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รายงานประจาํป� พ.ศ.2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่



     รายงานประจําป�ฉบับนี� ได้จัดทําขึ�นเพื�อเป�นการรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบ
ป�งบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
        ช่วงระยะเวลาดังกล่าวที�ผ่านมา คณะฯ ได้มีการดําเนินงานในด้านต่างๆ ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั�ง 5 ด้าน คือ ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างคน
(Influencer creation) ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long
learning for better future) ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/
นวัตกรรมเฉพาะทางที�เป�นเลิศและขยายสู่เชิงพาณิชย์ (Research Innovation to
commercialization) ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคุณค่า (value network)
และขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการบริหารองค์กรที�เป�นเลิศ (High Performance
Organization) ซึ�งถือว่าเป�นวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินการของคณะฯ มาโดยตลอด
 
       การดําเนินการที�บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้น เป�นผลมา
จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกสายงาน ตลอดจน
นักศึกษาทุกระดับ ในนามของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี�

  
                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
                                                             คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สารจากคณบดี
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     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั�งอยู่ในตําบลแม่เหียะ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี�ยนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ เมื�อวันที� 18 ธันวาคม 2535 ในขณะที�ยังเป�นภาควิชาฯ
ได้เป�ดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ�งเป�ดสอน
ตั�งแต่ป�การศึกษา 2515 โดยเป�นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคที�เป�ดสอนทางสาขานี� 

 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป�น 3 หน่วยงาน ได้แก่
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานด้านการให้บริการ
วิชาการเพื�อแสวงหารายได้ และสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทาง
ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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สถานที�ตั�ง :   155 หมู่ 2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
                 โทรศัพท์ 0-5394-8206     โทรสาร 0-5394-8206
                 http://www.agro.cmu.ac.th/index.php



วิสัยทัศน์ : Vision

พันธกิจ : Mission

"ขับเคลื�อนสู่อนาคตที�ดีกว่า Influencing a better future" 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป�นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
ผลิตผลงานวิจัยเพื�อสนับสนุนการเรียน การสอน และนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื�อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื�อตอบสนอง ความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ�นภาค
เหนือและประเทศ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมเพื�อความเป�นเอกลักษณ์ของท้องถิ�น
ภาคเหนือ
พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ�งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.
2.

3.

4.

5.

WWW.AGRO.CMU.AC.TH

Faculty of Agro-Industry

ค่านิยม : Core values
G – Growth mindset คิดก้าวหน้า 
R – Responsibility รับผิดชอบ 
O – Outstanding innovation  นวัตกรรมโดดเด่น
W – Wisdom ทํางานอย่างชาญฉลาด
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วัฒนธรรมองค์กร : Organizational culture
มุ่งมั�น ทุ่มเท  Determination and Dedication

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Strategic objectives

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 1 : ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างคน (Influencer creation)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 2 : ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long
                                   learning for better future)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 3 : ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/นวัตกรรมเฉพาะ
                                   ทางที�เป�นเลิศและขยายสู่เชิงพาณิชย์ (Research Innovation to
                                   commercialization)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 4 : ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคุณค่า (value network)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 5 : ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการบริหารองค์กรที�เป�นเลิศ (High
                                   Performance Organization)

โครงสร้างองค์กร : Organizational structure
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โครงสร้างการบริหาร : Administrative structure



ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
ประธานคณะกรรมการ
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คณะกรรมการอํานวยการ

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
กรรมการ

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์�
กรรมการ

นายติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล
กรรมการ

นายสมภพ ศักดิ�พันธ์พนม
กรรมการ

ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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งบประมาณ

ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีงบประมาณที�ใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจคณะฯ จํานวนทั�งสิ�น 173,018,395.73 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี�

งบประมาณเงินแผ่นดิน จํานวน 112,345,000 บาท เพื�อใช้จ่ายในหมวดงบดําเนินงาน
ได้แก่ เงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุงานจัดการศึกษา

งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 60,673,395.73 บาท จากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา รายได้จากเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากเงิน
สนับสนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก รายได้จากการให้บริการวิชาการ ราย
ได้จากเงินบริจาค และรายได้อื�นๆ 

งบประมาณที�ได้รับจัดสรร ป�งบประมาณ พ.ศ.2563-2565
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บุคลากร

     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรทั�งหมด 124 คน จําแนกเป�นบุคลากรสายวิชาการ 61 คน และบุคลากร
สายสนับสนุน 63 คน โดยมีรายละเอียดดังนี�  

จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน

จํานวนบุคลากรจําแนกตามตามวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากร ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากร ณ วันที� 30 กันยายน 2565



OVER ALL
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OPERATION

      ในการขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างคน มีเป�าประสงค์เพื�อให้ประเทศ      
มีกําลังคนที�จะขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสู่สากล โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี�วัดที�สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี� 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 1
ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างคน (Influencer creation)



ตัวชี�วัดแผนกลยุทธ์

ตัวชี�วัดแผนปฏิบัติการ

     ในป�การศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวนนักศึกษาทุกระดับชั�น จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี�
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หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2565

นักศึกษา

จํานวนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป�การศึกษา 2564
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หมายเหตุ : ข้อมูลภาวะการมีงานทํา ณ วันที� 30 เมษายน 2565

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ป� พ.ศ. 2565

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ป� พ.ศ. 2565

    โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร เพื�อสนับสนุนการสร้างกําลังคนที�จะ
ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสู่สากล ดังตัวอย่างต่อไปนี�
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อบรมความรู้ทั�วไป หลักการ และทฤษฎีพื�นฐาน
เครื�องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ: Liquid
chromatography และ Mass spectometer
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 

โครงการยุวชนอาสา : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ�งหรีด และทักษะ
การประชาสัมพันธ์เพื�อการตลาด สําหรับชุมชนใน
ต.ห้วยทราย อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 

นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ "ผลิตภัณฑ์ขนม
ขาไก่ผสมผงโปรตีนจิ�งหรีด รสอัลมอนด์ รสเนย
กระเทียม และรสงาดํา" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านแม่ตาด อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม่  

การฝ�กอบรม “การจัดการด้านความปลอดภัย
และอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร”

อบรม Entrepreneur Mindset & Design
Thinkingเพื�อสร้างแนวคิดในการเป�นผู้
ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจ
ผู้บริโภคด้วยการใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design thinking)

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจให้แก่นักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ "เข้าใจเขา
เข้าใจเรา"  
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อบรมหัวข้อ “การปรับตัวเพื�อการทํางานในสถาน
ประกอบการ”  

การอบรมมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
มาตรฐาน อย., GHP/HACCP, ISO 9001,
Food Safety Management Systems

นักศึกษาลงพื�นที�เพื�อออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์
อาหารและเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์แม่ตาด อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม “Agro-Industry Graduate
Student Forum 2022” สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
ทัศนศึกษาเพื�อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
สื�อสารภาษาอังกฤษ

 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Challenges of
production of nutritionally functional
food materials from defatted rice bran”
โดย Prof. Dr. Masanori WATANABE จาก
Faculty of Agriculture, Yamagata
University ประเทศญี�ปุ�น  
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รางวัล Popular Vote

ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที�ได้รับรางวัล

นายวรายุส กันธิยะ น.ส.กมลวรรณ เตชัย น.ส.มิ�งกมล ดวงรินทร์ และ
น.ส.ปานเนตร ลีลา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้รับรางวัล
Popular Vote จากผลงาน “ฟ�ล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible film)
จากเศษวัสดุเหลือทิ�งทางการเกษตร” ในงาน Start up Thailand
League 2021” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เมื�อวันที� 15 ตุลาคม 2564 

รางวัล "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น”

นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล
"นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจําป�การศึกษา 2564”

รางวัลชมเชย

น.ส.จินต์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ น.ส.กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ น.ส.เบญจมา
พร ศรีวิชัย น.ส.ชลลดา แก้วร่วมวงค์ และ น.ส.กรรณิการ์ ศรีกนก
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน
“ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนเทียมจากรากบัว” ในการการแข่งขัน FoSTAT
Food Innovation Concept Contest 2022 โดยมี ผศ.ดร.ภัทวรา
ปฐมรังษิยังกุล และ ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ อาจารย์ที�ปรึกษา เมื�อวัน
ที� 17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

น.ส.จิตรลดา ณ ลําพูน น.ส.แพรวา ไชยวุฒิ น.ส.ปณิตตรา คํามีกํ�า
น.ส.ศิรดา ลิ�มไพศาล และ น.ส.ธนพร มอนไข่ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 FoSTAT - Nestle Quiz Bowl
2022 การแข่งขันตอบป�ญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ�งการแข่งขันครั�งนี� มีตัวแทนจาก 49
สถาบัน ทั�วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เมื�อวันที� 18 มิถุนายน 2565 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับที� 2

นายราชา วงศ์วรพชร น.ส.แพรวา ไชยวุฒิ น.ส.ชนนิกานต์ ชัยทอง
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นางสาวเกสรี ชัยชนะ นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที� 2 จาก 
 ผลงาน Phenocov+ ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดช่องปากและลําคอจากของ
เหลือทางการเกษตรในภาคเหนือ เพื�อลดการอักเสบ และลดความเสี�ยง
ในการติดเชื�อไวรัส โดยมี รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ เป�นที�ปรึกษา ใน
กิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ ในวัน
ที� 25 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค
เหนือ จ.เชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ
นายราชา วงศ์วรพชร น.ส.แพรวา ไชยวุฒิ น.ส.ชนนิกานต์ ชัยทอง นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ นางสาวเกสรี ชัยชนะ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที� 2 จาก ผลงาน
Phenocov+ ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฉีดช่องปากและลําคอจากของเหลือทางการ
เกษตรในภาคเหนือ เพื�อลดการอักเสบ และลดความเสี�ยงในการติดเชื�อไวรัส
โดยมี รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ เป�นที�ปรึกษาในกิจกรรม APEC Regional
Youth Symposium ระดับประเทศ จัดขึ�นจากแพลตฟอร์ม Youth In
Charge โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื�อสังคม) จํากัด ภายใต้การ
สนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื�อ
วันที� 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ

รางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ�น”

นายภูธเนศ บุญมาเลิศ นส.ชลิดา พิมศรี นส.วนิตชญา สมบูรณ์ และ  
 นส.ณัฐนิชา รัตโนทัย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
 ได้รับรางวัล “The Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ�น” จากการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ “ผงจิ�งหรีดโปรตีนสูง” และ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ�งหรีดโปรตีน
สูง” ในการนําเสนอผลสัมฤทธิ�โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ�น ประจําป�
2565 ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ กําลัง2
ประจําป� 2565 โดยมี ผศ.ดร.เอกสิทธิ� จงเจริญรักษ์ และ ผศ.ดร.ภัทวรา
ปฐมรังษิยังกุล เป�นอาจารย์ที�ปรึกษาโครงการ เมื�อวันที� 28 กันยายน
พ.ศ.2565 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ผุสชา ผ่องเดช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และสมาชิกในทีม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที� 1 จากผลงาน
FoodPrompt แพลตฟอร์ม การบูรณาการเทคโนโลยีที�ทันสมัย ไม่ว่าจะ
เป�น AI, Cloud computing, และการผลิตอาหารด้วย 3D Food
Printing เพื�อสนับสนุนการทํางานของนักโภชนาการ และการแก้ป�ญหา
การขาดสารอาหารของผู้สูงอายุ ในกิจกรรม APEC Regional Youth
Symposium ระดับภาคเหนือ ในวันที� 25 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร
อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
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รางวัลดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดีมาก

ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที�ได้รับรางวัล

นายณัฐพงศ์ กันหา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับดีมาก จากผลงาน เรื�อง
สมบัติต้านเซลล์มะเร็ง ต้านออกซิเดชัน และความคงตัวต่อความร้อนของ
แอนโทไซยานิน จากข้าวดําที�เกิดโคพิกเมนต์กับสารสกัดจากพืชและการห่อ
หุ้มเพื�อนําส่งในระบบทางเดินอาหาร (Anticancer, Antioxidative, and
thermostability Properties of black Rice Anthocyanins Co-
pigmented with plant extracts and Encapsulation for
Delivery in Gastrointestinal System) โดยมี ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่า
กุลดิลก เป�นประธานที�ปรึกษา  ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดี
มาก ประจําป�การศึกษา 2564 ในวันที� 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ระดับดีเด่น

น.ส.อารยา ขอดแสงมา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น วิทยานิพนธ์ จากผลงาน
เรื�อง เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและยาง
(Thermoplastic Elastomer from Thermoplastic Starch and
Rubber) โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ� จันทนสกุลวงศ์ เป�นอาจารย์ที�ปรึกษา
ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจําป�การศึกษา 2564 
 ในวันที� 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล Best Oral Presentation
น.ส.ณัฐณิชา ปงหาญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award in
Sustainable Environment and Value-added of Wastes Session
ในการนําเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ "Screening of Oleaginous Yeasts
with Xylose Assimilating Capacity for Lipids and Sugar
Alcohols Co-production" ในงานประชุม Thai Society for
Biotechnology and International Conference (TSB2021) เมื�อวัน
พฤหัสบดีที� 25 พฤศจิกายน 2564  โดยมี ผศ.ดร.ทนงศักดิ� ไชยาโส เป�น
อาจารย์ที�ปรึกษา

รางวัลเหรียญเงิน

น.ส.สุวนันท์ คําป�น นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงาน
นวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand
Research Expo 2022 “วิจัยเพื�อพัฒนาประเทศสู่ความมั�นคง มั�งคั�ง
และยั�งยืน จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์กราโนล่าแท่งจากปลีกล้วย” โดยมีผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล เป�นอาจารย์ที�ปรึกษา”
เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
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ผลงานอาจารย์ที�ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

ผศ.ดร.สุฐพัศ คําไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับโล่ห์
พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพห่วงโซ่การผลิตข้าว (Rice Supply Chain Biodegradable
Packaging Innovation)” ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ป� 2564
(Rice Innovation Award 2021) จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื�อ 
 วันที� 17 ธันวาคม 2564  

รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจําป� 2563” สาขาวิชาการ เมื�อวัน
พฤหัสบดีที� 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯ

รางวัลที�ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ดีมาก

รศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก ได้รับรางวัลที�ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับดีมาก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื�อง “สมบัติต้านเซลล์มะเร็ง ต้าน
ออกซิเดชัน และความคงตัวต่อความร้อนของแอนโทไซยานินจากข้าวดําที�เกิด
โคพิกเมนต์กับสารสกัดจากพืชและการห่อหุ้มเพื�อนําส่งในระบบทางเดิน
อาหาร” ในพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจําป�การศึกษา
2564 ในวันที� 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

น.ส.ผุสชา ผ่องเดช นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และสมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะบริหารธุรกิจ และคณะการสื�อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม
Foodpromt คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานแพลตฟอร์มสําหรับ
การให้โภชนบําบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง บูรณาการโภชนศาสตร์
ป�ญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที�ทันสมัย แก้ไขป�ญหาการขาดสาร
อาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ในกิจกรรม APEC Regional Youth
Symposium ระดับประเทศ จัดขึ�นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge โดย
บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื�อสังคม) จํากัด ภายใต้การสนับสนุนของ
กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื�อวันที� 3 กันยายน
2565 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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รางวัลที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น

รศ.ดร.กิตติศักดิ� จันทนสกุลวงศ์ ได้รับรางวัลที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื�อง “เรื�อง เทอร์โมพลาสติก
อิลาสโตเมอร์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและยาง”ในพิธีมอบรางวัล
ปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจําป�การศึกษา 2564 ในวันที� 24
มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจําป� 2565

ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้รับคัดเลือกให้เป�น นิสิตเก่าดีเด่น ประจําป� 2565
ประเภทนักวิชาการ จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
 

รางวัลเทคโนโลยีและสิ�งประดิษฐ์ที�มีผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับ
รางวัลเทคโนโลยีและสิ�งประดิษฐ์ที�มีผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจ ประเภท
Concentrated longan Extract ในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจําป� 2565 (CMU High Impact Research &
Innovation Expo 2022) ในวันที� 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม
ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจําป� พ.ศ. 2565

ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําป� พ.ศ. 2565
เมื�อวันที� 4 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง อาคาร
สํานักงานมหาวิทยาลัย 2 สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล Bernd Rode Award 

ผศ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย ได้รับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนัก
วิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป
และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน ASEAN-
European Academic University Network Plenary Meeting
2022 ณ Johannes Kepler University เมือง Linz ประเทศ Austria



ตัวชี�วัดแผนกลยุทธ์

WWW.AGRO.CMU.AC.TH

Faculty of Agro-Industry

การขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการศึกษาตลอดชีวิต  มีเป�าประสงค์เพื�อ
สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี
ผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดที�สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี� 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 2

ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
(Life-long learning for better future)



ตัวชี�วัดแผนปฏิบัติการ
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หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2565

หลักสูตร

หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที�เป�ดสอนในป�จจุบัน

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรที�เป�ดสอนทั�งหมด 14 หลักสูตร ดังนี�
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     คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เกี�ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรสหวิทยาอีก 2 หลักสูตร เป�น
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรระดับปริญญา
เอก 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผ่านการเรียนการสอนในชั�น
เรียนทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝ�กงาน
และปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทุกหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ได้จัดการเรียนการสอน 2 แผนการศึกษา คือ แผนการ
ศึกษาที� 1 แบบปกติ และแผนการศึกษาที� 2 แบบสหกิจศึกษา ส่วนหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลเป�นการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแบบเดียว
นักศึกษาจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเป�นเวลา 5 ภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอนร่วม
กับสถานประกอบการโดยใช้สถานประกอบการร่วมเป�นแหล่งเรียนรู้เป�นระยะเวลา 1.5 ป�
(ตั�งแต่ภาคการศึกษาที� 2 ของป�การศึกษาที� 3 จนสําเร็จการศึกษา) ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที�ของสถานประกอบการที�ได้รับมอบหมาย 
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     หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับนานาชาติตามมาตรฐานของ The Institute of
Food Technologist’s (IFT) เมื�อวันที� 10 มิถุนายน 2559 เป�นระยะเวลา 5 ป� ตั�งแต่ป� ค.ศ. 2015 –
2020 และได้รับการรับรองหลักสูตรต่อเนื�องอีก 5 ป� ค.ศ. 2020 - 2025

      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะฯ พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาที�มุ่งเน้นการ
วิจัยเชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการบรรจุ ทั�งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
เพื�อตอบสนองยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตอบสนองนโยบายและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการในภูมิภาคอาเซียน 

      การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long learning for better future) คณะฯ สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตร จึงพัฒนาหลักสูตรอบรม
ระยะสั�น (ทั�งแบบสะสมและไม่สะสมหน่วยกิต) ทั�งแบบ online / onsite สําหรับผู้เรียน
แต่ละกลุ่ม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนทํางาน เจ้าของธุรกิจ ตลอดจนผู้สูงอายุ



อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง "การเพิ�มมูลค่าฟาง
ข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื�อฟางข้าวและ
วัสดุก่อสร้างมวลเบาเพื�อลดมลภาวะสิ�งแวดล้อม
ในภาคเหนืออย่างยั�งยืน" ให้แก่เกษตรกรและเจ้า
หน้าที�จากสํานักงานสภาเกษตรกร ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
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หลักสูตรสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที�เป�ดสอนในป� 2565

    มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร เพื�อขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วย
การศึกษาตลอดชีวิต ดังตัวอย่างต่อไปนี�

กิจกรรม "LANNA GASTRONOMY FOOD
IDEA CONTEST" การพัฒนาอาหารแนวใหม่
โดยใช้เทคนิค Molecular Gastronomy จาก
วัตถุดิบทางการเกษตรเฉพาะภาคเหนือ ภายใต้
โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA
Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่" 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม “ลําไยอบ
กึ�งแห้ง” ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลําพูน

ถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กล้วยนํ�าว้าเป�นผลิตภัณฑ์แป�งกล้วย เพื�อนําไป
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บราวนี�แป�งกล้วย
นํ�าว้า แป�งกล้วยดิบบรรจุแคปซูล ผลิตภัณฑ์
กล้วยหนึบ และผลิตภัณฑ์กล้วยดองนํ�าผึ�งให้แก่
เกษตรกร ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใน "หลักสูตร
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ วิเคราะห์ป�ญหา
บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่า
เพิ�มแก่สินค้าด้วยเทคโนโลยีแปรรูปอาหารที�ไม่ใช้
ความร้อน ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ�า" 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการประเมินความปลอดภัย
อาหารและคํานวณฉลากโภชนาการ (Food
Safety & Hygiene Skills and nutrition
Labeling for Food Handlers) 

โครงการติดตามผลการดําเนินงานด้าน
สุขลักษณะที�ดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาล
ตําบลแม่เหียะและตําบลสุเทพ

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-
Degree) "การศึกษาอายุการเก็บของอาหาร"
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     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดําเนินงานด้านการให้บริการทางวิชาการและการจัดหลักสูตร
อบรม โดยแบ่งออกเป�น (1) การบริการวิชาการแก่สังคมที�ไม่มุ่งหวังรายได้ มีคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนควบคุมกํากับการดําเนินงาน และ (2) การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้จาก
สมรรถนะหลักของคณะ มีศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเป�นผู้รับผิดชอบ

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ
ปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์
รับจัดทําโครงการสําหรับภาครัฐและเอกชน
การจัดการสิ�งแวดล้อม ของเสีย และวัสดุเหลือใช้
ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร QC/ GMP/ HACCP/ HALAL/ ISO9000/
ISO22000
การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั�งในและนอกสถานที�
หน่วยฝ�กอบรมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุ
ที�ป�ดสนิทที�มีความเป�นกรดตํ�าและปรับกรด
หน่วยฝ�กอบรมของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื�อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที�ป�ด
สนิทที�มีความเป�นกรดตํ�าและปรับกรด (Process Authority)
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ
บริการด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

      ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
ธุรกิจฯ ทําหน้าที�เป�นผู้ประสานงานส่วนกลางระหว่างผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายนอกและ
หน่วยงานในสังกัดเพื�อให้บริการแบบครบวงจร โดยมีการให้บริการที�หลากหลายครอบคลุมด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่
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รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ

     มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการบริการวิชาการทั�งไม่มุ่งหวังรายได้และ
แสวงหารายได้ ร้อยละ 94.20 ดังรูป

      ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรมีการให้บริการวิชาการ จํานวน
139 โครงการ/กิจกรรม มีรายได้จากการให้บริการวิชาการเป�นจํานวนทั�งสิ�น 3,501,781 บาท จําแนก
ได้ดังตาราง 

การบริการวิชาการแบบแสวงหารายได้
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การขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/นวัตกรรมเฉพาะทาง
ที�เป�นเลิศและขยายสู่เชิงพาณิชย์ มีเป�าประสงค์เพื�อสร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื�อขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสู่ครัวโลก โดยมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี�วัดที�สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี� 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 3

ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/นวัตกรรมเฉพาะทางที�
เป�นเลิศและขยายสู่เชิงพาณิชย์ (Life-long learning for better future)



ตัวชี�วัดแผนปฏิบัติการ

ตัวชี�วัดแผนกลยุทธ์
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หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2565
              ผลการดําเนินงานรอบป�ปฏิทิน 2565 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)  ข้อมูล ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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การวิจัย

การสนับสนุนทุนวิจัย

    ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเงินสนับสนุนเพื�อการทําวิจัยทั�งสิ�น 85
โครงการ งบประมาณรวมทั�งสิ�น 50,141,219.54 บาท จําแนกได้ดังตาราง
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      โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื�อการขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วยงานวิจัย/
นวัตกรรมเฉพาะทางที�เป�นเลิศและขยายสู่เชิงพาณิชย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี�

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั�งที� 6: The 6th
International Conference on Food and Applied
Bioscience (FAB 2022): Frontier Research in the
Future Challenges เพื�อเผยแพร่ผลงานความรู้ทางวิชาการ
และนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ   
 ก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์การวิจัย และ 
 ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างวันที�     
 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง “การประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI :
Social Return On Investment)” เพื�อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคม (SROI) ของโครงการ 

การอบรมเชิงบรรยาย เรื�อง “ความรู้เบื�องต้นการร่าง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่” เพื�อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาสิทธิประโยชน์ด้าน
ทรัพย์สินทางป�ญญาที�ผู้ประดิษฐ์พึงจะได้รับจากผล
งานและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําป�
2565 “CMU High Impact Research &
Innovation Expo 2022”ในระหว่างวันที� 22-
23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้งาน
“สัมมนาการเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research
Connect)” เพื�อยกระดับความสามารถให้ผู้ประกอบ
การ SMEs การนํางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาต่อยอดในการประกอบธุรกิจ 
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หารือการพัฒนางานวิจัย/
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับภาค
เอกชน อาทิ บริษัท เวลเนส มี
จํากัด, บริษัท ไทยกัญชง จํากัด,
บริษัท Chartier Corporation
จํากัด, บริษัท ไททัน เมทัล
จํากัด, บริษัท เอซเธติค บาย แอ
มเพ็ค จํากัด, บริษัท ปตท.นํ�ามัน
และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
(PTTOR) 
พบผู้ประกอบการที�สนใจ
ผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื�อนําไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้แก่
บริษัท อนุสรณ์มหาชัย ซูริมิ
จํากัด, บริษัท สตาร์ แอวาลอน
จํากัด, บริษัท Chiangmai
Innovation Incubation
Center (CMIIC), บริษัท
แปซิฟ�คแปรรูปสัตว์นํ�า จํากัด

ผลงานวิจัยเด่น

      มีตัวอย่างผลงานวิจัยที�ตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ระดับโลกด้วย
งานวิจัย/นวัตกรรมเฉพาะทางที�เป�นเลิศและขยายสู่เชิงพาณิชย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี�



WWW.AGRO.CMU.AC.TH

Faculty of Agro-Industry



WWW.AGRO.CMU.AC.TH

Faculty of Agro-Industry

ผลงานที�ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร



ตัวชี�วัดแผนกลยุทธ์
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การขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคุณค่า (value network) มี
เป�าประสงค์เพื�อให้มีเครือข่ายคุณค่าที�ช่วยในการขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตร
โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดที�สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี� 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 4

ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคุณค่า (value network) 



ตัวชี�วัดแผนปฏิบัติการ
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      โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื�อการขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเครือข่ายคุณค่า
ดังตัวอย่างต่อไปนี�

โครงการ ERASMUS+ (SECRA: Strengthening
University-Enterprise Collaboration for Resilient
Communities in Asia โดยมีการประชุม The Colombo
Symposium ซึ�ง University of Sri Jayewardenepura
(USJ) ประเทศศรีลังกาเป�นเจ้าภาพ และประชุม Local Event:
The Colombo Symposium เพื�อหารือร่วมกันเกี�ยวกับ
ความก้าวหน้าของการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ SECRA 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์ กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื�อให้ทั�งสองฝ�ายได้
บูรณาการการทํางานร่วมกันทางด้านวิชาการ การวิจัย/นวัตกรรม
และบริการวิชาการ เพื�อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทาง
วิชาการและความเป�นเลิศร่วมกัน เมื�อวันที� 26 ตุลาคม 2564 

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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นักเรียนจากค่าย Strong Summer Camp 2022  เข้าดูงาน
หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรและทดลองทําปฎิบัติการ
เพื�อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจใน
การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

โครงการ ERASMUS + : Fostering sustainable university-
Industry relations, techno-entrepreneurial universities,
and collaborative innovation in Asian universities
(FOUNTAIN) ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 5 ประเทศคือ
ศรีลังกา ลิทัวเนีย เอสโตเนีย สวีเดน และไทย มีวัตถุประสงค์เพื�อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันอุดมศึกษาของเอเชีย ภายใต้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาจาก
ประสบการณ์การทํางานจริงร่วมกับสถานประกอบการ 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กับ บริษัท วี ฟู�ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาการดําเนินงานด้านการเรียนการสอน รวม
ถึงการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
คณาจารย์ เมื�อวันที� 9 มิถุนายน 2565 

ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 มีวัตถุประสงค์เพื�อสนับสนุน และผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรในภาคเหนือ รวมถึงกิจกรรมที�เชื�อม
โยงซึ�งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ�นและเพิ�มศักยภาพใน
การแข่งขันระดับประเทศ เมื�อวันที� 13 กันยายน 2565 
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       การขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการบริหารองค์กรที�เป�นเลิศ (High
Performance Organization) มีเป�าประสงค์ให้เป�นองค์กรสมรรถนะสูงและ
เป�นที�รู้จักของหน่วยงาน/บุคคลภายนอก โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดที�
สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี� 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที� 5

ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการบริหารองค์กรที�เป�นเลิศ 
(High Performance Organization)



ตัวชี�วัดแผนปฏิบัติการ

ตัวชี�วัดแผนกลยุทธ์
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      คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�เป�นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป�นกรอบการบริหารจัดการเพื�อมุ่งสู่ความเป�นเลิศ
ดังนี�

การพัฒนาคุณภาพองค์กร

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื�อพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และมีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อดําเนินการที�เป�นเลิศ (EdPEx) เพื�อพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�
เป�นเลิศ (EdPEx) ในระดับคณะ มีหน่วยงานที�รับผิดชอบด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดทําแผนดําเนินงานด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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จัดฝ�กอบรม/สัมมนาเพื�อให้ความรู้แก่บุคลากรเกี�ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั�งใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
วางแผนการดําเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั�งระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในที�ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ
ศึกษาแต่ละชุด และรายงานผลการดําเนินงานในที�ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทาง สป.อว. และ
แนวทาง CMU-QA Curriculum ระดับคณะตามแนวทาง CMU-EdPEx
นําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�เป�นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ

     ทั�งนี� ในการพัฒนาระบบงานทางด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนิน
การในลักษณะต่างๆ ดังนี�

1.

2.

3.

4.

   จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วม “โครงการนําเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�เป�นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(EdPEx200)” โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) (สกอ.เดิม) ซึ�งมีวัตถุประสงค์เพื�อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะที�มีความ
พร้อมและมุ่งมั�นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป�นเลิศสามารถนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื�อการดําเนินการที�เป�นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื�อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาไปสู่ความเป�นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ
ตามที�กําหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการ และจากการพิจารณาประเมินคุณภาพโดยคณะ
อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ ได้มีมติเห็นชอบให้คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�เป�นเลิศ ระดับ
200 คะแนน (EdPEx200) รุ่นที� 2 เมื�อวันที� 12 มิถุนายน 2558 

     จากความมุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื�อการดําเนินงานที�เป�นเลิศอย่างต่อเนื�อง คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรจึงขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเข้าสู่ระดับ 300 คะแนน และคณะ
อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ (สป.อว.) ได้มีมติเห็นชอบให้คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�
เป�นเลิศ ระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที� 2 เมื�อวันพุธที� 17 เมษายน 2562



         คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นําค่านิยมและแนวคิดหลักของเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรที�มุ่งสู่ความเป�นเลิศ และค่านิยมดังกล่าว ได้แก่ การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary
leadership) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility) จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethic
and transparency) ที�คณะได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื�อง ได้แก่ การประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานของคณะฯ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสคณะฯ ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร การสํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของบุคลากร การสํารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนการเป�ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การดําเนินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าวทําให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล CMU-ITA AWARD
2022 ระดับ A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันที� 28 เมษายน 2565 
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คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจําป� 

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําป� การทนทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม เพื�อการ
พัฒนาองค์กร ตลอดจนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกกลุ่ม ดังนี�
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สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื�อง การจัดทําแผนกลยุทธ์
5 ป� พ.ศ. 2566-2570 โดยได้รับเกียรติจากคณะ
กรรมการอํานวยการร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิด
เห็น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วม
ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที�ได้วางไว้ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริ
เวอร์ไซด์ เชียงใหม่ เมื�อวันที� 20 พฤษภาคม
2565

คณบดีรายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ตาม
แผนกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้แก่บุคลากร
เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2564 

กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะบุคลากร (one message to all Agro) เพื�อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร และแลกเปลี�ยนความคิดเห็น รับฟ�งป�ญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข และสร้างสาน
สัมพันธ์ที�ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร จํานวน 8 ครั�ง แบ่งเป�น สาขา PKT, FE, MPT, PDT, Biot,
FST, นักวิทยาศาสตร์, สํานักงานคณะฯ และศูนย์บริการธุรกิจฯ 



WWW.AGRO.CMU.AC.TH

Faculty of Agro-Industry

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการสร้างความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยมีการดําเนินงานเพื�อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวิสัยทัศน์และรองรับการเปลี�ยนแปลงในอนาคต ดังต่อไปนี�

บุคลากรสายวิชาการ

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากร ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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บุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากร ณ วันที� 30 กันยายน 2565

      ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมเพื�อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั�งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังตัวอย่างต่อไปนี�

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื�อง PDPA กับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

อบรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพื�อ
ให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถ
นําค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Branding คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อบรมฝ�กอบรมเรื�อง "การเขียนผลงานเชิง
วิเคราะห์" ภายใต้โครงการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของสายสนับสนุน

อบรมหลักสูตร Infographic และการตัดต่อ
วิดีโอด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  

โครงการซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับ
ระเบียบการเงิน และการเบิกจ่ายเงิน

อบรมเทคนิคการ Coaching เพื�อให้บุคลากร
ได้รับเทคนิคหรือวิธีการเกี�ยวกับการ
coaching และสามารถนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

 

บรรยาย เรื�อง “การปรับเวอร์ชั�นระบบเอกสาร
คุณภาพจาก ISO9001:2008 เป�น
ISO9001:2015” และ “เทคนิคในการตรวจ
ประเมิน” 

อบรมหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ
Online Learning และ Active Learning
เพื�อสร้างความรู้ เทคนิคต่างๆ เกี�ยวกับการสอน
ออนไลน์ในยุค 4.0   
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กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดถํ�านํ�าฮู 
 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื�อทํานุบํารุงพระพุทธ
ศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมงานเลี�ยงนํ�าชาแสดงความยินดีแก่บุคลากรที�
ได้รับรางวัลและตําแหน่งทางวิชาการ เพื�อสร้างขวัญ
กําลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที�ได้รับรางวัล
ต่าง ๆ

ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

       มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื�อสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดังต่อไปนี�

งานทําบุญเนื�องในวันสถาปนาคณะฯ และ
กิจกรรมกีฬา อก.สัมพันธ์ ประจําป� 2564
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การจัดการความรู้

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดําเนินการด้านการจัดการองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื�อง มีคณะ
กรรมการจัดการองค์ความรู้ทําหน้าที�พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพื�อพัฒนาบุคลากร
ทุกกลุ่มทุกระดับให้มีองค์ความรู้ร่วมกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ มีการจัดทําแผนการ
จัดการองค์ความรู้ประจําป� ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามแผน มีการจัดทําฐาน
ข้อมูลด้านการจัดการองค์ความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ ตลอดจนจัดเวทีให้บุคลากรได้เผย
แพร่องค์ความรู้ แบ่งป�นประสบการณ์ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ที�สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้

 วันที� 22 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรม KM Day : Show and Share ครั�งที� 5 ณ ห้องประชุม 3
และผ่านระบบออนไลน์ ภายในงานมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เรื�องเกี�ยวกับ PDPA สําหรับประชาชน
ทั�วไป และการประกวดผลงานของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งป�น
ประสบการณ์ แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น โดยมีบุคลากรที�ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแสดงผลงาน ดังนี�

สายวิชาการ
      รางวัลชนะเลิศ :  อาจารย์ ดร.สิรภัทร แต่สุวรรณ จากผลงาน How to engage
students anytime anywhere
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : อาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์ จากผลงาน : การจัดการ
เรียนรู้แบบใหม่ที�สอดคล้องกับศตวรรษที� 21: ประสบการณ์จากวิชา “บทบาทของผู้บริโภคใน
ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (605332)”
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : อาจารย์รวิศ ทัศคร  จากผลงาน : การใช้ระบบเมตาเวิร์ส
สแกนเนอร์สามมิติและเทคนิค photogrammetry ในการสร้างสื�อการสอนออนไลน์

       มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื�อพัฒนาคณะให้เป�นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังต่อไปนี�
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สายสนับสนุน
       รางวัลชนะเลิศ :  งานบริหารทั�วไป จากผลงาน : การบริหารจัดการระบบการขอทําบัตร
ใหม่/ขยายอายุบัตร Key card ออนไลน์
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : กลุ่มปฏิบัติการเคมีและกายภาพ จากผลงาน : การจัดการ
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา  จากผลงาน : การลด
ขั�นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และการใช้งานร่วมกับสื�อสังคมออนไลน์
         รางวัลชมเชย : งานการเงิน การคลังและพัสดุ จากผลงาน : เงินกันไว้เบิกเหลื�อมป�

การพัฒนากระบวนการทํางาน 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นําระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใช้เป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะ มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติ
(Quality Procedure) และขั�นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ตามแนวทาง
ISO เพื�อควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบและประเมินระบบ
คุณภาพตามแนวทาง ISO (Internal Audit ISO) เป�นประจําทุกป� เพื�อทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื�อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดังต่อไปนี�
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จัดการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพตามแนวทาง
ISO 9001 ของสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ 1) งานบริหารทั�วไป 2) งานบริการการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3) งานการเงิน การคลังและ
พัสดุ 4) งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการ
ศึกษา และ 5) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการประเมินภายในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เมื�อวันที� 24 ธันวาคม 2564 



 รายงานประจําป� พ.ศ.2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 ที�ปรึกษา      :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ (คณบดี)
 
 บรรณาธิการ  :      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล (รองคณบดี)
                        นางสาวป�ยะนุช สวัสดี (เลขานุการคณะฯ)
 
 กองบรรณาธิการ :   นางกรชวัล กันทา 
                         นางอังศุมารินทร์ เจริญเกษ
                         นายวรกร สุพร
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