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สาสน์จากคณบด ี

 

 
 
รายงานประจําปีฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ . 2563  ( 1  ตุ ล าคม 2562  – 30 กันยายน 2563 ) ของคณะ อุตสาหกร รมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวท่ีผ่านมา คณะฯ ได้มีการดําเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลุมตาม

ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญท้ัง 4 ด้าน คือ พัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกร รมเกษตรเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาดสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและสังคมโลก พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและ
มีความสามารถในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ และสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรในระดับชาติและนานาชาต ิซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการดําเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด 

 
การดําเนินการท่ีบรรลุตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากความร่วมมือ 

ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ ในนามของ
คณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 

     

                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 
         คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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           ตราประจาํคณะ         สีประจําคณะ 

 

                 
 

 
 
 

INTRODUCTION 

ข้อมูลเบื้องต้น 
 

ลักษณะองค์การ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้เปลี่ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2535 ในขณะท่ียังเป็นภาควิชาฯ ได้เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกในภูมิภาคท่ีเปิดสอนทางสาขาน้ี  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการให้บริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได้ และสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทางด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร   
 
สถานท่ีตั้ง :   155 หมู่ 2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
   โทรศัพท์ 0-5394-8206   โทรสาร 0-5394-8206 

http://www.agro.cmu.ac.th/index.php 
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วิส ัยทศัน ์ 

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสร้างนวัตกรรม เพ่ือนําคุณค่าให้กับผู้เรียนและสังคม” 

 
พันธกจิ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของ
ท้องถ่ินภาคเหนือและประเทศ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ินภาคเหนือ 

5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองโดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มุ่งประสานประโยชน์ระหว่างคณะกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมศิษย์เก่าและชุมชนท้องถ่ิน ได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม 
 
ค่านยิม   

“เก่งงาน ทําด ีสามัคค ีมีความสุข” 
 
ยุทธศาสตร ์  

 ยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ 2 : สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาดสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถใน
การแข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ 
 ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ 
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โครงสรา้งองคก์าร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

อธิการบดี 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณบดี 
 

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 
 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

 

รองคณบดี 

• คณะกรรมการวิชาการ 

• คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

• คณะกรรมการวิจัย 

• คณะกรรมการบริกาวิชาการแก่สังคม 

• คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร 

• คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, EdPEx
ฯลฯ 

 

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหน้าสํานักวิชาฯ

 

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เลขานุการคณะฯ
 

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหน้าศูนย์ฯ
 

หัวหน้างาน 

 
• งานบริหารทั่วไป 

• งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

• งานนโยบายและแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

• งานบริการการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

• งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

• สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

• หน่วยบริการธุรกิจ 

• หน่วยบริการโรงงานต้นแบบ 

ผู้ช่วยคณบดี 

งานบริการร่วมภาครัฐ/เอกชน 
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โครงสรา้งการบรหิาร    
 

 
 

 

 

 

  
 

ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา) 

• ด้านบริการธุรกิจ 
• ด้านบริการวิชาการท่ี

แสวงหารายได้ 

 

ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล) 

• ด้านบริหารท่ัวไป 
• ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
• ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ชุดตาง ๆ  

• ด้านวิจัย 
• ด้านบริการวิชาการท่ีไม่แสวงหารายได้ 
• ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 

• ด้านวิชาการ 
• ด้านบัณฑิตศึกษา 
• ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

• ด้านบริหารท่ัวไป 
• ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
• ด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
• ด้านบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
• ด้านบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

• ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
• ด้านห้องสมุด 
• ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

• ด้านวิชาการ 
• ด้านบัณฑิตศึกษา 
• ด้านบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
• ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
• ด้านการจัดการองค์ความรู้ 

ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) 

• ด้านการเรียนการสอน 
• ด้านบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ด้านประชาสัมพันธ์ 
• ด้านทรัพยากรทาง

 

รองคณบดี  
(ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกลุ) 

คณะกรรมการอํานวยการ 
ประจ ําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

คณบด ีคณะอ ุตสาหกรรมเกษตร  
(ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) 

คณะกรรมการบร ิหารประจ ํา  
คณะอ ุตสาหกรรมเกษตร  

 

รองคณบดี 
(ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง) 

รองคณบดี  
(รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ) 

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

(ผศ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง) 

หัวหน้าสํานักวิชา 
อุตสาหกรรมเกษตร 

(รศ.ดร.นริมล อุตมอ่าง) 

เลขานุการ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 (น.ส.ปิยะนุช สวัสดี) 

ผู้ช่วยคณบดี  
(อ.ดร.สุภเวท มานิยม) 

• ด้านวิจัย 
• ด้านบริการวิชาการที่ไม่แสวงหารายได้ 
• ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 

รองคณบดี  
(รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ) 

- ด้านนโยบายและแผน อัตรากําลัง 
  และงบประมาณ 
- ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
- ด้าน EdPEx 
- ด้านการบริหารความเส่ียงฯ 
- ด้านการจัดการองค์ความรู้ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
  โสตทัศนศึกษา 
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คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธ์ุ 
         กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  นพรัตนราภรณ์ 
         กรรมการ ดร.วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
         กรรมการ นายติณณ์สัณห์  เทพเกษตรกุล 
         กรรมการ นายวิศิษฏ์  ลิ้มประนะ 
         กรรมการ นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม 
                   กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 
                           ผู้ช่วยเลขานุการ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ  สังข์สุวรรณ 
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ผู้บร ิหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล 

รองคณบดี 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ 
รองคณบดี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

รองคณบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง 
รองคณบดี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  อุตอ่าง 
หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 
เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล 

ผู้ช่วยคณบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา 
ผู้ช่วยคณบดี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 

ผู้ช่วยคณบดี 
 

อาจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม 
ผู้ช่วยคณบดี 
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ผู้บร ิหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล 

รองคณบดี 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  พูลลาภ 
รองคณบดี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

รองคณบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุระวัง 
รองคณบดี 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  อุตอ่าง 
หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

นางสาวปิยะนุช  สวัสดี 
เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล 

ผู้ช่วยคณบดี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา 
ผู้ช่วยคณบดี 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 

ผู้ช่วยคณบดี 
 

อาจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม 
ผู้ช่วยคณบดี 
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ผู้บร ิหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร  ศิริโวหาร 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ  จงเจริญรักษ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ  คําไทย 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 
นางสาวสังวาลย์  วรรณกุล 

หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ 
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 
นางกรชวัล  กันทา 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นางสาวอุไรวรรณ  ศักยาภินันท์ 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

 
นางปิยะนุช  จันทนา 

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 

นางนงนุช ทองอ่อน 
หัวหน้างานบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
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บุคลากร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรท้ังหมด 119 คน จําแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 57 
คน และบุคลากรสายสนับสนุน 62 คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี    

 
จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 

 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
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จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
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งบประมาณ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการตาม
พันธกิจคณะฯ จํานวนท้ังส้ิน 166,193,764.21 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบประมาณเงินแผ่นดิน จํานวน 81,252,400 บาท เพ่ือใช้จ่ายในหมวดงบดําเนินงาน ได้แก่ 
เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุงานจัด
การศึกษา 

 
งบประมาณเงินรายได ้จํานวน 84,941,364.21 บาท จากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

รายได้จากเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากเงินสนับสนุนการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากเงินบริจาค และรายได้อื่นๆ  
 
 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
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OVER ALL OPERATION 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์
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 ในการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพและบรรจุภณัฑ์ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ 
ประเทศ มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การ พัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกร รม เกษตร เพ่ือสร้า งขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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การสนบัสนนุทนุวจิยั 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือการทําวิจัยท้ังส้ิน 
64 โครงการ รวมงบประมาณ 53,524,104.34 บาท จําแนกได้ดังตาราง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2020 ||| Faculty of Agro-Industry Annual Report    [ 15 ] 
 

การเผยแพรผ่ลงานวจิยั  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิจัย 

ดังน้ี 

 
 
 โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International 

Conference on Food and Applied Bioscience 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แก
รนด์วิว ครั้ง 5 โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT), Agro-Industry Academic Council Association 
(AIAC), Faculty of Agriculture, Yamagata University, Faculty of Agriculture, Kagawa 
University, College of Life Science, Gangneung-Wonju National University, National 
Pingtung University of Science and Technology, Qingdao Institute of Bioenergy and 
Bioprocess Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin, Free University of Bozen-Bolzano 
และ College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, Thailand เ พ่ือเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  
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 วันท่ี 14 กันยายน 2563 จัดโครงการสัมมนาเ พ่ือส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
Manuscript Workshop ปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ องประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                  
 
ผลงานวจิยัเดน่ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลงานวิจัย ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีตัวอย่างดังต่อไปน้ี  
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ผลงานทางดา้นการวจิยัทีไ่ดร้บัรางวลั 

 รางวัลผลงานวิจัยดี 
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวียัน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาช น) หรื อ สวก . ในง านประชุมวิชาการ สว ก. ปร ะจําปี 2562 ภายใต้ หัว ข้อ “Beyond 
Disruptive Technology จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยการเกษตร” เม่ือวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
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 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ได้รับรางวัลสภา
วิจั ย แห่ ง ช าติ  :  ร างวั ล วิ ทย านิพนธ์  ร ะดั บดี  ส าขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจําปีงบประมาณ 2563 จาก
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซัง
ข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์ : Enzymatic Productions 
of xylooligosaccharide and bioethanol from 
corncob” เ ม่ือ วั น ท่ี  2 กุมภ าพัน ธ์  2 563 ณ ศูน ย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 
 

 รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ และทีมวิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ 
ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจําปีงบประมาณ 2563 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช .) จาก
วิทยานิพนธ์เรื่อง “เครื่องผลิตน้ํากระตุ้นพลาสมาอุณหภูมิตํ่าสําหรับยับย้ังเชื้อก่อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Non - Thermal Plasma - Activated Water Machine for Inactivation of Food Borne 
Pathogens in Food Industry)” เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพมหานคร 
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 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาด
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมโลก เพ่ือให้มีบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

สร้างบุคลากรดา้นอตุสาหกรรมเกษตรที่ชาญฉลาดสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของประเทศและสงัคมโลก 
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หลักสูตร 
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 13 หลักสูตร ดังน้ี 
 

หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่เปิดสอนในปัจจุบัน 

 

นอกจากน้ี คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาอีก 2 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการทุกหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดการเรียนการสอน 2 
แผนการศึกษา คือ แผนการศึกษาท่ี 1 แบบปกต ิและแผนการศึกษาท่ี 2 แบบสหกิจศึกษา ส่วนหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแบบเดียว 
นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5 ภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการโดยใช้สถานประกอบการร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นระยะเวลา 1.5 ปี (ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 
ของปีการศึกษาท่ี 3 จนสําเร็จการศึกษา) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถาน
ประกอบการท่ีได้รับมอบหมาย  
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นอกจากน้ี หลักสูตรระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับการ

รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ The 
Institute of Food Technologist’s (IFT) เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2015 - 2020 

 

 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึก
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร และ
เทคโนโลยีการบรรจุ ท้ังในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต และตอบสนองนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน  

 
 

นักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวนนักศึกษาทุกระดับชั้น จํานวนผู้สําเร็จ

การศึกษา และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังน้ี 
 

จํานวนนักศกึษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2563 
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 โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีชาญฉลาด
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมโลก ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2562 จัดค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากราณต์ อินทะนาค อาจารย์ประจําภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ ป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาผู้เ ข้า
ฝึกอบรม จํานวน 6 วัน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้จบออกไปเป็นบัณฑิตท่ีสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เป็นบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณภาพ และยกระดับขีดความสามารถของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวทาง CMU Smart Students ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 4 
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

 วันท่ี 10 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะ
อุต สาหกรร มเ กษตร  โด ยมีการบรร ยายใ นหั ว ข้อ  “น โยบายความปลอดภัย ในห้อ งปฏิบัติก าร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ”, “การ
จัดการสารเคมี และของเสียสารเคมีผ่านโปรแกรม CMU Wastetrack” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . 
นัทธี สุรีย์ เป็นวิทยากร และการบรรยาย “แนวทางการป้องกันและจัดการอัคคีภัย” และ"การทดลองปฏิบัติ
กับเปลวไฟจริง และการฝึกการดับเปลวไฟด้วยถังดับเพลิง" วิทยากรจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 เ ข้าร่วม
ฝึกอบรม ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 วันท่ี 11 มกราคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรม One Day Start Up for 

Product Development ภายใต้หัว ข้อ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากถ่ัวแระ” ในรูปแบบการแข่งขัน
ทําอาหารของ นศ.ชั้นปีท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือฝึกฝนการสร้างแนวคิด และกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สําหรับนักศึกษา การทํางานร่วมกันเป็นทีม และกระชับความสัมพันธ์อันดีร ะหว่างนักศึกษาใน
สาขาวิชา และอาจารย์ท่ีปรึกษา ณ ห้องแลป Food Processing ชั้น 3 อาคาร 4 และนําเสนอผลงาน ณ 
หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     
 

 วันท่ี 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมอบรม GMP/HACCP/FSSC2200 and Quality Tool ให้แก่
นักศึกษา ชั้นปีท่ี 4 เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อม มีความรู้และความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการจัดทํา
ระบบคุณภาพได้อ ย่ าง ถูกต้อ ง เกิดปร ะสิ ทธ์ิภาพสู งสุ ด ส าม าร ถนํ าไปใ ช้ใ นการปฏิบัติง าน ใ น
ภาคอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต เป็นประโยชน์ท้ังต่อผู้ประกอบการด้านอาหารเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศ
หรือส่งออก และผู้บริโภคทีต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัย  

    
 

 วันท่ี 23 - 24 เมษายน 2563 จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมสู่การทํางาน หลังวิกฤต 
COVID 19 รูปแบบ Virtual Training ด้วยโปรแกรม Zoom สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจาก Mind Tools Co., Ltd. และมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การทํางาน 
รวมท้ังมีความรู้และความสามารถนําทักษะของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
หรือหน่วยงานต่างๆในอนาคต และเกิดประสิทธ์ิภาพสูงสุด 
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 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 จัดฝึกอบรมใบประกาศ นียบัตร “ข้อกําหนดอาหารฮาลาลเ บ้ืองต้น” ผ่าน
แอปพลิเคชั่น Halal Science Center MOOC ให้แก่นักศึกษา โดยนายเรวัตร วงค์เดอรี หัวหน้า
ศูนย์บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สํานักงานเชียงใหม่ และนางสาวสุลัยญา เ ป่ียมชัยวัฒน์ 
เจ้าหน้าท่ีบริการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สํานักงานเชียงใหม่ เ ป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

    
 

 วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมอบรม หัว ข้อ “Startup คิดให้พร้อมก่อน Start” ให้แก่นักศึกษา   
โดยนายธนากร สุภาษา ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จํากัด เป็นวิทยากร   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถ เพ่ิมทักษะให้มีความพร้อมเข้าสู่ร ะบบการทํางาน
ในศตวรรษท่ี 21 ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิต 

    
 

 วันท่ี 19-20 สิงหาคม 2563 จัดการอบรมหลักสูตร Good Manufacturing Practice (GMP) และ 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) สําหรับนักศึกษา ชั้นปีท่ี 4 ภายใต้โครงการ
สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่เพ่ือสร้างกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยคุณวิชชุดา เกิดโภคา จากสถาบัน Food 
Safety Support & Service เป็นวิทยากร ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่  
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ห้องสมดุและสือ่อเิลก็ทรอนคิส ์  
  

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินงานให้
การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะเป็น
ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชา โดยเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม 
รักษา ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 
หนังสือ ตําราเรียน 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 สํานักหอสมุด ในส่วนของการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาการให้บริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนของคณะน้ัน อยู่ภายใต้ความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะและผู้บริหารสํานักหอสมุด 
 

ห้องสมุดได้จัดอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
การ อ่าน บ ริการสืบค้นข้อ มูลสารสนเทศผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ังระบบ Intranet และ 
Internet ให้การบริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุด ระบบ 
INNOPAC: Millennium Circulation บริการคอมพิวเตอร์
เพ่ือสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ CMUL-OPAC โดย
ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์สํานักหอสมุด CMU-LIBNET 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย CMU-NET 
บริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า บริการยืมและขนส่ง

หนังสือเอกสารระหว่างห้องสมุด และบริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐานของ
ผู้รับบริการห้องสมุด 
 การพัฒนาจัดบริการห้องอ่านหนังสือในลักษณะ 
Common Room มีรูปแบบบรรยากาศของการเป็น 
Living Library โดยการจัดห้องอ่านหนังสือแบบน่ังพ้ืน
พรมให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลาย และมีโต๊ะญี่ ปุ่นพร้อม
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 ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ์ จอ LCD เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนรู้ทางวิชาการและบันเทิงคดี บริเวณทุก
ส่วนภายในห้องสมุด ผู้รับบริการท่ีมีคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย 
ทําให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลใน Internet ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
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ปัจจุบันห้องสมุดมีพ้ืนท่ีในการให้บริการ 190 ตารางเมตร จํานวนโต๊ะน่ังอ่าน 14 ตัว 72 ท่ีน่ัง 
ชั้นหนังสือ 24 ตู้ ชั้นวางวารสาร 12 ตู้ มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
การศึกษาค้นคว้าวิจัย จําแนกได้ดังตาราง 
 
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
การบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยมีจุดให้บรกิารอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
(wireless) ภายในคณะ จํานวน 92 จุด มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล
กิจกรรมโครงการต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะท่ี http://www.agro.cmu.ac.th/agro60/ และ Facebook 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. Fan page 

 
 

 

 

 
นอกจากน้ี คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังน้ี 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro60/
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ระบบสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน 

ด้านการศ ึกษา ด้านการว ิจ ัย ด้านการบริหารจ ัดการ 
1 e-learning 4 ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย 
10 ระบบข่าวสารและภาพกิจกรรม

บนเว็บไซต์ 
19 ปฏิทินกิจกรรมคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

2 e-bulletin ด้านบริการว ิชาการ 11 e-meeting 20 KM Blog 
3 ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา 
5 ศูนย์บริการธุรกิจฯ 12 ระบบการเสนอและประเมินผล

โครงการ 
21 ทะเบียนรับส่งหนังสือ

ออนไลน์ 
ด้านการเงิน 13 ระบบการจองใช้รถยนต์ 22 CMU-MIS 

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

  
9 Project 

management 
15 ระบบการจองห้องเรียนพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
24 ระบบการลงทะเบียนการ

ประชุมนานาชาติ 
    16 ระบบจองห้องประชุมพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
25 ระบบจัดเก็บข้อมูลการ

พัฒนาบุคลากร 
    17 ระบบบริหารจัดการตารางสอบ 26 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

    18 ระบบการจองใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 

27 ระบบการขออนุมัติ
เดินทางออนไลน์ 

 
ผลงานนกัศกึษาระดับปริญญาตรที ีไ่ดร้บัรางวลั 
 
 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึง่ 

นายธวัฒน์ชัย คํางาม นางสาวเณศรา คะชา นางสาวรุ่งทิวา จักรใจวงศ์ นางสาวธัญวรัตม์ แจ้ทา 
และนายฐิติวัฒน์ กัณหะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึง จากผลิตภัณฑ์ Plant based meat โดยมี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และ 
อ.ดร.ชิตาพัณณ ์ใบง้ิว เป็นท่ีปรึกษา ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปี ท่ี 12 CMU-
FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (North Region) "Smart Thai Food" รอบรอง
ชนะเลิศระดับภูมิภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ณ Rice Grain Auditorium อาคาร
อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
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 รางวัลชนะเลิศอันดับสอง และรางวัล Best Presentation 
นางสาวจิณณ์พัชร์ พงษ์พานิช นางสาวชวัลลักษณ์ เรืองศร ี นางสาวฐิติยากร แก้วสีแดง นายปว
ริศร์ วิรัช และนางสาวภัทรวี วงค์กาศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง และรางวัล Best Presentation จากผลิตภัณฑ์ 
Pumpy Line โดยมี ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว เป็นท่ีปรึกษา ในการ
ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีท่ี 12 CMU-FoSTAT Food Innovation Contest 2020 
(North Region) "Smart Thai Food" รอบรองชนะเลิศระดับภูมิภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 
2563 ณ Rice Grain Auditorium อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  

 
 

 รางวัลชมเชย 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารปีท่ี 12 CMU-FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (North Region) 
"Smart Thai Food" รอบรองชนะเลิศระดับภูมิภาคเหนือ เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2563 ณ Rice 
Grain Auditorium อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้แก่ 
 
 ทีมท่ี 1 นางสาวกัญญาวีร์ พงศ์ประยูร นางสาวขนิษฐา ทัดเท่ียง นายชวัลวิทย์ วัชระจีนาพันธ์ 
นางสาวนัฐนันท์ บุตรศักดิ์ และนางสาวณิชกุล วิริยะนรอนันต์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลิตภัณฑ์ ซอสเอนกประสงค์จากหนอนไหม โดยมี ผศ.
ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว เป็นท่ีปรึกษา 
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 ทีมท่ี 2 นางสาววัชรา วัชระชัยสุรพล นางสาวศรวณีย์ สุวรรณ์ นางสาวศศินิภา คําพิล และ
นางสาวศุภาภรณ์ ต๋าคํา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวลัชมเชย จาก
ผลิตภัณฑ์ บันไส้ซอสมัสม่ัน โดยมี ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว เป็นท่ี
ปรึกษา 

     
 
    ทีมท่ี 3 นางสาวรสกร  อัฒพันธ์ นางสาววิรัญญา  เรืองอยู่ นางสาววาสิฎฐี  ศรีมหาพรม นาย
อติวิทย์  ชิตเกษร นางสาวกานต์สินี  พรมโวหาร และนางสาวชญานิศ  ใจเป็ง นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย จากผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวมะม่วงบอลพ
รีไบโอติก โดยมี อ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง และ ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล เป็นท่ีปรึกษา 

         
 

 รางวัลชนะเลิศ 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปี ท่ี 12 FoSTAT Food Innovation Contest 
2020 ใน Theme "Smart Thai Food" กับผลิตภัณฑ์ Patties Plant เน้ือเบอร์เกอร์จากถ่ัว
เหลืองฝักอ่อน โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 
และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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 รางวัลเหรียญทอง ในงานมหกรรมงานวจิัยแห่งชาติ 25631  
นางสาวกมลวรรณ เตชัย นางสาวทัตสรวง เงินบํารุง 
และนายอภิวิชญ์ บุญมี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การนําเสนอ
ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจําปี 2563 จาก
ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบคทีเรีย
เซลลูโลสจากแหล่งคาร์บอนท่ีแตกต่างกัน เพ่ือพัฒนา
สมบัติฟิล์ มพอลิเมอร์ ชีวภ าพ  ( Innovation of 
Bacterial Cellulose Production from Different 
Carboon Sources for Biopolymer Film 
Properties Development)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คําไทย เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในวันท่ี 2 – 6 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ   
 

 รางวัลเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2563  
นางสาวศิริพรรณ พจน์เพริศ และนางสาวกันธิชา ประทิน
ทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การนําเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจําปี 2563 จากผลงานเรื่อง “ฟลิ์มบรรจุภัณฑ์พอลิเอ
ทิลีนความหนาแน่นตํ่าสกัดก้ันการเกิดฝ้าด้วยอนาคนาโน
อะลูมินัมออกไซด์โดยกระบวนการสปาร์ค”  โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษา 
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020)” ในวันท่ี 2 – 6 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 
 

 รางวัลเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2563  
นางสาวป ริฉัตร ทิพ ย์ชัย และนางสาวศศินา หิ นโม 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวั ล 
เหรียญเงิน การนําเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจําปี 2563 จากผลงานเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติของ
นาโนเซลลูโลสจากไม้ไผ่และการนําไปใช้ประโยชน์” โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึ กษ า ในงาน “มหกรรมงานวิ จัยแห่ งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)” ในวันท่ี 2 – 6 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
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ผลงานนกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั 
 
 รางวัลปริญญานิพนธ์ระดับดีเด่น 

นางสาวสิรินภา สีดา นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การ
ใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากขิงเพ่ือนํามาเสริมในฟลิ์มท่ีบรโิภคได้
จากข้าวไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
นิรมล อุตมอ่าง เป็นคณะอาจารย์ท่ีปรึกษา  ใน
พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก 
ประจําปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี 

ดร.พินพนิต บุญช่วย ผู้ สําเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชี วภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลสภา
วิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจําปีงบประมาณ 
2563 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์
และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทาง
เอน ไซ ม์ :  Enzymatic Productions of 
xylooligosaccharide and bioethanol from corncob” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง
ศักดิ์ ไชยาโส เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 

 รางวัลเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2563  
นางสาวณัฐกาญจน์ หอมสะอาด นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุได้รับรางวลั เหรียญเงิน 
การนําเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจําปี 
2563 จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาสารเคลือบไข่จาก
วัสดุชีวภาพเพ่ือการรักษาความสดของไข่” โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 
เป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา ในงาน “มหกรรมงานวิจั ย
แห่ งช าติ 2563 (Thailand Research Expo 
2020)” ในวันท่ี 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
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 รางวัลเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ 2563  
นางสาวอารยา ขอดแสงมา นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัล เหรียญ
เงิน การนําเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจําปี 2563 จากผลงานเรื่อง “พ้ืนรองเท้าเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ
ยาง และสารเติมแต่ง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
Research Expo 2020)” ในวันท่ี 2 – 6 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 
 
 

 รับมอบประกาศเกียรติคณุเปน็ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2562 
นายกมล ยากูล  นักศึกษาร ะดับบัณฑิตศึกษ า สาข า
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2562 โดยได้รับรางวัลชมเชยความนิยมด้านการนําเสนอ
งานวิจัยดีเด่น จ ากการนําเสนอผลงานวิจั ยในหัวข้ อ
“Characterization of thermostable alkaline 
protease from Bacillus halodurans SE5 and its 
application in degumming coupled with sericin 
hydrolysate production from yellow cocoon 
(การศึกษาลักษณะของแอลคาไลน์โปรตีเอสท่ีทนอุณหภูมิ
สูงจาก Bacillus halodurans SE5 และการประยุกต์ใน

การลอกกาวร่วมกับการผลิตเซรซิินไฮโดรไลเสทจากรังไหมสีเหลือง)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทนงศักดิ์ ไชยาโส เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปี 2562 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 
และยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 ผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษาในการประชุม RGJ-University 
Forum (ภาคเหนือ) จัดโดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  
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ผลงานอาจารยท์ีไ่ดร้บัรางวลั 
 
 รางวัล“บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล “บุคคล
ตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 : Person of 
the year 2020 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร 
โดยคณะกรรมการและคณะทํางาน รางวัล บุคคล
ตัวอย่างแห่งปี ประจําปี 2563 ได้ร่วมกันพิจารณา
ประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน ท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีความสามารถนําความรู้
ไปปฏิบัติจรงิ มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงาน
กิจการต่ าง ๆ  ใ ห้ สํ า เร็ จ  โดยอา ศัยคว าม รู้
ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อ่ืน ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงมีการตอบแทนคุณแผ่นดนิในรูปแบบต่าง ๆ  สมควรแก่การยกย่องให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคมและสาธารณชน เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุม
กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 

 
 

 รางวัลที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดีเด่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง ได้รับรางวัลท่ี
ป รึ กษ าป ริญญานิพนธ์ดี เด่ น กลุ่ มสาข าวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้ไมโครเวฟ
ช่วยในการสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากขิงเพ่ือ
นํามาเสริมในฟลิ์มท่ีบริโภคได้จากข้าวไทย” ในพิธีมอบ
รางวั ลป ริญญานิพนธ์ดี เด่น/ดีมาก ปร ะจํ า ปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 24  
มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุได้รับรางวัล
นิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทนักวิจัย ประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 รางวัลแบบอย่างการเรยีนรู้ (Exemlary Learning Award) 

อาจารย์รวิศ ทัศคร ได้รับรางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ 
(Exemlary Learning Award) กลุ่ มสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในพิธีมอบรางวัลอาจารย์
ดีเด่นด้านการสอน และแบ่งปันประสบการณ์จาก
อาจารย์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ กับ 10 
อาจ าร ย์ผู้ ไ ด้ รั บ ร างวั ลต้นแบบก ารสอนขอ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active Learning Flipped 
Classroom Innovation Learning Integrated 
Learning CMU MOOC ในโครงการกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 สําหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2020) ใน เม่ือวันพุธท่ี 2 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวทิยาศาสตรเ์ยาวชนโลก 

อาจารย์ ดร. สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 
โครงการ Global Young Scientists Summit 
ประจําปี 2563 ซึ่งจัดโดยรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นการ
ประชุมวิชาการเพ่ือให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กว่า 
300 คน ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและเรียนรู้
คว า มก้ าว ห น้ าท าง วิทย าก าร ให ม่ ๆ  จ า ก
ประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ เช่น ผู้ท่ีได้รับรางวัลโนเบล โดยมี
ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน 10 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงร่วมพิธีเปิดการประชุม เม่ือวันท่ี 14-17 
มกราคม 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์       
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 ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการ
แข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ มีการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีทักษะและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

 

 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริการวิชาการโดยแบ่งออกเป็น (1) การบริการวิชาการท่ีไม่
มุ่งหวังรายได้ มีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนควบคุมกํากับการดําเนินงาน และ (2) การบริการ
วิชาการแบบแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคม สําหรับการบริการวชิาการแบบแสวงหารายได้ มีศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจฯ  

 
 การบริการวิชาการท่ีไม่มุ่งหวังรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณใน
การบริการวิชาการแก่สังคมท้ังจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ เป็นจํานวนท้ังส้ิน 404,500 
บาท  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาผู้ปร ะ กอ บการด้า นอุตส าหกร รม เกษต รที่มีทักษ ะ แล ะ              
มีความสามารถในการแขง่ขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ 
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รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
 

 
 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังไม่มุ่งหวังรายได้และแสวงหารายได้ ร้อยละ 90.45 
ดังมีรายละเอียดตามรูป 
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ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ เป้าหมาย 

ผลประเมนิความพึงพอใจการจดักจิกรรมบรกิารวชิาการ ปี 2560 - 2563 
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 โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมี
ความสามารถในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
 วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมการประชุมสรุปผลดําเ นินงานโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับลําไยแปรรูป แบบ 4.0 เพ่ือการขับเคลื่อนกลไก ความย่ังยืน และส่งเสริมการ
ผลิต การตลาด ของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมแช
งกรี-ลา จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสรุป และวิพากษ์ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการ 
เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงใช้ในการดําเ นินงานโครงการต่อ ๆ ไป โดยมีวิทยากรในโครงการ และสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 50 สถานประกอบการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และ
แม่ฮ่องสอน 

    
 
 

 วันท่ี 16 มิ ถุนายน  2563 คณะอุ ตสาหกรรมเกษตร ร่ วมกับคณะเภสั ชศาสต ร์ สํานั กงานทรัพย์สิ น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) ดําเ นินการผลิตเจลแอลกอฮอล์
ล้างมืออนามัย เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการ
เปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

    
 
 วันท่ี 2 และ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ

โครงการ วมว.-มช. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิตพลังงานเอทานอลและผลิตภัณฑ์เน้ือหมัก” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 55 คน โดยมี อาจารย์ ดร .สิริวัฒน์ จินศิริวา
นิชย์ และ อาจารย์.ดร.จุไรรัตน์ เม้ากําเนิด เป็นวิทยากร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
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 วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 จัดโครงการติดตามผลการดําเนินงานด้านสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร ในเขต

เทศบาลตําบลสุเทพและแม่เหียะ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทของเทศบาลกับอาหารปลอดภัย ระหว่างคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร กับเทศบาลตําบลสุเทพ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุม 3 สํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันท่ี 7-11 กันยายน 2563 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Retort Super 
visor รุ่นท่ี 7 โดยมีคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช., สถาบันอาหาร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

         
      

 วันท่ี 15 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คําไทย อาจารย์ ดร .กันยาศิริ รักอริยะธรรม และ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าพบ นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ เพ่ือร่วมชี้แจงการ
ดําเนินงานและลงพ้ืนท่ีพบปะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาย่างรมควันหมู่บ้านก้อท่า ซึ่งมีประธานกลุ่มคือ 
คุณสุดาพร อู่ทรัพย์ เพ่ือพูดคุยซักถามถึงความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจฯ  ภายใต้โครงงานนวัตกรรมเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาสังกะวาดเพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านก้อท่า จ.ลําพูน 

        
 



   

2020 ||| Faculty of Agro-Industry Annual Report    [ 42 ] 
 

 ในด้านการสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการ
สร้างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งวิชาการของภาคอุตสาหกรรมเกษตร
ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

 

 
 

โดยมีการบรหิารจดัการคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ดังน้ี 

 
การพัฒนาคุณภาพองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ ความสําคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  ในระดับคณะ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ
พัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชดัเจน และมีการจัดทําแผนดาํเนินงานด้านการพัฒนาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ในการพัฒนาระบบงานทางด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ดําเนินการในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

1. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

สร้างการรบัรูข้องคณะอตุสาหกรรมเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ 
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2. วางแผนการดําเนินงานติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละชุด 
และรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ 

3. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทาง สป.อว. และ
แนวทาง CMU-QA Curriculum ระดับคณะตามแนวทาง CMU-EdPEx 

4. ดําเนินการด้านการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) 

จากการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไดเ้ข้ารว่ม “โครงการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200)” โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะท่ีมีความพร้อมและมุ่งม่ันในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าว
กระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ และ
จากการพิจารณาประเมินคุณภาพ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(สกอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ระดับ 200 คะแนน (EdPEx200) เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  

 

 
 

จากความมุ่ง ม่ันพัฒนาคุณภาพองค์กร เพ่ือการดํา เนินงานท่ีเป็ นเลิศอ ย่างต่อเ น่ือง  
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเข้าสู่ระดับ 300 คะแนนไปเม่ือวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2562 และจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(สป.อว.) ได้มีมติเห็นชอบให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) เม่ือวันพุธท่ี 17 เมษายน 
2562 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการท้ังส้ิน 57 คน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการ ได้ตามตาราง  

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ร ้อยละของอาจารยป์ระจาํท ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก ปี 2559-2563 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

 
 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการอบรม เรื่อง 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ผลลัพ ธ์การ เ รี ยนรู้ ต ามแนว ทาง  Outcome-
Based Education (OBE) โด ย มี  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร . อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
วิทยากรบร รยาย ให้คว ามรู้ เ พ่ือใช้ ในการจัดทํ า
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ณ ห้องประชุม 
4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปี 2559-2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

91.23% 

8.77% 
คุณวฒุขิองอาจารย ์ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1.75% 
15.79% 

50.88% 

31.58% 

ตําแหนง่ทางวชิาการของอาจารย ์

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 
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 วันท่ี 20 มีนาคม 2563 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
2563 โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เ ข้าร่วม
ฟงัการบรรยาย ณ ห้องประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     
 

 วันท่ี 21 กันยายน 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จุดประกายศักยภาพเชิงนวัตกรรม ให้แก่บุคลากรสาย
วิชาการ โดยมี ดร .ปรเมษฐ์ ชุ่มย้ิม ท่ีปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มาเป็น
วิทยากรณ ห้องประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายสนับสนุนท้ังส้ิน 62 คน จําแนกตามคุณวุฒิและ
สถานะการจ้าง ได้ตามตาราง  

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 

 ตั้งแต่วันท่ี 24 ตุลาคม 2562  เป็นต้นมา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร จัดโครงการ "Lunch Talk” มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ส่งเสริ มให้ ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ได้แ ก่ กลุ่ ม
คณาจารย์  กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน ได้พบปะพูดคุยกันในรูปแบบ Lunch Talk ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมช่องทางให้บุคลากรของคณะได้มีโอกาสได้พุดคุย 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆท่ี

เ ป็น ปร ะ โ ยช น์ 
เ ช่ น  ค ว า ม
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการห้องปฏิบัติการ , แนะนํา
วิธีการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในห้องประชุมต่างๆ, ความรู้
เก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีกําหนดจัดกิจกรรมฯ เป็นประจํา
ทุก 2 เดือน ณ ห้องประชุม 3 และ 4  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

               
 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน บัญชีและพัสดุ ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรคณะ ซึ่งมีบุคลากรจาก งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

8.07% 

1.61% 
90.32% 

ชํานาญการ ชํานาญงานพิเศษ 
ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

1.61% 

37.10% 

53.23% 

8.06% 

คุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ปริญญาตรี ตํากว่าปริญญาตรี 

ต ําแหนง่ทางวชิาการของบคุลากรสายสนบัสนนุ 
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 วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 จัดการตรวจสอบและประเมินระบบ

คุณภาพต ามแนวทาง ISO 9001 ของสํา นักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 1) งานบริหาร ท่ัวไป 2) งานบริการ
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3) งานการเงิน การ
คลังและพัสดุ 4) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

การศึกษา แล ะ 
5) งานบริหาร
ง า น วิ จั ย 
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประเมิน
ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของแต่ละงานให้มีประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     

 
 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและ

พัสดุ จัดประชุมชี้แจงเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเ บียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุม 3 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 วันท่ี 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 จัดการฝึกอบรมเรื่อง "ทักษะการใช้ IT ในการปรับปรุงงาน" ภายใต้โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพัชร์ 
กัลยาณมิตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในครั้งน้ี โดยมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟงัการบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

                  
 

 
 วันท่ี 22 กันยายน 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   

“จุดประกายศักยภาพเชิงนวัตกรรม” ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มย้ิม ท่ีปรึกษาอาวุโสเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มาเป็นวิทยากรณ 
ห้องประชุม 4 สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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การจัดการความรู ้

 
 คณะอุตสาหหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการด้านการจัดการองค์ความรู้มาอย่างต่อเ น่ือง มีคณะกรรมการ
จัดการองค์ความรู้ทําหน้าท่ีพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับให้มีองค์
ความรู้ร่วมกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ มีการจัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้ประจําปี ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามแผน มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์
คณะ ท่ี https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/km/www/index.php?cat=  ตลอดจนจัดเวทีให้บุคลากรได้
เผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ 
 
 ในปีงบประมาณพ.ศ.2563 เ ม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 ได้
จัดกิจกรรม“KM Share & Learn : โดยมี ศาสตราจารย์ ดร .ไพโรจน์ 
วิริยจารี ถ่ายทอดองค์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการเขียนวิจัยเ พ่ือ
ขอทุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สมชาย จอมดวง ถ่ายทอดองค์
ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการทําวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยมี
บุคลากรท่ีได้รับรางวัล และร่วมแสดงผลงาน ดังน้ี    
 
สายว ิชาการ  
 รางวัลชนะเลิศ :  อ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย  จากผลงาน “TBL : Together-Better-Longer” 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  อ.รวิศ ทัศคร  จากผลงาน “การใช้สื่อการสอนแบบผสม และการเรียนรู้
แบบกลุ่ม ในการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21” 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  อ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศาล  จากผลงาน “การจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 กระบวนวิชาเทคโนโลยีขนมหวาน” และ อ.ดร .สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์ จาก
ผลงาน “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในกระบวนวิชาสุขาภิบาลโรงงาน” 
 รางวัลชมเชย :   
 1. ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล จากผลงาน “การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ใน
กระบวนวิชา 604311 สมดุลมวลสารและพลังงานทางวิศวกรรมอาหาร”  
 2. ผศ.ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก จากผลงาน “การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในกระบวนวิชา 606264 เคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2” 
 3. ผศ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธ์ุ จากผลงาน “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และนอกห้องเรียน ตามแนววิถีใหม่” 

         
 
สายสนับสนุน  
 รางวัลชนะเลิศ : งานบริหารท่ัวไป จากผลงาน “ระบบการออกเลขทะเบียนคําสั่ง และประกาศออนไลน์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร” 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  งานการเงิน การคลังและพัสดุ จากผลงาน “ระบบบริหารงบประมาณ (e-
Budget)” 

https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/km/www/index.php?cat
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  นายพีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์ จากผลงาน “ระบบการยืนยันตัวตน 
(Authentication) ด้วย Active Directory ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
 รางวัลชมเชย : นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ จากผลงาน “การพัฒนากระบวนการทํางานตามแนวทาง 
TQA/EdPEx" 
 
ผลงานท่ีเข้าร่วมแสงดงและแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ 
 1 . อ.ดร .วรินพร กลั่นกลิ่น จากผลงาน “Teaching of Unit Operations in Marine Product 
Technology in the 21st Century” 
 2. ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีว ะกุล จากผลงาน “Active Learning Classroom การเรียนรู้ ผ่านการ
ปฏิ บัติ ในชั้น เรี ยน  ใ นร ายวิช า 60 1362  อ าห าร เชิ งห น้า ท่ีแ ละ โภ ชน เภ สัช  ( Functional Foods and 
Nutraceuticals)” 
 3. อ.ดร.ชิตาพัณณ์  ใบงิ้ว จากผลงาน “Product Development Technology 605302” 
 4. อ.ดร.สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์ จากผลงาน “การใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการจดบันทึกแบบคอร
เนลล์ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 602321 จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น ปีการศึกษา 2563”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


