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สาสนจ์ากคณบดี 

 

 
 

รายงานประจ าปีฉบับน้ี ได้จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ช่วงระยะเวลาดังกล่าวท่ีผ่านมา คณะฯ ได้มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธท้ั์ง 4 ด้าน คือ พัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมโลก  

พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลัก

ของคณะ และสร้างการรับรู้ขององค์กรในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการด าเนินการ

ของคณะฯ มาโดยตลอด 

 

การด าเนินการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากความ

ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับ ในนาม

ของคณบดคีณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

     

                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 

         คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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สารบัญ 
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ข้อมูลเบ้ืองต้น 

 

 

12 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 พัฒนานวตักรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

ของประเทศ 

 

 

18 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 สรา้งบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ 

และสังคมโลก 

 

 

32 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 พัฒนาผูป้ระกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการแขง่ขัน

ด้วยสมรรถนะหลักของคณะ 

 

 

38 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 สรา้งการรับรู้ขององคก์รในระดับชาติและนานาชาต ิ
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           ตราประจ าคณะ         สปีระจ าคณะ 

 

                 
 
 

 

 

INTRODUCTION 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 

 
ลักษณะองค์การ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังอยู่ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้เปลี่ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 18 

ธันวาคม 2535 ในขณะท่ียังเป็นภาควิชาฯ ได้เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร ซึ่งเปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2515 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคท่ีเปิดสอนทางสาขาน้ี  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนย์บริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการให้บริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได้ และส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทางด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

 

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 ์ 

“เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าคณุค่าให้กับผู้เรียนและสังคม” 

 

 

พันธกจิ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถ่ิน

ภาคเหนือและประเทศ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถ่ินภาคเหนือ 

 

 

คา่นยิม   

“เก่งงาน ท าดี สามคัคี มีความสุข” 

 

 

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศและสังคมโลก 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท่ี 3 : พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมี

ความสามารถในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 4 : สร้างการรับรู้ขององค์กรในระดับชาติและนานาชาติ 
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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 

ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้างาน 

 
 งานบริหารทั่วไป 

 งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

 งานนโยบายและแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 งานบริการการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 หน่วยบริการธุรกิจ 

 หน่วยบริการโรงงานต้นแบบ 

งานบริการร่วมภาครัฐ/เอกชน 
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โครงสร้างการบรหิาร    
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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 ี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 

รองคณบด ี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทศัน์  สุระวัง 

รองคณบด ี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  อุตอ่าง 

หัวหน้าส านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศธิร  ใบผ่อง 

หัวหน้าศูนย์บริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 

 

นางสาวปิยะนชุ  สวัสด ี

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศษ์า 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ  ไชยาโส 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

อาจารย์ ดร.สุภเวท  มานิยม 

ผู้ช่วยคณบด ี
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ผูบ้รหิารคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร  ศิริโวหาร 

หัวหน้าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์ 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ ์

หัวหน้าสาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ  ค าไทย (20 ธ.ค. 60 – 1 ส.ค. 64) 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชยั  ราชตนะพันธุ ์(2 ส.ค. 64 – ปจัจบุัน) 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก  (27 มิ.ย.62 - 20 มิ.ย.64) 

อาจารย์ ดร.วรินพร  กลั่นกลิ่น (21 มิ.ย.64 – ปจัจุบัน) 

หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเล 

 

นางสาวสังวาลย์  วรรณกุล 

หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

 

นางสาวสายฝน  วงศ์สุวรรณ 

หัวหน้างานการเงิน การคลงัและพัสด ุ

 

นางกรชวลั  กันทา 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา 

 

นางสาวอุไรวรรณ  ศักยาภนิันท์ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

 

นางปิยะนชุ  จันทนา 

หัวหน้างานบริหารงานวจิัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

 

นางนงนชุ ทองอ่อน 

หัวหน้างานบริการธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร 
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บคุลากร 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรท้ังหมด 120 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 59 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุน 62 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากร ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
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จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
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งบประมาณ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจ
คณะฯ จํานวนทั้งสิ้น 251,270,131.13 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 งบประมาณเงินแผ่นดิน จํานวน 169,013,500 บาท เพ่ือใช้จ่ายในหมวดงบดําเนินงาน ได้แก่ เงินเดือน
ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุงานจัดการศึกษา 

 
งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 82,256,631.13 บาท จากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้

จากเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากเงินสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก รายได้จากเงินบริจาค และรายได้อื่นๆ  
 
 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
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OVER ALL OPERATION 

ผลการด าเนนิงานตามวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์
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 ในการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังน้ี  

 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการด าเนนิงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

             ข้อมูลผลการด าเนินงานดา้นผลงานวิจัย ปีปฏทินิ 2564 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี ่1  

พัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
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การสนบัสนนุทนุวจิยั 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเงินสนับสนุนเพ่ือการท าวิจัยท้ังส้ิน 86 

โครงการ รวมงบประมาณ 50,403,719.91 บาท จ าแนกได้ดังตาราง 
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การเผยแพรผ่ลงานวจิยั  

ในปี พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิจัย ดังน้ี 

 

 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลการเผยแพรผ่ลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 วั น ที่  1 1  พฤศ จิก ายน  2563  คณะอุ ตส าหกร รม เ กษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าโดย ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี และ ผศ.ดร.สุ

จินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ประชุมหารืองานวิจัยบูรณาการร่วมกับ

อาจารย์และนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ คณะ

วิ ศวกรรมศาสตร์ แล ะ  สถาบั นวิ จั ยวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการสร้างความร่วมมือและระดมความ

คิดเห็นเพ่ือสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการต่อแหล่งทุน 

ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
               

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องนวัตกรรมเกษตร โดยมี นาย

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรค

ของการขับเคล่ือนงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ     
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 วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย

เด่น ในงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 โดยได้น า

ผลงานวิจัยเด่นในด้านนวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุ ได้แก่ ลูกช้ินปลาส าหรับ

ผู้สูงอายุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และผลไม้

แช่เย็นส าหรับผู้สูงอายุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุล

ดิลก และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ ค า

ไ ทย  ณ ห้ องปร ะ ชุมทองกวาว  ช้ัน  2  ส านั กบริ ก า รวิ ช าก า ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  

 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมแนวทางการจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตรส าหรับนวัตกรรม โดยมี คุณกิตติเทพ จริง

จิตร ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการ (ในประเทศ) บริษัท อินเทล

เล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เอเค ไอพี เวนเจอร์ จ ากัด หรือ AKIP VENTURE เป็น

วิทยากร เพ่ือให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องท า

การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือ

เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้

ประดิษฐ์พึงจะได้รับจากผลงานดังกล่าว และเพ่ือให้ผู้ เข้า

อบรมสามารถเขียนร่างค าขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ได้ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 
              
ผลงานวจิยัเดน่ 

 มีผลงานวิจัย ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีตัวอย่างดังต่อไปน้ี  
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 [ 18 ] 

 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและสังคมโลก มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังน้ี  

 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

 

 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

 

 

 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี ่2  

สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศและสังคมโลก 
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หลักสูตร 

        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 13 หลักสูตร ดังน้ี 
 

หลักสูตรของคณะอตุสาหกรรมเกษตร ท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน 

 

นอกจากน้ี คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาอีก 2 

หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผ่านการเรียนการสอนในชั้นเรียนท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝึกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการทุกหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุได้จัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษา คือ แผนการ

ศึกษาท่ี 1 แบบปกติ และแผนการศึกษาท่ี 2 แบบสหกิจศึกษา ส่วนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเลเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแบบเดียว นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5 ภาค

การศึกษา และจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการโดยใช้สถานประกอบการร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็น

ระยะเวลา 1.5 ปี (ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 3 จนส าเร็จการศึกษา) ภายใต้การควบคุมดูแล

ของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการท่ีได้รับมอบหมาย  
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 นอกจากน้ี หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับการรับรอง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ The Institute of Food 

Technologist’s (IFT) เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2015 – 2020 และ

ได้รับการรับรองหลักสูตรต่อเน่ืองอีก 5 ปี ค.ศ. 2020 - 2025 
 

  
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการวิจัยเชิงลึกทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการบรรจุ 

ท้ังในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตอบสนองนโยบายและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทาง

วิชาการในภูมิภาคอาเซียน  
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นักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจ านวนนักศึกษาทุกระดับชัน้ จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 

และภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังน้ี 
 

จ านวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปกีารศึกษา 2563 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ. 2564 

 
 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2564 
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 โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศและสังคมโลก ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 จัดกิจกรรมมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ Boost Up English Skill โดยวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ได้

ศึกษาดูงานภาคสนาม ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการปลูกผัก

อินทรีย์ พืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ และงานแปรรูปผลผลิต ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย จากนั้นท าภารกิจ

สรุปผลการศึกษาดูงานเป็น VLOG เพ่ือสรุปสาระความรู้ที่ได้รับเป็นภาคภาษาอังกฤษ และวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

ศึกษาดูงาน Food catering Service ที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาระบบ catering ระบบการจัดการ

ด้านการควบคุมคุณภาพ และอบรมมารยาทโต๊ะอาหารตะวันตก (Table Manner Course) เป็นภาคภาษาอังกฤษ 

โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมจ านวน 120 คน  

                  
 

 

 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”, “การจัดการสารเคมี และของเสียสารเคมี

ผ่านโปรแกรม CMU Wastetrack” และการบรรยาย “แนวทางการป้องกันและจัดการอัคคีภัย” และ"การทดลอง

ปฏิบัติกับเปลวไฟจริง และการฝึกการดับเปลวไฟด้วยถังดับเพลิง" วิทยากรจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรม ณ 

หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทาง

อุตสาหกรรมอาหาร Design Thinking ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยมี คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ 

เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้

และทักษะแนวคิดการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทาง

อุตสาหกรรมอาหาร (Design Thinking) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา

มีความรู้พ้ืนฐานเรื่อง Design Thinking ทั้งการหาตลาดเป้าหมาย 

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ รวม

ไปถึงการออกแบบกระบวนการผลิตและการทดสอบตลาดจริง  
   

 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จัดโครงการ “International Virtual 

Mobility Programme: Academic Conference with 

UniSZA, Malaysia”  ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ 

Cisco Webex โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ าต รี แ ล ะ

บัณฑิตศึกษาของคณะฯอุตสาหกรรมเกษตร และ Faculty of 

Bioresources and Food Industry, Universiti Sultan 

Zainal Abidin (UniSZA) ปร ะ เ ท ศสห พั น ธ รั ฐ ม า เ ล เ ซี ย 

น าเสนอเก่ียวกับอาหารท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีการละเล่น

ต่างๆ รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัย

ของทั้งสองฝ่าย และมีการน าชมครุภัณฑ์เครื่องมือในโรงงาน

ต้นแบบของคณะฯ โดยการถ่ายทอดวีดีโอให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Sultan Zainal  

    
 

 วันที่  15 ธันวาคม 2563 จัดการบรรยายโดยศิษย์ เ ก่าคณะ

อุตสาหกรรม เกษตร ในหั วข้ อ  Ice Cream Processing and 

Hygiene โดย คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ ผู้ จัดการทั่วไปและ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด และ 

หัวข้อ Instant Noodles Processing and Controlling โดยคุณ

มณฑา ไตรสินสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม

การอาหาร จ ากัด ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
    

 

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

ดังต่อไปนี ้

- ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จ านวน 18 ทุน 

 - ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 23 ทุน 

 - ทุนการศึกษาส าหรับนักกีฬาดีเด่น จ านวน 2 ทุน 

 - ทุนการศึกษาส าหรับนักกิจกรรมดีเด่นจ านวน 2 ทุน 
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 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จัดฝึกอบรมในหัวข้อ English for 

Job Hunters: เขียนเรซูเม่ยังไงให้ได้งาน เตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงให้

โดนใจ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 4 เพ่ือฝึกเขียนเรซูเม่

น าไปใช้ในการสมัครงาน และฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เป็น

การเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงานและสามารถร่วมงานกับ

องค์กรทั้งในประเทศและองค์กรต่างชาติได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พัชรากรานต์ อินทะนาค อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    

 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร 

Good Hygienic Practices (GHPs) และ Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) rev.5  จ า ก ส ถ า บั น  Food 

Safety Support & Services - FSSS ภ าย ใต้ โ ค ร งก า ร ส ร้ า ง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ให้แก่นักศึกษา ช้ันปีที่ 3 ใน

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

                 
 วันที่  6  มี น าคม 2564 จัดอบรมหั ว ข้อ  Pitching 

Perfect: ภาษาอังกฤษส าหรับการ Pitching "พัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้แล้ว และต้องสามารถมัดใจนักลงทุน หรือผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์

ของเราได้ด้วย ภาษาไทยอย่างเดียวอาจไม่ค่อยพอ ไปต่อกับ

ภาษาอังกฤษไม่รอแล้วนะ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราก

รานต์ อินทะนาค อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

มนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

 

 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จัดการบรรยายในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์ สร้าง

แรงบันดาลใจในการท างาน” โดยเชิญศิษย์เก่า (รหัส 53) คุณนภิสา เลิศ

สุวรรณ์ ต าแหน่ง Production supervisor บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม จ ากัด ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาข้ันปีที่ 4 ณ ห้อง 

1-102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

  

 

 วันที่ 13 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ

วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ "จับ-ต้น-ชน-ปลาย...สู่ Start 

Up มือทอง" โดยมี คุณคมชาญ พุทธค า (พ่ีป่าน FST-53) ผู้ช่วย

ผู้ จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้

ความรู้ในหัวข้อ "Start Up มือใหม่...ต้องเริ่มต้นอย่างไร" และคุณ

พรธิดา ต้ังใจดี (พ่ีผัก FST-52) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวจจ้ีส์

แดรี่ จ ากัด มาให้ความรู้ในหัวข้อ "กว่าจะมาเป็น...Start Up มือ

ทอง" ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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 วันที่ 31 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนา

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด และบริษัท ผึ้งน้อยเบ

เกอรี่ จ ากัด ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือสร้าง

ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม New Growth 

Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษา

ไทย 

 

 
 วันที่ 1 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมรูปแบบ “ทัศน์ศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวาง

ข้ึน ภายใต้โครงการ Boost up English skill for Agro-industry 

year 2 และโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ณ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

  

 
 วันที่ 27 กันยายน 2564 จัดอบรมพัฒนาทักษะ หลักสูตร

หลักคิดเพ่ือการสื่อสารและประสานงาน (Collaborative 

Mindset & Communication) ภายใต้โครงการสร้าง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ

อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 

Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ในรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  

 

 

หอ้งสมดุและสือ่อเิลก็ทรอนคิส ์  
  

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด าเนินงานให้การ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในลักษณะเป็น

ห้องสมุดเฉพาะสาขาวิชา โดยเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม 

รักษา ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ 

ต าราเรียน วารสาร เอกสารส่ิงพิมพ์ รายงานการวิจัย 

โสตทัศนวั สดุ  ตลอดจนฐานข้ อมู ล อิ เล็ กทรอนิ ก ส์   

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

Books, e-Magazines, e-Newspaper ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ โดยจัดบริการให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา 

นักวิจัย เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนบุคคลท้ังภายในและภายนอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร ห้องสมุดอยู่ภายใต้

โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักหอสมุด ใน

ส่วนของการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการให้บริการท่ีเหมาะสมและตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนของ

คณะน้ัน อยู่ภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะและผู้บริหารส านักหอสมุด 
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ห้องสมุดได้จัดอ านวยความสะดวกในการให้บริการการอ่าน 

บ ริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่ าน เค รือข่ ายคอมพิว เตอ ร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ังระบบ Intranet และ Internet ให้การ

บ ริการยื ม -คื นท รัพยากรของห้ องสมุ ด  ร ะบบ  INNOPAC: 

Millennium Circulation บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูล

บรรณานุกรมหนังสือ CMUL-OPAC โดยผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ส านักหอสมุด CMU-LIBNET และระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย CMU-NET บริการตอบค าถามช่วยการ

ค้นคว้า บริการยืมและขนส่งหนังสือเอกสารระหว่างห้องสมุด และ

บริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งครอบคลุมความต้องการพ้ืนฐานของผู้รับบริการห้องสมุด 

 

 การพัฒนาจัดบริการห้องอ่านหนังสือในลักษณะ 

Common Room มีรูปแบบบรรยากาศของการเป็น Living 

Library โดยการจัดห้องอ่านหนังสือแบบน่ังพ้ืนพรมให้

ความรู้สึกสบายผ่อนคลาย และมีโต๊ะญี่ปุ่นพร้อมเบาะรองน่ัง มี

มุม อ่ านห นัง สือ พิม พ์  ติด ต้ัง เค ร่ืองป รับอากาศ  แล ะ

โสตทัศนูปกรณ์ จอ LCD เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ทาง

วิชาการและบันเทิงคดี บริเวณทุกส่วนภายในห้องสมุด 

ผู้ รับบริการท่ีมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตระบบเครือข่ายไร้สาย ท าให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลใน 

Internet ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

  

ปัจจุบันห้องสมุดมีพ้ืนท่ีในการให้บริการ 190 ตารางเมตร จ านวนโต๊ะน่ังอ่าน 14 ตัว 72 ท่ีน่ัง ชั้น

หนังสือ 24 ตู้ ชั้นวางวารสาร 12 ตู้ มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา

ค้นคว้าวิจัย จ าแนกได้ดังตาราง 

 

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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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 

 

 
นอกจากน้ี คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 

ระบบสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงาน 

ดา้นการศกึษา ดา้นการวจิยั ดา้นการบรหิารจดัการ 

1 e-learning 4 ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย 

10 ระบบข่าวสารและภาพกิจกรรม

บนเว็บไซต์ 

20 ระบบการลงทะเบียนการ

ประชุมนานาชาต ิ

2 e-bulletin ดา้นบรกิารวชิาการ 11 e-meeting 21 KM Blog 

3 ระบบสารสนเทศ

นักศึกษา 

5 ศูนย์บริการธุรกิจฯ 12 ระบบการเสนอและประเมินผล

โครงการ 

22 ระบบจัดเก็บข้อมลูการ

พัฒนาบุคลากร 

ดา้นการเงนิ 13 ระบบการจองใช้รถยนต ์ 23 Agro-MIS 

6 ระบบบัญชี 3 มิติ 8 e-Salary  14 e-Document 24 ระบบจัดเก็บเอกสาร 

7 e-Budget

  

9 Project 

management 

15 ระบบการจองห้องเรียนพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

25 ระบบการขออนุมัติเดินทาง

ออนไลน ์

    16 ระบบจองห้องประชมุพร้อม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

26 ระบบฐานข้อมลูและตัวชี้วัด

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

    17 ระบบบริหารจัดการตารางสอบ 26 ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์

    18 ระบบการจองใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร ์

27 ระบบออกเลขทะเบียนค าสั่ง 

และประกาศ 

    19 ปฏิทินกิจกรรมคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

28 ระบบค าร้องขออนุญาตใช้

ห้องปฏิบัติการ 

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

 รางวัลเหรียญทองแดง 

นางสาวปริฉัตร ทิพย์ชัย และนางสาวศศินา หินโม นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัล Bronze Prize 

สาขาชีวภาพ รายการ Young Rising Stars of Science 

Award 2020 (รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจ าปี 

พ.ศ. 2563) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th 

International Congress on Science, Technology and 

Technology-based Innovation (STT46) ภายใต้หัวข้อ 

“Power of Science to Achieve SDGs” จัดโดยสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในงาน Thai Star Packaging 

Award 2020 

นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภท : 

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดจ าหน่าย ส าหรับสินค้าท่ัวไป ในงาน

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2563 (ThaiStar Packaging 

Awards 2020 จากผลงาน“หลิมม่ีฟิชชี่ (Limmy Fishy)”  การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์กวนเชียงปลาเพ่ือยกระดับสินค้า OTOP จ.สิงห์บุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุฐพัศ ค าไทย เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ณ 

ห้อง Grand Hall 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค, กรุงเทพฯ           

 

 รางวัลชนะเลิศ The best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020” 

นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ The best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020” ในเวทีประกวด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian Packaging Federation จากผลงาน หลิมม่ี

ฟชิชี่ (Limmy Fishy) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ ค าไทย เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการออกแบบ 
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021  

นางสาวคณานิภา วงศ์ธนาทรัพย์, 

นางสาวจีรารัตน์ ขัดทิ, นางสาวชล

ทิพย์ วิชัยสกุล, นายชูติภูมิ กันแก้ว

, นางสาวภัทรมน ปู อินต๊ ะ  และ

น า ง ส า ว ม ธุ ร ด า  ชั ย ช น ะ เ ลิ ศ 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ  1  ก ารแข่ งขั น  FoSTAT 

Food Innovation Concept Contest 20 2 1  Theme : Smart Food 

For New Normal จากผลงาน : Wonder meat ผลิตภัณฑ์สามชั้นจาก

เห็ดหอม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และ อาจารย์ 

ดร.ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

 

ผลงานนกัศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ดร้บัรางวลั 

        

 รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑผ์่านมาตรฐานระดับด ี

นายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับประกาศนียบัตรผลงานออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานระดับดี จากการประกวด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก WorldStar Awards 2020 & 

WorldStar Student Awards 20 1 9  จ า ก ผ ล ง า น 

“Mango Cargo” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ 

ค าไทย เป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา จัดโดย กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Grand 

Hall 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค, 

กรุงเทพฯ 

 

 รางวัลชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิจัย 

นางสาวณัฐธินี สาลี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในการน าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Comparison of pulse electric field-assisted, microwave-

assisted and ultrasonic-assisted extraction 

techniques for black rice grain on antioxidant 

and SIRT1  enzyme-stimulating activity" ในงาน

ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ  The 7 th International 

Conference on Engineering, Applied Sciences 

and Technology (ICEAST2021) ระบบออนไลน์ โดย

มี รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล อุตมอ่าง เป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษา เม่ือวันศุกร์ ท่ี 2 เมษายน 2564 
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 รางวัล Best Oral Presentation Award 

นายธันยวัฒน์ แก้วสลุด นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโยยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Best Oral 

Presentation Award in Environmental Biotechnology Session ในการน าเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ 

" Purification and Characterization of Thermostable Alkaline Keratinase from Bacillus 

halodurans SW-X and Its Use in Chicken Feather Valorization for Keratin Hydrolysate 

Production, a Substrate for Bioplastic starch/keratin" ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม  Thai Society for 

Biotechnology International Conference Online โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือวันศุกร์ท่ี 2 เมษายน 2564 

 

            
 

 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

นางสาวกมวรรณ เตชัย นางสาวม่ิงกมล ดวงรินทร์ นายวรายุส กันธิยะ และ นางสาวปานเนตร ลีลา 

ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ นางสาววิลาสินี บุญเย็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับภูมิภาค จากผลงาน "SK Film" ฟลิ์มบรรจุภัณฑ์กินได้  ในการประกวด STARTUP THAILAND 

LEAGUE 2021: MEGA HACKATHON เพ่ือต่อยอดไอเดียธุรกิจสู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อม

โอกาสต่อยอดในโครงการ Certified Incubation Program กองทุนสนับสนุนสตาร์ อัพจากร้ัว

มหาวิทยาลัย จัดโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ 

ค าไทย เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 
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ผลงานอาจารยท์ีไ่ดร้บัรางวลั 

 

 รางวัลศษิย์เกา่มหาวิทยาลยัดีเด่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  จันทนสกุลวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัลศิษย์

เก่ามหาวิทยาลัย Tokyo Institute of Technology ดีเด่น Young Outstanding Alumni Award  ใน

งาน the 14th Thai Kuramae Kai General Meeting August 2021 โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลยั 

Tokyo Institute of Technology ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2564 
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 ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันด้วย

สมรรถนะหลักของคณะ มีการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และบรรจุ

ภัณฑ์ ให้มีทักษะและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ ์ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

 

 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการบริการวิชาการโดยแบ่งออกเป็น (1) การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่

มุ่งหวังรายได้ มีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนควบคุมก ากับการด าเนินงาน และ (2) การบริการ

วิชาการแบบแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคม ส าหรับการบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้ มีศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเป็น

ผู้รับผิดชอบ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

 

 

 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี ่3  

พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีทักษะและมีความสามารถ

ในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ 
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 การบริการวิชาการท่ีไม่มุ่งหวังรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณในการ

บริการวิชาการแก่สังคมท้ังจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ เป็นจ านวนท้ังส้ิน 7,485,300 บาท  
 

การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่มุ่งหวังรายได้ 

 
 

โดยมกีารจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่มุ่งหวังรายได้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 วันที่ 20 ตุลาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ 

รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์

ษา ผู้ช่วยคณบดี ประชุมหารือร่วมกับ คุณระรินทิพย์ เพ็ชร

เจริญ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่, คุณมงคล สีแปงวงค์ หัวหน้ากลุ่ม

วิชาการและแผนงาน และคุณไวยวัต ณ เชียงใหม่ ศูนย์บริการ

คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนา

ศักยภาพและส่งเสริมคนพิการหยาดฝนให้มีอาชีพที่จะช่วยเหลือ

ตัวเองได้โดยเน้นทางด้านการแปรรูปผลิตทางการเกษตรจาก

วัตถุดิบของศูนย์ ณ ห้องประชุม 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

    
 

 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

“มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร Good Hygiene Practice หรือ GHP” ภายใต้โครงการ Food Safety 

CMU ประจ าปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ โรงอาหารคณะการสื่อสารมวลชน และโรงอาหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 วันที่  30 ตุลาคม 2563 จัดอบรม ให้ความรู้ แ ก่

ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องด่ืมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “มาตรฐานสุขลักษณะที่ ดี ในการผลิตอาหาร Good 

Hygiene Practice หรื อ  GHP” ภาย ใต้ โครงการ  Food 

Safety CMU ประจ าปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยโรงอาหารคณะ

วิทยาศาสตร์ โรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ และโรงอาหารคณะ

วิจิตรศิลป์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 วันที่  16 มิถุนายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม และหัวหน้า

โครงการ “ยุวชนสร้างชาติ : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถี

ชุมชนสร้างสรรค์ ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่” จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและจัดการ

อาหารเพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชนแก่ผู้ประกอบการ แบ่งปันแนวคิด

และสาธิตเทคนิคการ

เ พ่ิมคุณค่าและมูลค่า

อาหารพ้ืนบ้ านง่ ายๆ 

ด้วยศิลปะการตกแต่ง

อาหารอย่างสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและเยาวชน และแลกเปล่ียนมุมมองที่

จะช่วยชูอัตลักษณ์อาหารพ้ืนบ้านให้โดดเด่นควบคู่กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตล้ือบ้าน

ใบบุญ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

                  

 

 วันที่ 3-4 กรกฎาคม จัดกิจกรรม Workshop Molecular Gastronomy ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดย

วิทยากรผู้เช่ียวชาญในเรื่อง Molecular Gastronomy ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อ านวย

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเชฟระดับประเทศจ านวน 2 ท่านคือ เชฟเต๋า คุณพิรุฬห์ ภูมิค า เชฟช่ือดังจาก Iron Chef 

Thailand และ เชฟเมย์ คุณพัทธนันท์ ธงทอง Iron Chef Thailand และ Top Chef Thailand ณ โรงแรมโฟรซี

ซั่นส์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
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 วันที่   9-20  สิงหาคม 2564  จัดโครงการฝึกอบรม

น า น า ช า ติ  “ International Virtual Training Program 

“Reducing Postharvest Losses and Maintaining the 

Postharvest Quality of Fruits, Vegetables, and 

Grains throughout the Supply Chain as Well as 

Creating Value-added Products” โดยมี ศาสตราจารย์ 

คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นประธานยเปิดงาน โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  

รูปแบบการจัดอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการเพ่ือถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางด้าน การลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว และการรักษาคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของ ผัก ผลไม้ และ

ธัญพืช ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายในและภายนอกคณะฯ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 91 คน จาก 30 ประเทศ อาทิเช่น  Azerbaijan, Botswana, 

Brunei. Cambodia, Cameroon, Costa, Rica. Egypt. Ghana ,Thailand Timor-Leste แ ล ะ  United Arab 

Emirates เป็ น ต้น  สถานที่ จัดปร ะ ชุม  ห้ องปร ะ ชุม  D205 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ แล ะ เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้จากสมรรถนะหลักของคณะจากการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมโดยศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

 
 

ศนูยบ์รกิารธรุกจิอตุสาหกรรมเกษตร 
         

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการธุรกิจฯ ท า

หน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานส่วนกลางระหว่าง ผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานในสังกัด เพ่ือ

ให้บริการแบบครบวงจร โดยมีการให้บริการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 

 การให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

 การให้ค าปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ ระบบจัดการของเสีย วัสดุเหลือใช้และส่ิงแวดล้อม ระบบคุณภาพในโรงงาน QC/ GMP/ 

HACCP/ ISO9000/ ISO22000 เป็นต้น 

 เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมหมุนเวียนตลอดปี ท้ังในและนอกสถานท่ี 

 บริการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร  

 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในระดับห้องปฏิบัติการ และในระดับโรงงานต้นแบบ 

 การให้บริการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์การตอบสนองของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ 

 บริการเคร่ืองมือในการแปรรูปอาหารในระดับโรงงานต้นแบบ 

 การให้บริการจัดวางระบบคุณภาพ การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากองค์กร

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

 บริการวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ จ านวน 161 โครงการ/กิจกรรม มี

รายได้เป็นจ านวนท้ังส้ิน 8,001,691 บาท จ าแนกได้ดังตาราง  
 

การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้

 
 

รายได้จากการให้บรกิารทางวิชาการ 

 
 

 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังไม่มุ่งหวังรายได้และแสวงหารายได้ ร้อยละ 93.55 ดังรูป 
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 โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีทักษะและมี

ความสามารถในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลักของคณะ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

  

 วันที่ 15 – 16 และ 19 – 21 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และการ

ค านวณฉลากบริโภค (Food Safety & Hygiene Skills 

and nutrition labeling for Food Handlers) ภ า ย ใ ต้

โครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร

ภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ ด้ านมาตราฐานและความปลอดภัยเ ก่ียว กับ

ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยทีมวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรม

เกษตร และส านักงานคณะกรรมอาหารและยา ร่วมบรรยาย

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ความรู้และเสริมทักษะด้านการ

ประเมินความปลอดภัยอาหารและการค านวณฉลากบริโภค ให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาทักษะนี้

ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง ณ NSP Training Hall (D405) อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.

เชียงใหม่  
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 ในด้านการสร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งวิชาการของภาคอุตสาหกรรมเกษตรท้ังใน

ระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์

 

 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ 

 

 
 

 

โดยมีการบริหารจัดการคณะฯ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

(Thailand Quality Award : TQA) ดังน้ี 

 

การพัฒนาคุณภาพองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

หลักสูตร และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  ในระดับคณะ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างชัดเจน และมีการจัดท าแผนด าเนินงานด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี ่4  

สรา้งการรบัรูข้ององค์กรในระดบัชาติและนานาชาต ิ
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ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี ในการ

พัฒนาระบบงานทางด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

1. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วางแผนการด าเนินงานติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละชุด และ

รายงานผลการด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 

3. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทาง สป.อว. และแนวทาง 

CMU-QA Curriculum ระดับคณะตามแนวทาง CMU-EdPEx 

4. ด าเนินการด้านการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) 

จากการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) คณะอุตสาหกรรม

เกษตรได้เข้าร่วม “โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (EdPEx200)” โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะท่ีมีความพร้อมและมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ 

สามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือก

ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ และจากการพิจารณาประเมินคุณภาพ โดย

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (สกอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ระดับ 200 คะแนน 

(EdPEx200) เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  
 
 

 
 

จากความ มุ่ง ม่ัน พัฒนาคุณภาพองค์กร เ พ่ื อการด า เ นิ นงาน ท่ี เป็ น เลิ ศอ ย่ าง ต่อ เ น่ื อง  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเข้าสู่ระดับ 300 คะแนนไปเ ม่ือวันท่ี  

28 กุมภาพันธ์ 2562 และจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (สป.อว.) 

ได้มีมติเห็นชอบให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

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

 



 

 

 [ 40 ] 

 

 

โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ดังน้ี 

 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร น าโดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 

หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

ข้ อ มู ล  (Data Management) ข อ ง คณ ะ แพ ท ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์  

ขวัญเงิน รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและ

แนะน าการด าเนินงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล (Operation 

and Data Management Center) คณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 จัดการอบรม เรื่อง การพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตามแนวทางเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของคณะเพ่ือขอรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.สิทธิศักด์ิ พฤกษ์ปิติกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

  
 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ในหัวข้อ มุมมองเชิงระบบ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 

ระดับกลาง และระดับต้น โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร 

ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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และมีผลการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ดังน้ี 

 
 เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วน SCTU ให้บริการทดสอบอาหาร

หรือชิมอาหารเพ่ือช่วยให้ทราบความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุต่อนวัตกรรมอาหาร ซึ่งผล

ของการทดสอบจะเป็นช่วยในการตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมอาหารนั้นไปถึงผู้บริโภคสูงอายุด้วยเชิงอุตสาหกรรมหรือใน

เชิงพาณิชย์ในอนาคต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 16 ตุลาคม 

2563 โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ประกอบการ นักวิจัย และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

 เปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ (Agro-Industry CMU Eco Packaging : AICEP) ที่มี

เครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และทันสมัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการ

วิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงนวัตกรรม โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมีการ

จัดบูธแสดงผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ชีวภาพของคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการน าผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศมาใช้ประโยชน์

อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป 

 

  



 

 

 [ 42 ] 

 

 

การจดัท าแผนกลยทุธแ์ละแผนปฎบิตักิารประจ าปี  
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมการสัมมนาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน

การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การทนทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม เพ่ือการพัฒนาองค์กร ดังน้ี 

 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จัดการประชุม “ทิศทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ณ 

ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   
 

 

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็น

ประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือที่จะช่วยขับเคล่ือนให้คณะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ณ ห้องประชุม 1-5 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

และผ่านระบบ Zoom Meeting 

  
 

 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการสร้างความ

ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้

สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวิสัยทัศน์และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปน้ี 
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บุคลากรสายวิชาการ 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการท้ังส้ิน 59 คน จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการ ได้ตามตาราง  

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 
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ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคณุวุฒปิรญิญาเอก ปี 2560-2564
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง 

“การจัดท า PLO (Program Learning outcomes) ระดับหลักสูตร” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ  ค าไทย ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์และผู้เก่ียวข้อง ณ ห้อง

ประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

91.53%

8.47%
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 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จัดอบรม หัวข้อ "การดูแลและพัฒนาสุข

ภาวะทางจิตให้แก่นักศึกษา ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา" โดยมี อาจารย์ แพทย์

หญิง ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ , อาจารย์ไปรดา วาร์นาโด และ

พย าบ า ลวิ ช า ชีพ  สุ ด รั ก  พิ ล ะ กั น ท า  จ า กคณะ แพทยศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับฟงั

การบรรยาย ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

 

 วันที่  21-22 มิ ถุนายน 2564 จัดอบรมจุดประกายศักยภาพเ ชิง

นวัตกรรม โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากร เข้า

ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting และห้องประชุม 3 ส านักงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จัดอบรมหัวข้อ "ข้อบกพร่องของผลงานวิชาการ

สายอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 

อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร 

และหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ online learning"  โดยมี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร 

ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting และห้อง

ประชุม 3 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

      

 

 

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ 

active learning"  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ อาจารย์จาก

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 

 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio ภายใต้โครงการ

ขยายผลชุดบันทึกสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU Ez Studio) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการเรียนรู้ online โดยกิจกรรมการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการ แนะน าชุดชุดอุปกรณ์

ในห้องบันทึก CMU EZ Studio แนะน าโปรแกรมการใช้งานบันทึกวีดีโอเบื้องต้น  
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การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายสนับสนุนท้ังส้ิน 62 คน จ าแนกตามคุณวุฒิและสถานะการ

จ้าง ได้ตามตาราง  

 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 

 

  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 

โดยมีตัวอย่างรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
 
 

 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลและตัวช้ีวัด

เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ กษต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณธีรายุทธ  ทองสุข พนักงาน

ปฏิบัติงานช านาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร ร่วมรับ

ฟงัและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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ต าแหนง่ทางวิชาการของบุคลากรสายสนบัสนนุ 
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 วันที่ 25 ธันวาคม 2563  จัดการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ

ตามแนวทาง ISO 9001 ของส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 1) 

งานบริหารทั่วไป 2) งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3) 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 4) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ

การศึกษา และ  5 )  งานบริหาร

งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศ

สัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประเมิน

ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ท างานของแต่ละงานให้มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

     
 

 

 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จัดการฝึกอบรมเรื่อง "infographic และการ

ใช้งาน web tools" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่

ร้อยตรี สุริยัน หมอยา ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร 

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟงัการบรรยาย ณ ห้อง

ประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 

 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานสารบรรณ 

(KM  & Sharing งานสารบรรณ)  โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจระบบเอกสาร

และงานสารบรรณมากยิ่ง ข้ึน ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 

 
 

 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ “การประเมิน

ความเสี่ยงและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ 

ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของแนวทางการประเมินความ

เสี่ยงฯ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้สูงข้ึน ณ 

ห้องประชุม 4 ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   



 

 

 [ 48 ] 

 

  

 
 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมหัวข้อ "การให้บริการแบบมืออาชีพ" 

โดยมี นายศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหารและ

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting 

 

 

 

ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร 

 

 
 

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดังต่อไปน้ี 

 

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  และ 11 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรม

เกษตร จัดโครงการ "Lunch Talk” มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์  ก ลุ่ม

นักวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้

พบปะพูดคุยกันในรูปแบบ 

Lunch Talk ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย

เพ่ิมช่องทางให้บุคลากร

ของคณะได้มี โอกาสได้พุดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้  แลกเป ล่ียน

ประสบการณ์ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ” 

และ"ออมเงินอย่างไร ให้สุขสบายในวัยเกษียณ” ณ ห้องประชุม 4  

ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร             
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ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ปี 2560 - 2564

ร้อยละความพึงพอใจ สายวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจ สายสนับสนุน

ร้อยละความผูกพัน สายวิชาการ ร้อยละความผูกพัน สายสนับสนุน
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 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดพิธีท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 28 ปี และ

กิจกรรมกีฬา อก.สัมพันธ์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ โรง

ประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 
 
 

  

 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรม

เกษตร ร่วมท าบุญ และร่วมกิจกรรมท าบุญ 9 วัด เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาส

ท าบุญร่วมกัน เพ่ือขอพรและความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และเพ่ือสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสุข สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานและการ

ด าเนินชีวิต  

 

 
 

 จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรของส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร , ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ

ศูนย์บริการธุรกิจฯ เพ่ือรับฟงัปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข และสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและ

บุคลากร โดยได้จัดกิจกรรมพบปะทั้งหมด 9 ครั้ง ดังนี้ 

1. วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

2. วันที่ 5 เมษายน 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3. วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

4. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

5. วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

7. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พบปะบุคลากรกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

8. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 พบปะบุคลากรส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting และห้องประชุม 3 และ 4 ส านักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 
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 วันที่ 1 กันยายน 2564 จัดพิธีแสดงความยินดี และงานเล้ียงน ้าชาแก่คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับ

ต าแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ และ

บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยมีบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 4 และผ่านระบบ Online 

 

 

 

การจัดการความรู้ 
 

 คณะอุตสาหหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการด้านการจัดการองค์ความรู้มาอย่างต่อเน่ือง มีคณะกรรมการ

จัดการองค์ความรู้ท าหน้าท่ีพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับให้มีองค์

ความรู้ร่วมกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ มีการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปี ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามแผน มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์

คณะ ท่ี https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/km/www/index.php?cat=  ตลอดจนจัดเวทีให้บุคลากร

ไดเ้ผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท่ี

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ 

 

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้จัดกิจกรรม“KM Day : Show and Share” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ 

Zoom Meeting เพ่ือให้บุคลากรได้เผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นใน

องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัล และร่วมแสดงผลงาน 

ดังนี้    

   

สายวิชาการ  

 รางวัลชนะเลิศ :  อาจารย์ ดร.สิรภัทร  แต่สุวรรณ  จากผลงาน สอนออนไลน์ไม่ง้อสไลด์ ใช้แค่ "เสียง"  

 

 
 

 

https://www.agro.cmu.ac.th/mis2/km/www/index.php?cat
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สายสนับสนุน  

 รางวัลชนะเลิศ : กลุ่มงานปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  จากผลงาน “การจัดการของเสียสารเคมีจาก

ห้องปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร” 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  กลุ่มปฏิบัติการจุลชีววิทยา จากผลงาน "การปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพร้อม

ครุภัณฑ์เพ่ือความเป็นมาตรฐานความปลอดภัย ทางชีวภาพ ตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร"

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :  งานการเงิน การคลังและพัสดุ (หน่วยการเงินและบัญชี) จากผลงาน “การยืมเงิน

ทดรองหมุนเวียน” 

 รางวัลชมเชย : นางนงนุช  ทองอ่อน จากผลงาน “ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อ

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาวิทยาลัยเชียงใหม่" 

   
 

 

ผลงานที่เข้าร่วมแสงดงและแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  จินศิริวานิชย์ จากผลงาน “โครงการฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์กระบวนวิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร” 

 2. ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน “การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางระบบเอกสารคุณภาพ 

ISO9001:2008 ของส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
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ผลงานบคุลากรทีไ่ดร้บัรางวลั 

 

 รางวัลชนะเลิศ 

นายณัฐวรรธน์  ทรัพย์สิน ต าแหน่งพนักงานงานปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานแบบ Poster 

Presentation และรางวัล Popular Vote ประเภท งานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางาน/การบริการ/การบริหาร

จัดการด้าน/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากผลงาน “ภาพลักษณ์องค์กรของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร ในทัศนะของผู้รับบริการ” ในการประกวดและน าเสนอผลงาน CMU-KM Day ประจ าปี 2564 พัฒนางาน

ประจ าน าสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

       
 

 รางวัลชมเชย 

นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท์ ต าแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป และนายธีรายุทธ  ทองสุข ต าแหน่งพนักงาน

ปฏิบัติงานช านาญการ ได้รับรางวัลชมเชย การน าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ประเภท แนวปฏิบัติที่ดีใน

การจัดการความรู้ของส่วนงาน จากผลงาน “การพัฒนาระบบออกเลขทะเบียนค าสั่ง และประกาศคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในการประกวดและน าเสนอผลงาน CMU-KM Day ประจ าปี 2564 พัฒนางานประจ า

น าสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ 
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กองบรรณาธกิาร 

 

 

รายงานประจ าปี 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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