumer behavior and 

marketing strategies for food 4.0” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเเกษตร  
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 วันที่ 20 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “เทคนิค

การน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ” โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.พัชรากราณต์ อินทะนาค เป็น

วิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

          
 

 
 
 วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 จัดการฝึกอบรม เรื่อง GMP/HACCP/FSS22000 and Quality Tools 

ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าของคณะ จ านวนรวม 250 คน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการท างานเก่ียวกับระบบมาตรฐานสากลที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม ทั้งระบบ GMP HACCP 

FSS22000 และเครื่องมือต่างๆ ในการท างานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน  

จ.เชียงใหม่      

     
 

 

 

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม International Lunch Talk for Graduate Student 2019” และ 

“กิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Kamarul’Ain Mustafa จาก 

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย แบ่งปันประสบการณ์ในการท าวิทยานิพนธ์

และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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หอ้งสมดุและสือ่อเิลก็ทรอนคิส ์  
  

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด าเนินงานให้

การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะเป็น

ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชา โดยเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม 

รักษา ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 

หนังสือ ต าราเรียน วารสาร เอกสารส่ิงพิมพ์ รายงานการ

วิจัย โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

e-Journal, e-Book, e-Theses, e-Research, e-Rare 

Books, e-Magazines, e-Newspaper ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ โดยจัดบริการให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนบุคคลท้ัง

ภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร ห้องสมุดอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของฝ่าย

ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ในส่วนของการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาการให้บริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนของคณะน้ัน อยู่ภายใต้ความ

เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะและผู้บริหารส านักหอสมุด 

 

ห้องสมุดได้จัดอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

การอ่าน บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ังระบบ Intranet และ 

Internet ให้การบริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุด ระบบ 

INNOPAC: Millennium Circulation บริการคอมพิวเตอร์

เพ่ือสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ CMUL-OPAC โดย

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักหอสมุด CMU-LIBNET 

และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย CMU-NET 

บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า บริการยืมและขนส่ง

หนังสือเอกสารระหว่างห้องสมุด และบริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐานของ

ผู้รับบริการห้องสมุด 

 การพัฒนาจัดบริการห้องอ่านหนังสือในลักษณะ 

Common Room มี รูปแบบบรรยากาศของการเป็น 

Living Library โดยการจัดห้องอ่านหนังสือแบบน่ังพ้ืน

พรมให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลาย และมีโต๊ะญี่ปุ่นพร้อม

เ บ า ะ ร อ ง น่ั ง  มี มุ ม อ่ า น ห นั ง สื อ พิ ม พ์  ติ ด ต้ั ง

เคร่ืองปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ์ จอ LCD เพ่ือใช้

ประกอบการเรียนรู้ทางวิชาการและบันเทิงคดี บริเวณทุก

ส่วนภายในห้องสมุด ผู้รับบริการท่ีมีคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย 

ท าให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลใน Internet ได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

  

 



 

 

2019 ||| Faculty of Agro-Industry Annual Report    [ 23 ] 

  

ปัจจุบันห้องสมุดมีพ้ืนท่ีในการให้บริการ 190 ตารางเมตร จ านวนโต๊ะน่ังอ่าน 14 ตัว 72 ท่ีน่ัง 

ชั้นหนังสือ 24 ตู้ ชั้นวางวารสาร 12 ตู้ มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน 

การศึกษาค้นคว้าวิจัย จ าแนกได้ดังตาราง 

 

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

การบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

(wireless) ภายในคณะ จ านวน 92 จุด มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล

กิจกรรมโครงการต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านทางเว็บไซต์

ข อ งคณ ะ ท่ี  http://www.agro.cmu.ac.th/agro60/ แ ล ะ  Facebook 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fan page 

 

 

 
 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro60/
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นอกจากน้ี คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 
ระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 

ดา้นการศกึษา ดา้นการวจิยั ดา้นการบรหิารจดัการ 

1 e-learning 4 ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย 

10 ระบบข่าวสารและภาพกิจกรรม

บนเว็บไซต์ 

19 ปฏิทินกิจกรรมคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

2 e-bulletin ดา้นบรกิารวชิาการ 11 e-meeting 20 KM Blog 

3 ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา 

5 ศูนย์บริการธุรกิจฯ 12 ระบบการเสนอและประเมินผล

โครงการ 

21 ทะเบียนรับส่งหนงัสือ

ออนไลน ์

ดา้นการเงนิ 13 ระบบการจองใช้รถยนต ์ 22 CMU-MIS 

6 ระบบบัญชี 3 มิติ 8 e-Salary  14 e-Document 23 ระบบจัดเก็บเอกสาร 

7 e-Budget

  

9 Project 

management 

15 ระบบการจองห้องเรียนพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

24 ระบบการลงทะเบียนการ

ประชุมนานาชาต ิ

    16 ระบบจองห้องประชมุพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

25 ระบบจัดเก็บข้อมลูการ

พัฒนาบุคลากร 

    17 ระบบบริหารจัดการตารางสอบ 26 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์

    18 ระบบการจองใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร ์

27 ระบบการขออนุมัติ

เดินทางออนไลน ์

 

 

การสนับสนุนทุนการศึกษา 

 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจ านวน 125 

ทุนแบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 92 ทุน และงบประมาณจากแหล่ง

ทุนอ่ืน จ านวน 33 ทุน จ าแนกได้ดังตาราง 

 

 

ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 
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ผลงานอาจารยท์ีไ่ดร้บัรางวลั 
  

 รางวัล Cooperation and Contribution to International Partnership for Synthetic Biology 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ ได้รับรางวัล 

“Cooperation and Contribution to International 

Partnership for Synthetic Biology - Qingdao 

Institute of Bioenergy and Bioprocess 

Technology (QIBEBT)” ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร

น า น า ช า ติ  “The 20 1 8  Qingdao International 

Technology Transfer Conference – Synthetic 

Biology Workshop”  วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ณ 

Lecture Hall 214, QIBEBT, CAS, Qingdao ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

 

 รางวัล “คนดี ศรีอตุสาหกรรมเกษตร” ประจ าปี พ.ศ.2561  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ได้รับรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร” ประจ าปี 

พ.ศ.2561 จากคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันท่ี 26 

ธันวาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 

 รางวัลท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธดี์เด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  หาญเมืองใจ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ ได้รับรางวัล

ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เร่ือง “การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์

และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์” 

ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดี เด่น/ดีมาก 

ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันท่ี 

24 ม ก ร า ค ม  2562 ณ  ศ า ล า ธ ร ร ม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ และคณะ 

ไ ด้ รับรางวัลรองชนะ เลิศ อันดับห น่ึงการประกวด

นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ คร้ังท่ี 10 จาก

การน า เสนอผลงานเ ร่ือง Intelligent Packaging as 

Time-Temperature Indicator from Silver 

Nanocompsite for Agricultural and Food วัน ท่ี  27 

สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

 

 

ผลงานบคุลากรทีไ่ดร้บัรางวลั 
 

 รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์

นายวรกร สุพร บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต าแหน่งพนักงานงานปฏิบัติงาน ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มท่ี 1 

งานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน จากผลงาน “การ

พัฒนาส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เร่ือง การสอนแบบศตวรรษท่ี 21 ด้าน

เทคโนโลยีวัสดุธรรมชาติ” ในการประกวดและน าเสนอ

ผลงาน CMU-KM Day ประจ าปี 2562 “พัฒนางาน

ประจ าน าสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” วันท่ี 21 สิงหาคม 

2562 ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

ผลงานนกัศกึษาระดับปริญญาตรทีีไ่ดร้บัรางวลั 
 

 รางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมการประกวดประกอบอาหาร งานโครงการหลวง 2561”  

นายธวัฒน์ชัย ค างาม, นางสาวพลอยณภัสฌ์ รวีอร่ามวงค์ และนางสาว สุรีรัตน์ เดชเดชะ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลยอดเย่ียม กิจกรรมการประกวด

ประกอบอาหาร ในงานโครงการหลวง ประจ าปี 2561 วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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 รางวัลท่ี 1 ระดับประเทศ ในงาน Food Innopolis Contest 2018 

นางสาวเกษกนก อุดชุมพิสัย นางสาวชลธิชา ค าภักดี นางสาวชุติมน กันทะสอน นางสาววนัชพร 

ช านาญช่าง และนางสาวสุพรรณษา สันทัศรัมย์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ได้รับรางวัล Grand Prize และรางวัลท่ี 1 ระดับประเทศ จากผลิตภัณฑ์ “White Line เส้นไข่ขาว

ออแกนิค 100%” ในการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ไอเดียนวัตกรรมอาหาร โครงการ Food 

Innopolis Innovation Contest 2018/2019 ภายใต้แนวคิด Food for Aging จัดโดยส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และยังได้รับรางวัลการต่อยอดทางธุรกิจอีก 1 รางวัล 

ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมท้ังส้ิน 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และดูงาน ณ 

ประเทศอิตาลี วันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์บี กรุงเทพฯ 

   
 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร . ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหา

วิชาการ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) คร้ังท่ี 26 วันท่ี 5 มกราคม 2562  ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   
 

 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ “Healthy Snack for Future” ภายใต้ผลงาน

ผลิตภัณฑ์ชื่อ AYAMEE แผ่นไก่อบกรอบสะเต๊ะ ใน

งานกีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) คร้ังท่ี 26 วันท่ี 

5 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 รางวัลขอ้เสนอโครงการระดับ ดีเด่น และรางวัลเหรียญเงินผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 

นางสาวธีรนุช สินธิสาร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และนาย

อภิสิทธิ์ แสนใจบาล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรม

สายอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 "ระดับดีเด่น" เร่ือง “บรรจุภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลา

จากเงินนาโนคอมโพสิตส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร” และรางวัลเหรียญเงินผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม เร่ือง “บรรจุภัณฑ์ฉลาดแบบตัวชี้วัดอุณหภูมิและเวลาจากเงินนาโนคอม

โพสิตส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร” ในงาน Thailand Research Expo 2019 วันท่ี 

7-9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล กรุงเทพฯ 

         
 

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย ในงาน Food Innovation Contest 2019  

นางสาวกันติชา  หงษ์เจ็ด, นางสาว พิชญ์สิรี ค าฝั้ น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร และ นางสาวกมลวรรณ เตชัย, นายทรงพล จากน่าน, นายวรายุส กันธิยะ, นายอภิวิชญ์ 

บุญมี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลิตภัณฑ์ 

Qube+ (คิ้วบ์พลัส) ผลิตภัณฑ์มุกวุ้นข้าว นวัตกรรมอาหารจากแบคทีเรียเซลลูโลส ในการประกวด

นวัตกรรมทางด้านอาหารในงาน Food Innovation Contest 2019 "Innovation for Value-

added of Food Industry" วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Grand hall 203 ไบเทค กรุงเทพฯ 
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ผลงานนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั 
 

 รางวัลท่ี 3 การน าเสนอแบบโปสเตอร์  

นางสาวรจเรจ นันตา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ได้รับรางวัลท่ี 3 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Effect of Carbon to Nitrogen Ratio (C/N 

ratio) on Growth of Candida tropicalis TISTR 5306 during Cultivation in Fresh Longan 

Juice” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th International Conference on Biomass Energy 

2018” วันที่  16 – 19 ตุลาคม 2561 ณ Conference Room #3 (4th Floor, Nanyuan Building), 

Zhongnan Garden Hotel Wuhan, Wuhan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 

 รางวัลดษุฏีนิพนธ์ระดับดีเด่น 

นางสาวพินพนิค บุญช่วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล

ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ือง “การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์

และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์” ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก 

ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 

 รางวัลดีเด่น กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

นางสาวศรัญญา เรืองสว่าง นางสาวปาริชาต เคร่งครัด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร จาก

ผลงานวิจัยเร่ือง “ผลของสภาวะในการลวกต่อการสูยเสียปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสีของ

กระเจี๊ยบเขียว” ในการประชุมทางวิชาการ คร้ังท่ี 56 วันท่ี 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 รางวัลท่ี 1 ระดับประเทศ ในงาน Food Innopolis Contest 2018 

นายนัทธมน หน่อตุ้ย นางสาวกาญจนา ซิงห์ และนางสาวพีรพร ผะกาแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท

และเอก สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Development 

Award จากผลิตภัณฑ์ “Eldery boosting drink เคร่ืองด่ืมชาเขียวอูหลงสกัดเข้มข้นผสมสารสกัด

จากขม้ิน” จากการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ไอเดียนวัตกรรมอาหาร ในโครงการ Food Innopolis 

Innovation Contest 2018/2019 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์บี 

กรุงเทพฯ 

 
 
 รางวัล Asia Star Award 2018  

นายยศวรรษ อ านา และนายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับ

รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา 

(Student Category) จากผลงาน “บรรจุภัณฑ์ส าหรับมะม่วงน ้าดอกไม้” ในการประชุม Board of 

Administration of APF คร้ังท่ี 68 และ General assembly of APF คร้ังท่ี 43 วันท่ี 4 ตุลาคม 

2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเข้ารับมอบรางวัลเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพมหานคร  

 
  

 รางวัล Best Presentation 

นางสาวณัฎวลิณคล  เศรษฐปราโมทย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best Presentation จากการน าเสนอผลงาน เร่ือง “การใช้เทคโนโลยี

พลาสมาอุณหภูมิต ่าในการผลิตแป้งจากข้าวไรซ์เบอร่ีเพ่ือใช้ในผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ : Utilization 

of low temperature plasma technology to produce flour from Riceberry for application 

in functional food” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 5 th International Conference on Recent 

Trends in Business Management (ICRTBM-2019) วันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ไอบิส 

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
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 รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศกึษา สกสว. ประจ าปี 2562 

นายกมล ยากูล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลชมเชยการ

น าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Characterization of thermostable alkaline protease from 

Bacillus halodurans SE5  and its application in degumming coupled with sericin 

hydrolysate production from yellow cocoon (การศึกษาลักษณะของแอลคาไลน์โปรติเอสท่ีทน

อุณหภูมิสูงจาก Bacillus halodurans SE5 และการประยุกต์ในการลอกกาวร่วมกับการผลิตเซริซิน

ไฮโดรไลเสทจากรังไหมสีเหลือง)” ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจ าปี 2562 

(TSRI congress 2019) วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 กรุงเทพฯ 

 
 

 

การพัฒนาคุณภาพองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ ให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  ในระดับคณะ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ

พัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน และมีการจัดท าแผนด าเนินงานด้านการพัฒนาและ

การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ในการพัฒนาระบบงานทางด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ได้ด าเนินการในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

1. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. วางแผนการด าเนินงานติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละชุด 

และรายงานผลการด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 

3. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทาง สกอ. และ

แนวทาง CMU-QA Curriculum ระดับคณะตามแนวทาง CMU-EdPEx 

4. ด าเนินการด้านการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาใชใ้นการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) 

จากการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วม “โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200)” โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะท่ีมีความพร้อมและมุ่งม่ันในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าว

กระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ และ

จากการพิจารณาประเมินคุณภาพ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(สกอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ระดับ 200 คะแนน (EdPEx200) เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  

 

 
 

จากความมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเข้าสู่ระดับ 300 คะแนนไปเม่ือวันท่ี  

28 กุมภาพันธ์ 2562 และจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(สกอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศกึษา

เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) เม่ือวันพุธท่ี 17 เมษายน 2562 

 

 
มีตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019 ||| Faculty of Agro-Industry Annual Report    [ 34 ] 

  

 

 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ

การตรวจประเมินหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2 เพ่ือ

ประเมินเข้าสู่ระดับ 300 คะแนน โดยมี รองศาสตราจารย์ 

นันทนา ศิริทรัพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนวมิ

นทราธิราช อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต จากมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ จากสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณเมธัส บันเทิงสุข และคุณ

วิชชุกร ปะทะดวง จากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ. )  เ ข้าตรวจเยี่ยม รับฟังรายงาน

ความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาคณะ และคณะกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เก่ียวกับ

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคณะไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   
 

 

 วันที่ 28 มกราคม 2562, วันที่ 20 มีนาคม 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และ

วันที่ 10 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ที่ปรึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภายใต้

โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62) ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action 

plan) ของแผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุม 3 

ช้ัน 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)” และการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA Curriculum) ณ ห้อง

ประชุม 4 ช้ัน 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    
 

 

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)” ณ ห้องประชุมสุโขทัย 1 ช้ัน 

1 โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่ 
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การสนบัสนนุทนุวจิยั 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือการท าวิจัยท้ังส้ิน 

81 โครงการ รวมงบประมาณ 49,316,579.66 บาท จ าแนกได้ดังตาราง 
 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  

การวจิยัและสรา้งนวัตกรรมที่สนบัสนนุยทุธศาสตรเ์ชิงรกุของมหาวทิยาลยั 
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การเผยแพรผ่ลงานวจิยั  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิจัย 

ดังน้ี 

 
 

ทนุสนบัสนนุสง่เสรมิศกัยภาพการวจิยั    

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย

เพ่ือน าไปสู่การจัดต้ังศูนย์วิจัยท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยมีบุคลากรท่ีได้รับทุนอุดหนุนนักวิจัย 

จ านวน 7 ราย รายละเอียดดังตาราง 
    

ที ่ ช่ือโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณเงินรายได้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2562 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคโคลีนและระดับความดัน

โลหิตในผู้สูงอายุ ในแบบส ารวจข้อมูลด้านสุขภาวะและ

โภชนาการของประเทศสหรัฐอเมริกา (the National 

Health and Nutrition Examination Survey) 

ประจ าปี 2011-14 

อ.ดร. สิรภัทร แต่สุวรรณ 80,000 

2 การพัฒนากระบวนการผลิตกากงาหมักเพ่ือเพ่ิมคุณค่า

ทางโภชนาการของกากงา 

อ.ดร. จุไรรัตน์ เม้าก าเนิด 80,000 

3 สมบัติและศักยภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกากถ่ัว

ลายเสือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ

อ.ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย 80,000 

4 การผลิตสารละลายโปรตีนจากหนอนไหมหลังชักใยและการ

ประยุกต์ใช้ในเครื่องด่ืมเจล 

อ.ดร. กัญญรัตน์ สุทธิภักติ 80,000 

5 ความร่วมมือการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยยามากาตะ 

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018: การพัฒนาเทคโนโลยีไฟ

ติก/ไฟเตส 

รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ 200,000 

6 ผลของการค่ัวและการท าแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ

ต่อปริมาณและคุณภาพของน ้ามันงาด าสกัดด้วยเครื่อง

บีบอัดสกรูเด่ียว 

ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ 170,000 

7 ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 

นางนงนุช ทองอ่อน 10,000 

งบประมาณรวม 700,000 
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การจดัโครงการรองรบัการวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่นบัสนนุยทุธศาสตรเ์ชงิรกุของ

มหาวทิยาลยั 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการและกิจกรรมรองรับการวิจัย

และสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม อาหารเพ่ือสุขภาพ

และผู้ สูงอายุ อาหารพ้ืนบ้านล้านนา พลังงานและส่ิงแวดล้อม และ  Biopolymer packaging 

รายละเอียดดังตาราง 

โครงการรองรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1 เป็นผู้น าในการสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นเลิศทางด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและ

ผู้สูงอายุ อาหารพ้ืนบ้านล้านนา พลังงานและส่ิงแวดล้อม และ Biopolymer packaging บนฐานความต้องการ

ของผู้ใช้และสามารถใช้เป็นแนวทางหรือมีศักยภาพสู่การน าไปใช้ได้จริง 

1 โครงการเสริมสร้างงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่มี MOU กับ

คณะฯ/มหาวิทยาลัย เพ่ือต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ 

1 ต.ค.61-31 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

และมหาวิทยาลัย/

หน่วยงานคู่ความร่วมมือ 2 โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ (Joint Research Program) 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

3 โครงการจัดท าข้อเสนอโครงการแบบบูรณาการเพ่ือเสนอต่อ

แหล่งทุนต่างๆ 

1 ต.ค.61-31 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 โครงการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย (Manuscript writing camp) 

7-8 ส.ค.62 onsen@moncham  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

5 โครงการจัดท าและพัฒนาวารสาร Food and Applied 

Bioscience Journal 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการอุดหนุนโครงการวิจัย 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 โครงการจัดท าและพัฒนาวารสาร Food and Applied 

Bioscience Journal 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 เป็นผู้น าทางด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค 

8 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค 

1 ม.ค.61-31 มี.ค.61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

โดยมตัีวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
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 วันที ่4–7 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ 

จงเจริญรักษ์ ได้รับเชิญจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัปดาห์นวัตกรรมไทย 

ประจ าปี 2561 “INNOVATION THAILAND WEEK 2018” เพ่ือแสดงผลงานวิจัยเรื่อง “กราโนล่าบาร์ 

โปรตีนสูงจากจ้ิงหรีด” ซึ่ง เป็นงานวิ จัยภายใต้โครงการ Innovation Hubs ในบูธนิทรรศการโซน 

“THAILAND INNOVATION” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

      
 
 
 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ และคณาจารย์ทีมวิจัย ได้น าเสนอผลการด าเนิน

งานวิจัย เรื่อง “เครื่องด่ืมผลไม้โมเลคิวลาร์แกสโทรโนมี” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการที่มี MOU 

ร่วมกัน คือ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพ่ือรับการประเมินผลการด าเนินงานด้าน

เศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการของโครงการ Innovation Hubs จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 

ห้องประชุม 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จัดการประชุมเพ่ือหารือการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยงานวิจัยด้าน Food & Health 

โดยมี ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ร่วมให้ค าปรึกษาแนวทางการจัดท า

ข้อเสนอ ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จัดการประชุมเพ่ือหารืองานวิจัยด้านอาหารผู้สูงอายุ ร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

โดยมี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผอ.ศูนย์

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พร้อมทีมบริหาร หารือร่วมกับทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 

2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล จาก SCHOOL OF NUTRITION AND 

FOOD SCIENCES LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND LSU AGRICULTURAL CENTER ได้ให้ค าปรึกษางานวิจัย

เกี่ยวกับแมลง แก่อาจารย์นักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยด้านยางพารา ร่วมกับผู้บริหารและทีมวิจัยของ 

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 

ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การสร้างข้อเสนอการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมรับฟงัเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความ

เข้มแข็งทางการวิจัยของคณะ ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 
 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 จัดโครงการ Manuscript writing camp ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เป็นวิทยากรบรรยาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยในระดับ

สากล ณ onsen@moncham อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
ผลงานทางดา้นการวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลั 

 รางวัลผลงานวิจัยดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผลหม่อนผงจากน ้าหม่อนโยการท าแห้งแบบโฟมเมท ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจ าปี 2562 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ 
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 รางวัลผลงานวิจัยดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากผลงานวิจัย เรื่อง กระบวนการผลิต

แอนโทไซยานินผงจากผลหม่อนส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจ าปี 2562 

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ 

 
 

 

 รางวัลเหรียญเงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ จันทนสกุลวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการน าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 

“บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นทุนต ่าจากแป้งมันส าปะหลัง” ในงาน 47th International Exhibition of 

Inventions Geneva วันที่ 11-15 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

 
 

 

 รางวัล Excellent Paper Award of The Society for Biotechnology 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส ได้รับรางวัล Excellent Paper Award of The Society for 

Biotechnology, Japan ปร ะจ าปี  2019 จากผลงาน เรื่ อง  “Bioconversion of biodiesel-derived 

crude glycerol into lipids and carotenoids by an oleaginous red yeast Sporidiobolus 

pararoseus KM281507 in an airlift bioreactor” โ ด ย  Associate Professor Dr. Masanori 

Watanabe ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 รางวัล Excellent Paper 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรา สุทธสุภา และ อาจารย์ ดร.ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบทุน

วิ จั ย  The Murata Science Foundation ป ร ะ จ า ปี  2561 ซึ่ ง เ ป็ น ทุ น ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนา

งานวิจัยกับ The Murata Science Foundation (MSF) เพ่ือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 

4 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
การใชส้ทิธเิทคโนโลยจีากผลงานวจิยั 
 

การนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบ

เคี้ยว” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ตะวันพันดารา จ ากัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.

สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางสาวแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท ตะวันพันดารา จ ากัด ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

เทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” ซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการ 

Innovation Hub Agriculture & Food ประจ าปี พ.ศ.2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.

สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 

สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วิจัย วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง

ประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การจดัระบบบรหิารจดัการงานวจิยั 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัยท าหน้าท่ี

ส่งเสริมงานด้านการวิจัยของคณะ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ี

เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านวิจัยและติดตาม

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านการวิจัย มีกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยการจัดสรรงบประมาณด้าน

การวิจัย การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รวมท้ัง ได้จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยท่ี

รวบรวมผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ท่ี 

http://202.28.24.38/agroresearch/ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริการวิชาการท่ีไม่มุ่งหวังรายได้ โดยมีคณะกรรมการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนควบคุมก ากับการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรในการบริการวิชาการแก่สังคมท้ังจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ เป็นจ านวนท้ังส้ิน 

8,457,500 บาท จ าแนกได้ดังรูป และมีการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมท้ังส้ิน 108 โครงการ/

กิจกรรม จ าแนกได้ดังตาราง 

 

 

 

 
 

 

8,071,500

386,000

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการบรกิารวชิาการ (บาท)

งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

ยทุธศาสตรท์ี ่3  

บริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับ

อาเซียน 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ 90.50 ดัง

มีรายละเอียดตามรูป 

 

 
 
 

การจดัโครงการบรกิารวชิาการทีส่นบัสนนุยทุธศาสตร์เชงิรกุของมหาวทิยาลยั 

สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิน่และประเทศ และสนบัสนนุการบรกิารวชิาการระดับ

อาเซยีน 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการบริการวิชาการท่ีสนับสนุน

ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ และสนับสนุนการ

บริการวิชาการระดับอาเซียน ดังรายละเอียดในตาราง 
 

โครงการบริการวิชาการท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

และประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการระดับอาเซียน 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1 เป็นผู้น าการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย (ด้านอาหารเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ 

อาหารพ้ืนบ้านล้านนา และพลังงาน/ส่ิงแวดล้อม) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยให้

บุคลากรนักศึกษาและชุมชนมีส่วนเรียนรู้ร่วมกัน 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  

รุ่นที่ 4 

6 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety: 

CMU) ระยะที ่2 : กิจกรรมย่อย การสร้างร้านอาหารน าร่อง

ต้นแบบ ที่ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหารให้ 

กับร้านจ าหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และร้านอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ที ่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

3 โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

อุตสาหกรรมเกษตร 

3.1 โครงการติดตามผลการด าเนินงานด้านสุขลักษณะ ที่ดีใน

การผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ และแม่เหียะ 

3.2 โครงการส ารวจและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารและ

บรรจุภัณฑ์ 

1 ต.ค.61-31 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

/ร้านอาหารในเขต

เทศบาลต าบลสุเทพ 

และเทศบาลต าบลแม่

เหียะ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.2 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือระดับนานาชาติ 

4 การบริการวิชาการระดับนานาชาติ 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

โดยมตัีวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 

 วันที่ 9 มกราคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ล าไยก่ึง

อบแห้งรูปแบบใหม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง จังหวัดล าพูน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ล าไยอบก่ึงแห้งต้นแบบด้วยกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชัน (osmotic dehydration) ณ 

ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 10 มกราคม 2562 จัดการอบรม เรื่อง “สองมุมมอง บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร

สา จิรภิญโญ ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย บรรยายเรื่อง Packaging Award-Winners in Japan 

และอาจารย์ มยุรี ภาคล าเจีย ผู้เช่ียวชาญบรรจุภัณฑ์ และที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย บรรยาย

เรื่อง The Future Packaging from Tokyo Pack 2018 .ให้แก่ผู้ปรกอบการ ณ ห้องประชุม 4 ส านักงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
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 วันที ่3 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2 

(รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วยโรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็น

วิทยากร ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

 

 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารส าหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยคุณชาติชาย วิลัย

ลักษณ์ จากศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่

ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ณ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

 
 
 

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดโครงการติดตามผลการด าเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารในเขต

เทศบาลต าบลสุเทพ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี  

เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 ร้านค้า พร้อมทั้งแลกเปล่ียน

ข้อมูลด้านบทบาทของเทศบาลกับอาหารปลอดภัย ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับเทศบาลต าบลสุเทพ 

และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายอาหาร และ การขออนุญาตอาหารใหม่” โดย ดร.

ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้เช่ียวชาญจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเป็นอดีตผู้อ านวยการ

ส านักอาหาร อย. เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 จัดการอบรม “การสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้แก่มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง” ภายใต้

โครงการขับเคล่ือนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2562 โดยการถ่ายทอง

องค์ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรผู้

ปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง จ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเวียงแหง อ าเภอฝาง และอ าเภอ

แม่อาย โดยมีคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ถ่ายทอดองค์องค์ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 1 

อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
การจดักจิกรรมทางวชิาการระดบันานาชาติ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (Workshop on Advance Course in Fermentation 

Technology)   

ระหว่างวันท่ี 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Beuth University of Applied Science 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (Workshop on 

Advance Course in Fermentation Technology) ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  Establishment of an 

international research core for new bio-research fields with microbes from tropical 

areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization) 
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โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมในโครงการท้ังส้ิน 7 ประเทศ ณ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

การถา่ยทอดความรูผ้า่นสือ่เพ่ือเสรมิสรา้งภมูปัิญญาและการเรยีนรูใ้หก้บัชมุชน 

 คณะฯ ไดจ้ัดท าเว็บไซต์เก่ียวกับคลงัปญัญาอาหารลา้นนาเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของอาหารพ้ืนบา้นล้านนา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ท่ี  

http://www.agro.cmu.ac.th/lanna/lanna.html 
 

 

http://www.agro.cmu.ac.th/lanna/lanna.html


 

 

2019 ||| Faculty of Agro-Industry Annual Report    [ 51 ] 

  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ จากการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ส าหรับการบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้มี

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ

ธุรกิจฯ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการแสวงหารายได้จาก

สมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ดังรายละเอียดในตาราง  
 

โครงการแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1 แสวงหารายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 

1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 15 ต.ค.61-15 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา

ปริญญาโท-เอก   

1 ม.ค - 31 ก.ค. 62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการฑูตประชาสัมพันธ์ AGRO Ambassador 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  

รุ่นที่ 4 

6 ส.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต

อาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายส าหรับอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต ่าและปรับกรด" 

22-26 เม.ย.62 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 

และคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

7 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

8 โครงการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

โดยมตัีวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่4  

แสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 
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 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านหลักสูตร เผยแพร่ผลงานวิจัย และแนะแนวการศึกษาต่อ

ให้กับโรงเรียนในเขตภาคเหนือจ านวน 150 โรงเรียน ในงาน EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors ใน 

ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

   
 

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรม “เปิดบ้านอุตสาหกรรมเกษตร มช. Agro-Industry CMU Open 

House 2018” เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้จักกับ “คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. “เรียนเก่ียวกับอะไร? มีก่ี

สาขา? จบแล้วไปท างานอะไร? ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม "เปิดบ้านอุตสาหกรรมเกษตร มช. : Agro-Industry CMU Open 

House 2019" โดยจัดกิจกรรมออกบูธแนะน าหลักสูตรและแสดงผลงานนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร

ของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง 6 สาขาวิชา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาคารเรียน คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที ่3 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)” ภายใต้โครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2 

(รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วยโรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็น

วิทยากร ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

 

 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารส าหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดยคุณชาติชาย วิลัย

ลักษณ์ จากศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารส าหรับผู้สูงอายุที่

ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ณ ห้องปฏิบัติการ ช้ัน 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

 
 
 

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดโครงการติดตามผลการด าเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหารในเขต

เทศบาลต าบลสุเทพ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี  

เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 8 ร้านค้า พร้อมทั้งแลกเปล่ียน

ข้อมูลด้านบทบาทของเทศบาลกับอาหารปลอดภัย ระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับเทศบาลต าบลสุเทพ 

และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ศนูยบ์รกิารธรุกจิอตุสาหกรรมเกษตร 
         

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจฯ 

ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานส่วนกลางระหว่าง ผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานใน

สังกัด เพ่ือให้บริการแบบครบวงจร โดยมีการให้บริการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

ได้แก ่

 การให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

 การให้ค าปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ ระบบจัดการของเสีย วัสดุเหลือใช้และส่ิงแวดล้อม ระบบคุณภาพในโรงงาน 

QC/ GMP/ HACCP/ ISO9000/ ISO22000 เป็นต้น 

 เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมหมุนเวียนตลอดปี ท้ังในและนอกสถานท่ี 

 บริการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร  

 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในระดับห้องปฏิบัติการ และในระดับโรงงานต้นแบบ 

 การให้บริการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์การตอบสนองของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์ 

 บริการเคร่ืองมือในการแปรรูปอาหารในระดับโรงงานต้นแบบ 

 การให้บริการจัดวางระบบคุณภาพ การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบจาก

องค์กรภายนอก เช่น ระบบ QC, GMP, HACCP, ISO และ TQM เป็นต้น 

 บริการวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ

ส าหรับแสวงหารายได้โดยศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ จ านวนท้ังส้ิน 131 

กิจกรรม รวมท้ังส้ิน 5,325,123.19 บาท จ าแนกได้ดังตาราง และแสดงเป็นสัดส่วนตามรูป 
    
 

การบริการวิชาการแก่สังคมส าหรับแสวงหารายได ้
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รายได้จากการให้บรกิารทางวิชาการ 
 

 
 

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 
 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีแสวงหารายได้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 วั นที่  22-26 เ มษายน  2562 จัดการอบรม เ ชิง

ปฏิบัติการในหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต ่าและปรับกรด รุ่นที่ 6 

(Retort Supervisors) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ

รับรองจาก อย.โดยมีผู้เช่ียวชาญจากสถาบันต่างๆ 

ร่ วม เป็ นวิ ทยากร ได้ แ ก่  คณาจารย์ จากคณะ

อุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยา ลัย เ ชียง ใหม่ , 

ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันอาหาร และผู้เช่ียวชาญจาก

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 35 คน ณ 

โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด 

3,771,909.36

190,270.00

506,227.00 856,716.83

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ (บาท)

รายได้จากการให้บริการวชิาการ 

(โครงการจากแหล่งทุนภายนอก)

รายได้จากผลิตภัณฑ์คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร

การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ

การฝึกอบรม
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นอกจากน้ัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์ผลงานจากองค์

ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การด าเนินงานโดยศูนย์บริการ

ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ ไส้อ่ัวลดไขมัน แคปหมูไม่ใช้น ้ามัน แกงฮังเลแช่แข็ง เป็นต้น 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีโครงการและกิจกรรมรองรับการ

บริหารจัดการรูปแบบใหม่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก ดังน้ี 
 

โครงการแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะ เพ่ือพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ที ่ โครงการ ระยะเวลาที่จัด สถานที่ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและใช้ระบบบริหารยุคใหม่ และน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1 โครงการเสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม

เกษตร   

10 เม.ย..62, 

24-26 พ.ค.62 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

กระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท 

จังหวัดกระบี่ 

2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ 

EdPEx คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 การพัฒนาระบบรายงานผลข้อมูลตัวช้ีวัดแบบอัจฉริยะ  

(Business Intelligence) 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 4.1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร : เพ่ือความรักและ

ผูกพัน 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 4.2 โครงการพัฒนาผู้น าทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 4.3 โครงการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากร

สายวิชาการ (ค่ายเขียนต ารา) 

31 พ.ค.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล ส าหรับสาย

สนับสนุน 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 4.5 โครงการ Lunch Talk 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6 โครงการศึกษาดูงาน /ทัศนศึกษา 15-17 มี.ค..62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

7 โครงการ Happy Agro-Industry 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

8 โครงการ KM Share & Learn : นวัตกรรมการท างานและ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   

9 ส.ค..62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

9 โครงการ KM ของนักวิทยาศาสตร์ 8 ม.ค..62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

โดยมีการบริหารจัดการคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) ดังน้ี 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่5  

การบรหิารจดัการรปูแบบใหมเ่พ่ือสนบัสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก 
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การจดัท าแผนกลยทุธแ์ละแผนปฎบิตักิารประจ าปี บรกิารธรุกจิอตุสาหกรรมเกษตร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมการสัมมนาให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การทนทวนวิสัยทัศน์และ

ค่านิยม เพ่ือการพัฒนาองค์กร ดังน้ี 

 

 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 จัดการประชุมเพ่ือทบทวนการบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตาม

ข้อเสนอแนะของบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณอุตสาหกรรมเกษตร 

เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 10 เมษายน 2562 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567) เพ่ือ

ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ วิสัยทัศน์/แนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567) ซึ่งมีผู้บริหาร 

บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนร่วมระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 3 และ 4 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 วันที ่24-26 พฤษภาคม 2562 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพ่ือระดมความคิดในการจัดท าแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์

ของบุคลากร และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Disruptive Change โดยคุณสมภพ ศักด์ิพันธ์พนม 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการท้ังส้ิน 56 คน จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหนง่

ทางวิชาการ ได้ตามตาราง  
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 
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ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคณุวุฒปิรญิญาเอก ปี 2557-2562

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะแห่งอนาคตใหม่ (21st Century Skills) เป็นบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ และสนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยใช้เคร่ืองมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาอย่างต่อเน่ือง  

ในปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) อาจารย์ได้น าเคร่ืองมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นจ านวนร้อยละ 100 (จ านวน 56 คน 

จากจ านวนอาจารย์ท้ังส้ิน 56 คน) โดยมีกระบวนวิชาท่ีใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวนท้ังส้ิน 

109 กระบวนวิชา  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

 

 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“PLO (Program Learning outcomes) และ Bloom 

Taxonomy” ให้กับคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร

โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) 

ตามนโยบายของมหาวิทยา ลัย เ ชียงใหม่  โดยมี

ศ าสตร าจ า รย์  ด ร . วิ ฑู ร ย์  ป ริญญาวิ วัฒน์ กุ ล 

ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

จาก Louisiana State University, USA เป็นวิทยากร 

ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปี 2557-2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
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 วันที่ 29 เมษายน 2562 จัดการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)” 

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) โดยอาจารย์ พวง

เพ็ชร์ นิธยานนท์ อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และวิทยากรจาก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านที่เข้าอบรม ได้สอบผ่านการอบรมดังกล่าว 

ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จัดการฝึกอบรมเรื่อง "การเขียนหนังสือ/ต ารา เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ และ

กลยุทธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดนมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล อาจารย์สังกัดคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
    
 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอจากโทรศัพท์มือถือด้วย

โปรแกรม KineMaster” โดยมีนายวรกร สุพร พนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

การศึกษา นายศุภวัฒน์ กาฝั้ น และนางสาวภัทรพร ยาตรา นักศึกษาฝึกงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ แก่คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และท าคลิปแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาตร์อย่างง่าย 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Program Learning outcome (PLO) Part 

2” of Thai Curricula offered by Faculty of Agro-Industry or International Food Science and 

Technology Curricula โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Louisiana 

State University, USA ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ ด้ า น  Value-added new food product research and 

development เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและเล้ียงน ้าชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

และได้รับรางวัลต่างๆ ประจ าปี 2561 – 2562 ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือ

แสดงความยินดี พบปะพูดคุย และเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดท าผลงานทางวิชาการต่อไป โดยมี

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ จ านวน 5 ท่าน และอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน จ านวน 7 ท่าน 

ดังนี ้

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1.รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล  

2.รองศาสตราจารย์ Dr. Tri Indrarini Verjantoro  

3.รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ  

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล.ญาศินี จักรพันธุ์  

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุฐพัศ ค าไทย  

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ จิระรัตนรังษี  

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์  
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 วันที่ 11 กันยายน 2562 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดท าสื่อการสอนออนไลน์" ภายใต้โครงการ

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 

2562 โดยมี ดร.กนกอร โพธินันท์ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ จากประเทศสิงคโปร์ เป็น

วิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายสนับสนุนท้ังส้ิน 62 คน จ าแนกตามคุณวุฒิและ

สถานะการจ้าง ได้ตามตาราง  

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
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 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & 

Lean Canvas” ให้กับบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ 

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ผู้เช่ียวชาญนโยบาย (สวทน.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ณ 

ห้องโถง ช้ัน 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 
 ต้ังแต่วันที่  24 ตุลาคม 2561  เป็นต้นมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ "Lunch Talk” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และ

กลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้พบปะพูดคุยกันในรูปแบบ Lunch Talk ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางให้บุคลากรของ

คณะได้มีโอกาสได้พุดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ เช่น สรุป

รายงานผลจากการศึกษาดูงาน  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร, ความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการห้องปฏิบัติการ, แนะน าวิธีการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ใช้ในห้อง

ประชุมต่างๆ, ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพิจารณาและ

เสนอข้อคิดเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีก าหนดจัดกิจกรรมฯ เป็นประจ าทุก 

2 เดือน ณ ห้องประชุม 3 และ 4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

               
 

 

 

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การใช้งานระบบขออนุมัติเดินทางออนไลน์ , โปรแกรม 

OneDrive และโปรแกรม Line@” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติงาน และได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและน ามา

ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะฯ น ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 25 มกราคม 2562 จัดโครงการ Happy English Time ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของตนเองในด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัชรากรานต์ อิน

ทะนาค อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 วันที่ 15-17 มีนาคม 2562 จัดการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, 

นโยบายของบริษัทในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพการ

ผลิต (QC)แณ บริษัท มิตรผล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร และบริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จ ากัด 

จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการช่ังหัวมันตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเรียนรู้องค์กรคุณธรรม 

ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงานในหน้าที่ 

และการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 

         
 

 

 

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรม “โครงการ Happy English  Time” เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร

ของคณะฯ ได้ฝึกทักษะในด้านการฟงัและการพูดภาษาอังกฤษ โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการสนทนา

ภาษาอังกฤษ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์เชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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 วันที่ 14 สิงหาคม 2562  จัดโครงการ “KM Share & Learn : นวัตกรรมการท างานและการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21” เป็นการประกวดและแสดงผลงานการจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และ

นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักหอสมุด มาถ่ายทอดองค์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์การใช้

นวัตกรรม ในการท างานและการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน โดยมี

บุคลากรที่ได้รับรางวัล และร่วมแสดงผลงานดังนี้ 
 

สายวิชาการ 

รางวัลชนะเลิศ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล และอาจารย์.

ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว จากผลงาน “The Star Project” 
 

สายสนับสนุน  

รางวัลชนะเลิศ : นางวรางคณา เตมียะ และ น.ส.เกศสินี ต๊ะต้องใจ จากผลงาน “การวิเคราะห์ผลงานเพ่ือความ

ปลอดภัย : Job Safety Analysis” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายวรกร สุพร จากผลงาน “การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การสอนแบบศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยีวัสดุธรรมชาติ” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายวิชชากร วนสัณฑ์วงกต จากผลงาน “โปรแกรมตรวจสอบผลการศึกษา” 

               
 

 

 

 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Moving Forward" เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตลอดจนน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Edpex) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาตร์เชิงรุกให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ ดร. ผลบุญ นันทมานพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน CMU e-Document Version 2“ 

เพ่ือแนะน าการใช้งานระบบ CMU e-Document ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรม

เกษตร โดยทีมวิทยากรจากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คุณณัฎฐ์วลัช นันทิสิงห์ 

และคุณพัทธ์ธีรา เนตรสมบูรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
  
 
ความรว่มมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 
นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังคณะฯ จนมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการ

ด าเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องค์กร/หน่วยงานในต่างประเทศ 

มาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

1. Deakin University, Australia 

2. Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese 

Academy of Sciences, China 

3. Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Science, 

China  

4. Yunnan Institute of Microbiology, Yunnan University (YNU), China  

5. College of Chemical Engineering, Southwest Forestry University, China  

6. College of Light Industry and Food Engineering, Southwest Forestry 

University, China 

7. Hezhou University, China 

8. Free University of Bozen-Bolzano, Italy 

9. Hiroshima Kokusai Gakuin University, Japan 

10. Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan 

11. Graduate School of Agriculture, Kagawa University, Japan 

12. Graduate School of Agriculture Science, Kobe University, Japan 

13. Faculty of Agriculture, Yamagata University, Japan  

14. Tokyo University, of Marine Science and Technology, Japan 

15. College of Life Sciences, Gangnueng-Wonju National University, South 

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

17. Kangwon National University, South Korea  

18. Korea University, South Korea  

19. Supanuwong University, Lao PDR 

20. Faculty of Bioresources and Food Industry, University of Sultan Zainal 

Abidin, Malaysia  

21. Universiti Putra Malaysia, Malaysia  

22. Yadanabon University, Myanmar  

23. University of The Philippines Losbanos, Philippines 

24. University of the Philippines, Philippines 

25. The University of Reading, United Kingdom 

26. Nong Lam University, Vietnam 

27. Food Industries Research Institute (FIRI), Vietnam 

 

และมีโครงการความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานภายในประเทศมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

 

1. บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

3. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งแห่งประเทศไทย 

4. บริษัท ยูเน่ียนโฟรเซ่นโปรดักส์ จ ากัด  

5. บริษัท พีเอ็มกรุ๊บ จ ากัด 

6. บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จ ากัด 

7. บริษัท วี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

8. บริษัท น ้าตาลมิตรผล จ ากัด และบริษัทในเครือ  

9. สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์ 

10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม่ 

11. สมาคมผูป้กครองผู้พิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 

12. บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จ ากัด 

13. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอตุสาหกรรม จ ากัด 

14. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 
 

 

ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/องค์กร/หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ ดังน้ี 
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1. Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, Chinese Academy 

of Sciences, China 

 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Qingdao Institute of Bioenergy and 

Bioprocess Technology (QIBEBT), Chinese Academy of Sciences (CAS) ป ร ะ เ ท ศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม

น าเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติในรูปแบบ keynote lecture presentation ในงานประชุม

วิชาการนานาชาติ “The 2018 Qingdao International Technology Transfer Conference – 

Synthetic Biology Workshop”  ณ Lecture Hall 2 1 4 , Qingdao Institute of Bioenergy 

and Bioprocess Technology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

 
 
 
 

2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือรายละเอียดการ

ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างท้ังสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 
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3. Hezhou University, China 
 

 วันท่ี 19 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง Hezhou University ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมท้ังเข้าร่วมงาน 2019 China-

ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum ณ  Guangxi Polytechnic of 

Construction เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 

 
 
โครงการ/กจิกรรมความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ 

 

1) โครงการความร่วมมือกับ Faculty of Food Technology, University of Sultan 

ZainalAbidin มาเลเซีย 

 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังน้ี 

 วันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2561 จัดโครงการ “UniSZA 2018: Mobility and Community Services 

Program to Chiang Mai University” นักศึกษาจาก Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 

ประเทศมาเลเซีย จ านวน 13 คน และ Dr. Norlia Muhamad, Head of School of Food Industry, 

Faculty of Bioresources and Food Industry เดินทางมาร่วมโครงการดังกล่าว  ณ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยกิจกรรมประกอบด้วยการ

เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการของคณะ 

การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการอาหาร

หลากหลายแห่ง อาทิ บจก.นิธิฟูดส์ บจก.ชาระมิงค์ 

บจก.โกลมิลค์ ฯลฯ การศึกษาวัฒนธรรมและเยี่ยมชม

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ดอยอิน

ทนนท์ พระธาตุดอยค า เวียงกุมกาม การน าเสนอ

หัวข้องานวิจัย รวมทั้งการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

เก่ียวกับอาหารประจ าชาติ และวัฒนธรรมประเพณี

ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน 
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 วันที่ 21 มกราคม – 12 เมษายน 2562 จัดโครงการ .Work Learn Internship ภายใต้โครงการ 2019 

UniSZA Student Internship Programme” โดยมีนักศึกษาจาก Faculty of Bioresources and 

Food Industry, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประ เทศมาเลเซีย  จ านวน 8 คน 

เดินทางมาฝึกงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ บจก.ชาระมิงค์ บจก.

โกลด์มิลค์ บจก.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม และ บจก.สุภาฟาร์มผึ้ง ตลอดจนน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงาน   

           
 

 

 

 วันที่ 22 – 28 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง ได้รับเชิญจาก School of 

Food Industry, จาก Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti Sultan Zainal 

Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ไปร่วมสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในฐานะ Visiting 

Lecturer  

 
 

 

 

 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง ได้รับเชิญเป็น Keynote 

Speaker บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ  From Laboratory to Commercial Food Productionใ น ง า น 

International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Food Technology 

(ICAFT) 2018 ซึ่ ง จั ด โ ด ย  Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia. ณ UniSZA 

ประเทศมาเลเซีย 
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 วันที่ 16-21 มิถุนายน 2562 จัดโครงการ “CMU Student Mobility รุ่นที่ 5 : The Visit to Faculty of 

Bioresources and Food Industry, Universiti of Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia” โ ด ย

มี ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง และ อาจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง น านักศึกษาของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวม 9 คน เดินทางไปรว่มเสนอผลงานทางวิชาการ ศึกษาดู

งานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และสถาบันการศึกษาช้ันน าในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้

วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      

 
 

 

 

2) โครงการความร่วมมือกับ Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังน้ี 

 วันที่ 28 สิงหาคม – 23 พฤศจิกายน 2561 จัด

โ ค ร ง ก า ร  “ Student Mobility: Work-Learn 

Internship at the Faculty of Agro-Industry, 

CMU 2018” คณะนักศึกษาจาก Faculty of Food 

Science and Technology, Nong Lam 

University ประ เทศเวียดนาม จ านวน 10 คน 

เดินทางมาดูงานและฝึกงานวิจัย ณ คลัสเตอร์วิจัย

ต่ า ง ๆ  ใ น ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ

น าเสนอผลงานการฝึกท างานวิจัยของนักศึกษาเวียดนามที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 

 

 

 วันที่ 3 กันยายน – 1 ธันวาคม 2562 จัดโครงการ 

“ Student Mobility: Work – Learn Internship 

at Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai 

University 2019” คณะนักศึกษาจาก Faculty of 

Food Science and Technology, Nong Lam 

University ปร ะ เทศ เวี ยดนาม จ านวน 13 คน 

เดินทางมาดูงานและฝึกงานวิจัยในหน่วยวิจัยของ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
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3) โครงการความร่วมมือกับ Universiti Putra Malaysia (UPM) มาเลเซีย 
 

 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี และผู้บริหารและเดินทางไปเยือน 

Universiti Putra Malaysia (UPM) ประ เทศมา เลเซีย  เ พ่ือหารือ เ ก่ียวกับโครงการ Student Mobility 

โครงการวิจัย ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และศูนย์ Supercritical Fluid Centre ของ Faculty of Food 

Science and Technology, UPM  

 
 
 

 

 

4) โครงการความร่วมมือกับ University of Reading สหราชอาณาจักร 
 

 วันที่  5 พฤศจิกายน 2562 Dr. Heather McKeever, Senior Regional Manager จาก Global 

Recruitment and Admissions, Advancement Group, 

University of Reading ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมา

เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือหารือรายละเอียดเก่ียวกับ joint 

program (double degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 

University of Reading พร้อมทั้งพูดคุยและให้ข้อมูลเก่ียวกับ 

University of Reading แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

คณะฯ ที่สนใจไปศึกษาต่อ รวมถึงโอกาสในการท างานเสริมใน

ระหว่างศึกษา 

 

 

5) โครงการความร่วมมือกับ Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 จัดโครงการ ”Hezhou University Student Camp 2019” โดยมี

อาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก Hezhou University ประเทศจีน จ านวนทั้งสิ้น 28 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้

เยี่ยมชมหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค โรงงานต้นแบบของคณะฯ รวมทั้ง

ได้ไปเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารประจ าชาติ และ

วัฒนธรรมประเพณีของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน 
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6)  โครงการความรว่มมือกับ Yamagata University ญ่ีปุ่น 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

 วันที่ 13-16 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เดินทางไป

น าเสนอผลงานในงาน International Symposium on Recent Trend and Technology of Food 

Security and Management in Asia และเข้าพบ Prof. Dr. Mitsuhiro Hayashida, Dean of the 

Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือหารือเก่ียวกับความร่วมมือทาง

วิชาการและงานวิจัย อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมในเมือง Tsuruoka และ

บริเวณใกล้เคียง 

 
 

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 Assoc. Prof. Dr. Masanori WATANABE จาก Faculty of 

Agriculture, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเพ่ือพบปะคณะผู้บริหาร ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมและสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะฯ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “Scholarship for Short-Term 

Study in Japan FY2019 from JASSO” รวมทั้งหารือโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยและคณาจารย์ของ

คณะฯ 

 
 

 

 

   วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562 จัดโครงการ “Student 

Mobility: Short Stay Program in CMU 2019” อาจารย์

และนักศึกษาจาก Faculty of Agriculture, Yamagata 

University ประเทศญี่ปุ่น จ านวนทั้งสิ้น 8 คน เดินทางมา

เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือเยี่ยมชมหน่วยการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค 

โรงงานต้นแบบของคณะฯ รวมทั้ง เยี่ยมชมภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารในจังหวัดเชียงใหม่และร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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7) โครงการความร่วมมือกับ Free University of Bozen-Bolzano สาธารณรัฐอิตาล ี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก Faculty of Science and Technology, Free 

University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี จ านวน 2 คน ร่วมกิจกรรมการท าอาหารไทยกับอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี คุณชาติชาย วิไลลักษณ์ ผู้เช่ียวชาญจากศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ให้ค าแนะน า 

 
 

 

8) โครงการความร่วมมือกับ Korea Food Research Institute (KFRI) สาธารณรัฐเกาหล ี

  วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี เดินทางไป

เยือน Korea Food Research Institute (KFRI) สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือหารือเก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสองสถาบัน พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ไปท าวิจัย ณ Korea Food Research Institute (KFRI) สาธารณรัฐ

เกาหลี  

 
 

 

9) โครงการความร่วมมือกับ Deakin University ออสเตรเลีย  

 วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี เข้าร่วมการหารือแนว

ทางการ จัดท าห ลักสูตรสองปริญญาร ะหว่ างคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรวิทยา

ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า  Food Science and 

Technology ระดับนานาชาติ) และ Faculty of Health, 

Deakin University (Master of Human Nutrition) 

รวมถึงหารือแนวทางการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขา Food Science and Technology ระดับ

นานาชาติ ตลอดจนหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัย

ร่วมกับ ณ Deakin University ออสเตรเลีย  
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อาคนัตกุะจากตา่งประเทศเยีย่มชมคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีอาคันตุกะจากต่างประเทศเดินทางมาเย่ียมชมคณะอุตสาหกรรม

เกษตรสรุปได้ดังตาราง 

 

จ านวนอาคันตุกะท่ีมาเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 

 

ดังตัวอย่างรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 

 

 วันที่  9 มกราคม 2562 Professor Jaehong Han จาก Chung-Ang Universityจาก The Asian 

Society of Natural Products (ASNP) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือ

แนะน าสถาบันและหารือโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันณ ห้องประชุม 2 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  
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 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 Assoc. Prof. Dr. Samshul Abd Razak, Dean School of Food Science 

and Technology, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้ง Dr. Au Then 

Wan, Dean of School of Computing and Informatics จาก Universiti Teknologi Brunei (UTB) 

บรูไน ดารุสซาลาม มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือแนะน าสถาบัน และหารือแนวทางการสร้างกิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันทั้ง 3 สถาบัน ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

             
 

 

 วั น ที่  25 กุ ม ภ า พั น ธ์  2562 Prof. Dr. Pinjing He, Head of Institute of Waste Treatment & 

Reclamation, Prof.Dr. Fan Lyu แ ล ะ  Prof. Dr. Hua Zhang อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า จ า ก  College of 

Environmental Science & Engineering จ า ก  Institute of Waste Treatment & Reclamation, 

Tongji University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือแนะน าสถาบัน 

น าเสนอทุนส าหรับบัณฑิตศึกษา และบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ “Waste 

management in China: Status and Challenges” และ “Anaerobic digestion of biodegradable 

waste: Hot research in recent years” 

 
 

 

 วันที่ 4 มีนาคม 2562 Mr. Benjamin Pwee จาก Global University Systems (GUS) เนเธอร์แลนด์ มา

เยือนคณะอุถตสาหกรรมเกษตร เพ่ือหารือเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ณ 

ห้องประชุม 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 Dr. Duan Zhenhua, Dean 

of College of Food Science and Biology 

Engineering, Dr. Pan Zhongtian, Professor of 

College of Food Science and Biology 

Engineering และ Ms. Luo Xiaoyu หัวหน้าการบริหาร

นักศึกษาต่างชาติ คณะการบริหารการศึกษานานาชาติ จาก 

Hezhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มา

เยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือแนะน าสถาบันรวมทั้ง

หารือการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ ระหว่าง College of Food Science and Biology 

Engineering และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจน

เยี่ยมชมหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค และโรงงานต้นแบบของคณะฯ 

 

 

 วันที่ 5 กันยายน 2562 ดร. วีระวัฒน์ แช่มปรีดา และ ดร. ภรรทนพ กนกรัตนา จากส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ Prof. Dr. Xinqing 

Zhao จ า ก  School of Life Science and Biotechnology, 

Shanghai Jiao Tong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือพบปะผู้บริหาร และหารือ

โอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้อง

ประชุม 2 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ เยี่ยมชม

ห้องปฏิบัติการ ณ คลัสเตอร์วิจัยกระบวนการชีวภาพ 

 

 
 
การเยีย่มชมศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นประสบการณ ์

 

1. ด้านการด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

 

 วันที่  5 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร หัวหน้ างาน และบุคลากรส านักส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าโดย คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี เลขานุการคณะฯ และ

หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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2. ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ จาก 23 โรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ 

จ านวน 60 คน เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรทั้ง 6 สาขาวิชา 

โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชมการสาธิตเครื่องมือและ

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร และได้ท าปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการทาง

กายภาพ และกระบวนการทางเคมี โดยคณาจารย์

และนักวิทยาศาสตร์ประจ าคณะฯ  
 

 
 

 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ เชียงใหม่ มาเยี่ยมชมการเรียน

การสอน รับฟงัการแนะน าหลักสูตรทั้ง 6 สาขาวิชาของคณะฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส ให้การต้อนรับและแนะน าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 

 

 วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ โดยมีรองคณบดี ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวัง ให้การต้อนรับและ

บรรยายแนะน าหลักสูตร 6 สาขาวิชา และได้เยี่ยมชมและร่วมท ากิจกรรมปฏิบัติการทางด้านการออกแบบ

วัสดุบรรจุภัณฑ์กับสาขา Packanging และนวัติกรรมการแปรรูปอาหารกับสาขา Food Science 
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3. ด้านการบริหารจัดการ 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบรักษาความปลอดภัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรจากงานบริหารทั่วไป และงานนโยบาย

และแผนฯ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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นอกเหนือจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แล้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้ด าเนินการ

ตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนอง

ตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

การส่งเสริมสุขภาพและเชือ่มความสัมพันธ์ของบุคลากร ดังน้ี 
 
 

กจิกรรมสนบัสนนุการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มีจ านวนท้ังส้ิน 8 โครงการ ดังมีรายละเอียดในตาราง 
 

กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรส่งเสริมสุขภำพบุคลำกร ในปีงบประมำณ พ.ศ..2562 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำที่จัด สถำนที่ 

1 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ย – ธ.ค. 61 สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 ท าบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 24 ธ.ค.61 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 ท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ ม.ค.62 วัดใน อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 

4 ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ 13 เม.ย.62 อ.เมืองเชียงใหม่ 

5 ด าหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 เม.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ด าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 เม.ย.62 ศาลาธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยค าและถวายเทียนพรรษา 4 ก.ค.62 วัดพระธาตุชุ่มเมือง  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

7 เกษียณอายุราชการบุคลากร 11 ก.ย.62 ร้าน The good view  

all day จ.เชียงใหม่ 

8 การป้องกันไข้เลือดออก ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

โดยมตัีวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

พันธกจิด้านการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม  
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 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ า ปี 2561 เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา และได้น าปัจจัยที่ได้รับจากการท าบุญทอดกฐินไปบูรณปฏิสังขรณ์

สิ่งก่อสร้างและอุปถัมภ์ พระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัดฝายหิน 

 
 

 

 

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 จัดพิธีท าบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสข้ึนปีใหม่ 2562 โดยมี ผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมท าบุญ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมจับฉลากของขวัญ 

ปีใหม่จากผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ หอประชุมใหญ่คณะอุตสาหกรรมเกษตร    

            
 

 

 

 วันที่ 11 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมท าบุญ 9 วัดเนื่องในโอกาสข้ึนปีใหม่ เพ่ือเป็นศิริมงคล สร้างขวัญและ

ก าลังใจในการท างาน สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสุขความสงบแก่บุคลากร ตามแนวทาง

องค์กรแห่งความสุข Happy university เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามให้คง

อยู่สืบไป ณ วัดใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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 วันที่ 18 เมษายน 2562 จัดพิธีด าหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส ประจ าปี 2562 เพ่ือรดน ้าด าหัวผู้อาวุโส 

และรับพรปีใหม่จากผู้อาวุโส ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบล้านนาให้คง

อยู่สืบไป ณ โรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

 วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีรดน ้า 

ด าหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 ณ บริเวณลาน

สักข้างศาลาธรรม  

               
 

 

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงาน

ภายในเขตดอยค า ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ,  คณะสัตว

แพทยศาสตร์ ,  สถาบันวิ จัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ , 

ศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ, ศูนย์สัตว์ทดลอง,. 

หอพักในก า กับ ( เฮือนศรีตรัง )  และศูนย์วิ จัยข้ าว ล้านนา  

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีดอยค าสัมพันธ์ ถวายเทียนพรรษา และ

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน ณ วัดพระธาตุชุ่มเมือง 

ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

                 
 

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรม “ชาว อก.มช. ร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลาย” เพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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 วันที่ 11 กันยายน 2562 จัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 

2562 เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงการขอบคุณที่ผู้เกษียณอายุได้ท าคุณประโยชน์ต่อคณะฯ 

โดยมีผู้เกษียณอายุให้เกียรติมาร่วมงาน จ านวน 2 ท่าน คุณไกรค า หัสการบัญชา สังกัดส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร และคุณจิตรา กล่ินหอม สังกัดส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ณ ร้าน The Good View 

All Day ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

                 
 

 

 

กจิกรรมอนรุกัษแ์ละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและพัฒนาสงัคม 

จัดกิจกรรมอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาสังคม 

จ านวน 3 โครงการ ดังในตาราง 

กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2561 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำที่จัด สถำนที่ 

1 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2 บริหารจัดการวัสดุรีไซเคิลและวัสดุมีพิษเพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 - การสร้างคุณค่าวัสดุรีไซเคิล เช่น การน าถุงขนมกรุบ

กรอบมาท าเป็นไม้เสียบเงินท าบุญเนื่องในเทศกาลต่างๆ,

การท าถุงกระดาษเพ่ือชุมชนในท้องถ่ิน เป็นต้น 

ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 - จัดท าสื่อและรณรงค์เพ่ือปลูกจิตส านึกการคัดแยกขยะ 

และการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล 

ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 - การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลไปฝากธนาคารวัสดุรีไซเคิลของ

มหาวิทยาลัย หรือน าไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับขยะ 

ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

3 โครงการการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

โดยมตัีวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
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 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากคคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 (sport day) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬา

และออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเช่ือมความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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