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รายงานผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564)  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 

โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ 
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ มีทั ้งหมดจำนวน 41 โครงการ มีโครงการที่อยู ่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่สิ ้นสุดโครงการ  

จำนวน 37 โครงการ และยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้  
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่สิ้นสุดโครงการ (จำนวน 37 โครงการ) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (จำนวน 10 โครงการ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

1 การพัฒนาทักษะชีวิต “Life : Lecture 
Series” และการเตรียมความพร้อมทักษะ
วิขาชีพและทักษะแห่งอนาคต (Soft skill) 
กิจกรรมที่ 1 : Food Safety Standards 
อาวุธลับสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : Advance English 
presentation skills 
กิจกรรมที่ 3 : Power of Thinking 
Skills พลังแห่งทักษะทางความคิด 
กิจกรรมที่ 4 : e-Commerce for 
Entrepreneurs การเตรียมความพร้อมสู่
ผู้ประกอบการยุคออนไลน ์

70,000 บาท อ.ดร.สุพัฒน ์ 
พงษ์ไทย 

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 Food Safety Standards 
อาวธุลับสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

2 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูรจดั
ฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการ
คิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร 
Design Thinking ให้แก่นักศึกษา
หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร และโครงการ Design thinking 
and New Product Change 
กิจกรรมที่ 1 : Creative Thinking for 
New Product Development 
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้าน
การออกแบบกระบวนการคิดเชิงธรุกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร (Design Thinking 
for Food Industrial) 

140.000 บาท นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 Communication skill for work 
place success 

8,680 บาท ผศ.ดร.ปิยวรรณ   
สิมะไพศาล 

จะดำเนินการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงเดือน 
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

4 โครงการสนับสนุนนักศึกษาบณัฑติศึกษา
ในการเขียนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 
(Manuscript Camp) 

42,000 บาท นางจริยา   
คำบุญเรือง 

จะดำเนินในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 

5 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 : ตอบปัญหาของสาขา 
BIOT, FoSTAT, Food Innopolis  
และอื่นๆ 
 

280,000 บาท นางสุดาลักษณ์  
พุทธวงศ์ 

กิจกรรมที่ 1 : ตอบปัญหาของสาขา BIOT, FoSTAT, 
Food Innopolis และอื่นๆ 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
อาหาร Food Innovation Contest 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประกวด
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียมความ
พร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาวด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์" 

  กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียมความพร้อม "ปั้นดินให้เป็น
ดาวด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการออกแบบบรรจภุัณฑ์" 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 

6 โครงการ Student Mobility in the 
Network of ASEAN Countries 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ Student 
mobility from Vietnam 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ Student 
mobility from Malaysia 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ Student 
mobility from other countries 

70,000 บาท นางสาวสุธิน ี 
ส่งศรีเกต ุ

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 4 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 6 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

42,000 บาท นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 5 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์
- จะดำเนินการในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทางทะเล 
- จะดำเนินจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Job 
Application and Communicative English at Work” 
โดยสถาบันภาษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 
มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ
ออนไลน์  
 
 

8 โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงการ นิเทศนักศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้นิเทศ นักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

175,000 บาท นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 

กิจกรรมที่ 2 : โครงการสนบัสนุนการประกันชีวิตให้
นักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาของสำนักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

 กิจกรรมท่ี 2 : โครงการสนับสนุนการ
ประกันชีวิตให้นักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาของสำนกัวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

  - ได้ดำเนินการลงทะเบียนสมัครประกันคุมครองประกัน
อุบัติเหตุ ให้กับนักศึกษาที่ไปสหกิจ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 
3 และ 4 จำนวน 69 คน ดังน้ี 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา FST จำนวน 10 คน 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา PKT จำนวน 6 คน  
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา MPT จำนวน 2 คน  
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา FE จำนวน 33 คน 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา PDT จำนวน 18  คน 

9 โครงการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้
ของนศ.ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
(Training for AGRO 3R 8C) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสรมินกัศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรทางดา้นทักษะ
การเรยีนรู้และนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส่งเสรมินกัศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรทางดา้นทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมส่งเสรมินกัศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรทางดา้นทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 

400,000 บาท นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

จะดำเนินการในเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

10 โครงการอบรมเทคนิคการ Coaching 
 

40,000 บาท นางนลินธิดา  
ชัยมงคล 

จะดำเนินการจัดอบรมในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 
2565 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (จำนวน 7 โครงการ)  
1 โครงการ Smart Lecturer 

กิจกรรมที่ 1 : Coaching for AGRO 
(การสอนแบบ active learning และ 
การสอน online การผลิตสื่อทันสมัย) 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบ active learning และ 
21th Century 

77,000 บาท นางจริยา 
คำบุญเรือง 

จะดำเนินในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 

2 โครงการบรูณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการรว่มกับ
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภายนอก 

42,000 บาท ผศ.ดร.ธันยพร  
ศิริโวหาร 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของการต่อยอด
โครงงานวิจัยของนักศึกษาสำหรับการ
เป็นผู้ประกอบการ 

37,800 บาท ผศ.ดร.ปิยวรรณ   
สิมะไพศาล 

จะดำเนินการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วง
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
ผู้ควบคุมการผลิตอาหารตาม หลกัเกณฑ์
ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตำ่และ
ปรับกรด รุ่นที ่9 

223,000 บาท นางนงนุช   
ทองอ่อน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
GMP/HACCP สำหรับผู้ประกอบการ 
 

24,000 บาท นางนงนุช   
ทองอ่อน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ  ความคืบหน้า 

6 โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ New Ingredient for New 
Healthy Product และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส 

40,000 บาท นางนงนุช   
ทองอ่อน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบและการพัฒนาบรรจภุัณฑ์ 

80,000 บาท นางนงนุช   
ทองอ่อน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 (จำนวน 6 โครงการ)  
1 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่ม

วิจัยภายใตส้ังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

150,000 บาท นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ท่าน คือ  
ผศ.ดร.รตันา ม่วงรัตน ์

2 โครงการอบรมออนไลน์การยื่นคำขอ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

190,000 บาท นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 สมทบทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
(Matching Fund) 
 

152,000 บาท นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4 โครงการอุดหนุนโครงการวิจัยสำหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม ่
 

350,000 บาท นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 5 ท่าน คือ  
1. ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกลุ 
2. อ.ดร.นิภาวรรณ ปันธิ 
3. อ.ดร.เปรม ทองชัย 
4. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณ ี
5. อ.พิพรรธ ตั้งใจดี 
 

5 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ต้นแบบ 
(prototype product) ให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
และชีวภาพ และบรรจุภณัฑ ์

100,000 บาท นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

ยังไม่มผีู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
Reskill-Upskill เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

592,200 บาท นางนลินธิดา  
ชัยมงคล 

อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัตเิพือ่อบรมพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล (อ.ดร.กันยาศริิ รักอริยะธรรม 
จำนวน 2 หลักสูตร) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 (จำนวน 5 โครงการ)  
1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การเรยีนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยทั้ง
ในและต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยระหว่างคณะของมหาวิทยาลยั
ภายในประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัยระหว่างคณะของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

140,000 บาท นางสาวสุธิน ี 
ส่งศรีเกต ุ

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

2 โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 3 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์
สาขาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 5 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์
สาขาเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ทางทะเล 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์
สาขาวิศวกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 7 : โครงการสนับสนุนอาหาร
และเครื่องดื่มนักศึกษาสัมพันธ์ 

210,000 บาท ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์   
เขมาชีวะกุล 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 การบริการวิชาการระดับนานาชาติ 40,000 บาท นางปิยะนุช  
จันทนา 

- อาจารย์ ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม ได้รับเชิญเป็น 1 
ใน Invited Speakers ในงาน Seminar on the 
Research Progress of Agricultural Food Science 
and Technology in China and Thailand ซึ่ง 
College of Food Science and Nutritional 
Engineering, China Agricultural University, China 
เป็นเจ้าภาพ โดยได้นำเสนอหัวข้อ “Effects of 
Longan (Dimocarpus longan) Peel Extracts and 
Food Additives on Oxidative Stability of Tuna 
Oil” เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เกา่กับคณะ อก. 
 

50,000 บาท นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

จะดำเนินการในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

5 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็น 
Agro Influencer เพื่อแสวงหาผู้เรียนใน
อนาคต 
กิจกรรมที่ 1 : ฑูตประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
กิจกรรมที่ 2 : ค่าย Agro-CMU X-
perience ครั้งท่ี 3  

260,000 บาท นายวิมล   
คำบุญเรือง 

กิจกรรมที่ 1 : ฑูตประชาสมัพันธ์ Agro Ambassador  
- เลื่อนการจัดกจิกรรม โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรม 
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2565  
กิจกรรมที่ 2 : ค่าย Agro-CMU X-perience ครั้งท่ี 3  
- เลื่อนการจัดกิจกรรม โดยจะดำเนนิการจัดกิจกรรม
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 (จำนวน 9 โครงการ)  
1 การพัฒนาการสื่อสารองค์กร 

 
44,000 บาท นางนลินธิดา  

ชัยมงคล 
จะดำเนินการจัดอบรมในช่วงเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 
2565 

2 คลินิกเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
 

5,000 บาท นางนลินธิดา  
ชัยมงคล 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 กิจกรรมคณะผู้บรหิารพบปะบุคลากร 
one message to all Agro 

20,000 บาท นางนลินธิดา  
ชัยมงคล 

อยู่ระหว่างสอบถามวันและเวลาทีส่ะดวกของสำนัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4 โครงการ Smart academic staff                                           18,000 บาท นางนลินธิดา  
ชัยมงคล 

จะดำเนินการจัดอบรมในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 
2565 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ  ความคืบหน้า 

5 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน 
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการนำ IoT มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานการใช้
เทคโนโลยีใหม่ทางด้าน IT, AI, IoT, 
software, program ในการปฏิบตัิงาน 
กิจกรรมที่ 3 : การใช้ระบบและการ
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

26,800 บาท นางนลินธิดา  
ชัยมงคล 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมการนำ IoT มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จะดำเนินการจัดอบรมในช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน 
2565 
กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีใหม่ทางด้าน 
IT, AI, IoT, software, program ในการปฏิบัติงาน 
- จะดำเนินการจัดอบรมในช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน 
2565 
กิจกรรมที่ 3 : การใช้ระบบและการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ้ “การใช้
งานโปรแกรม CMU ZOOM และการสร้างสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio” เมื่อวันอังคาร
ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 และผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี
นายวรกร สุพร และนายพีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์ เป็นวิทยากร
ในการอบรม  

6 โครงการขับเคลื่อนคณะอุตสาหกรรม
เกษตรด้วยการบริหารองค์กรทีเ่ปน็เลิศ 
กิจกรรมที่ 1 : อบรม/สมัมนาด้านการ
บริหารองค์กรที่เป็นเลศิตามแนวทาง  
EdPEx/TQA ของผู้บริหาร หัวหนา้งาน 
และผูเ้กี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2 : การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ให้แก่บุคลากรคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

270,000 บาท นางอังศุมารินทร์   
เจริญเกษ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ  

7 โครงการ Agro PR 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการจัดทำคลปิวิดีโอ
ประชาสมัพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือแปรรูปของคณะฯ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการประชาสัมพันธ์
งานวิจัย บริการวิชาการ และ content  
ที่เป็นกระแสหลัก 

100,000 บาท นายวรกร  สุพร กิจกรรมที่ 1 : โครงการจัดทำคลปิวิดีโอประชาสัมพันธ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมอืแปรรูปของคณะฯ 
- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวิดีโอ
ประชาสมัพันธ์ เครื่องมือวิทยาศาสตรืและเครื่องมือแปร
รูป 
 

8 โครงการตลาดและการประชาสมัพันธ์ 
เชิงรุกการให้บริการและผลิตภณัฑข์อง
ศูนย์บริการธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

220,000 บาท นางนงนุช 
ทองอ่อน 

อยู่ระหว่างดำเนินการผลติ และจำหน่ายไส้อั่วลดไขมัน 
แคบหมูป๊อบ น้ำพริกอ่อง และแกงฮังเล 

9 โครงการพัฒนาระบบและการจัดการองค์
ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม KM Day : Show 
and Share ครั้งท่ี 5 
กิจกรรมที่ 2 : ฐานข้อมูลการจัดการเรยีน
การสอนกระบวนวิชาด้านอุตสาหกรรม
เกษตร 

70,000 บาท นางสาวอุณณาดา  
สุธรรม 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม KM Day : Show and Share 
ครั้งท่ี 5  - จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน - 
กรกฎาคม 2565 
กิจกรรมที่ 2 : ฐานข้อมูลการจัดการเรยีนการสอน
กระบวนวิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
- อยู่ระหว่างดำเนินการทาบทามผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน (จำนวน 4 โครงการ) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 (จำนวน 2 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะทีด่ีใน
การผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพและแมเ่หียะ 

28,000 บาท 1 มกราคม 2565  - 31 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 

2 โครงการสำรวจและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านอาหารและ
บรรจภุัณฑ ์

21,000 บาท 1 มกราคม 2565  - 31 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร  
อินฤทธิ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 (จำนวน 1 โครงการ) 
1 The 6th International Conference on Food 

and Applied Bioscience 2022 : Frontier 
Research in the Future Challenges [On line] 

108,000 บาท 14 กุมภาพันธ ์ - 15 กุมภาพันธ ์2565 นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5 (จำนวน 1 โครงการ) 
1 โครงการ Re-branding คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
60,000 บาท 1 มกราคม 2565  - 31 มีนาคม 2565 นางกรชวัล   

กันทา 
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โครงการประจำ 
 

 โครงการประจำ มีโครงการทั้งหมดจำนวน 38 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน 3 โครงการ 
โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่สิ้นสุดโครงการ จำนวน 27 โครงการ และยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการที่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (จำนวน 3 โครงการ) 
พันธกิจด้านบริหารจัดการ (จำนวน 2 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ 

 
งบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ในการดำเนินงาน 
1 สนับสนุนการประกัน

อุบัติเหตุกลุ่ม 
 

4,200 บาท บุคลากรในกลุ่มเสี่ยงได้รับ
สวัสดิการและมีขวัญกำลังใจใน
การทำงานเพิ่มขึ้น/ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ได้ดำเนินการสนับสนุนการประกันอุบัติเหตุ
กลุ่ม และมีบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงไดรั้บ
สวัสดิการและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ100 

4,186 บาท 

2 โครงการตรวจประเมิน 
(Audit) เพื่อพัฒนาระบบ 
ISO 9001 

10,000 บาท การตรวจประเมิน (Audit) การ
ควบคุมคุณภาพตามแนวทาง ISO 
9001 ของสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรม เกษตร/จำนวน 1 
ครั้ง 

- ได้ดำเนินการจัดอบรมการตรวจประเมิน
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจัดทำ
ระบบเอกสารคณุภาพ ISO 9001 โดยมี 
ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “การปรับเวอร์ชั่นระบบ 
เอกสารคณุภาพจาก ISO9001:2008 เป็น 
ISO9001:2015” และ“เทคนิคในการตรวจ
ประเมิน” เมื่อวันศุกร์ที ่29 ตุลาคม 2564 
- ได้ดำเนินการ ตรวจประเมิน (Audit) เพื่อ
พัฒนาระบบ ISO 9001 เมื่อวันท่ี 24 
ธันวาคม 2564 

8,415 บาท 

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 โครงการ) 
1 ทำบุญเนื่องในวันสถาปนา

คณะ 
38,000 บาท ร้อยละความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมกิจกรรม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ได้ดำเนินการจดักิจกรรมทำบุญคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและกีฬาอก.สมัพันธ์ 
เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
โดยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 88.40  

25,983 บาท 
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โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่สิ้นสุดโครงการ (จำนวน 27 โครงการ) 
พันธกจิด้านการเรียนการสอน (จำนวน 14 โครงการ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูร สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 5 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

42,00 บาท นางสาวสุธิน ี
ส่งศรีเกต ุ

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนและ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภัณฑ์ทาง
ทะเล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

70,000 บาท นางสาวสุดาพร 
วัฒนา 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำหนงัสือเชิญผู้ประกอบการ 
สำหรับการบรรยายในกระบวนวิชา 606342, 606452, 
606480 

3 โครงการการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

42,000 บาท นางวรางคณา 
เตมียะ 

ทางมหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการกำจัดสารเคมีของเสีย
อันตราย ประจำปี 2564 ประมาณเดือนมกราคม 2565 

4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ การวเิคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟฟีโดยเคร่ือง Gas 
Chromatography (GC) และ High 
Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) (K.เสถียร) 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบ
การใช้ห้องปฏิบัตกิารสำหรับนักศึกษา 
(K.สุรินทร์พร) 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการฝึกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใช้เคร่ืองแกว้ 
(K.วรางคณา) 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการฝึกอบรม“การจัดการ
ความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ” 
(K.วรางคณา) 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการอบรมการใช้ห้อง
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
โปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส (K.โสมศิริ) 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการด้านเทคนิควิเคราะห์ทางจุล
ชีววิทยา (K.กนกกาญจน์) 
กิจกรรมท่ี 7 : โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบัติการการใช้เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (K.อัจฉรา) 

49,000 บาท ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
ไชยาโส 

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดยเครื่อง 
Gas Chromatography (GC) และ High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC)  
- จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2565 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบการใช้
ห้องปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา  
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้กับนักศึกษาสาขา FE และ 
สาขา PKT  ครั้งท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2/2564 เมื่อวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2564 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการฝึกอบรมการเตรียมสารละลายเคมี
และการใช้เครื่องแก้ว  
- จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ในเดอืนกรกฎาคม 2565 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการฝึกอบรม“การจัดการความ
ปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบตัิการ”  
- จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ในเดอืนพฤษภาคม 2565 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรมการใช้ห้องประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผสัและโปรแกรมสำเรจ็รูปในการทดสอบ
ทางประสาทสัมผสั 
- จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ในเดอืนกรกฎาคม 2565 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค
วิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 
- จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2565 
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พันธกิจด้านการเรียนการสอน (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

    กิจกรรมที่ 7 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือในการวัดคณุภาพผลติภณัฑ์อาหาร 
- จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ในเดอืนมกราคม 2565 

5  โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 252,000 บาท นางสาวสุธิน ี 
ส่งศรีเกต ุ

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการดำเนินการรับเข้าศึกษาตอ่ในระดับ
ปริญญาตรี คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (TCAS) 

20,000 บาท นางจุฑารัตน์   
สีหานาม 

อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS’65 โดยมี
กำหนดการดังนี ้
รอบที่ 1 Portfolio ได้ดำเนินการรับสมคัร ระหว่างวันท่ี 
9-23 ธันวาคม 2564  
รอบที่ 2 Quota จะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 14 
-24 กุมภาพันธ์ 2565 
รอบที่ 3 Admission จะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 
2-10 พฤษภาคม 2565 
รอบที่ 4 Direct Admission จะดำเนินการรับสมัคร 
ระหว่างวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2565 

7 โครงการประกวดนวตักรรมผลิตภณัฑ์
อาหาร Food Innovation Contest 

34,000 บาท นายวิมล   
คำบุญเรือง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

8 ตลาดนดัหลักสูตร CMU Open House 
และ Agro Open House 

30,000 บาท นางจุฑารัตน์   
สีหานาม 

- รองคณบดี (ผศ.ดร.สุทัศน์  สุระวัง) เข้าร่วมเป็นวิทยากร
แนะนำคณะฯ และหลักสูตรของคณะฯ ในกิจกรรม CMU 
Open House Online 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน 
Webinar และ Facebook Live ณ เวทีกลาง ITSC 
สำนักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2564  

9 กิจกรรมดำเนินการด้านทุนการศึกษา 20,000 บาท นายสิทธิชัย   
ถาบุตร 

- คาดว่าดำเนินการจัดพิธีมอบทุนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
- มีนาคม 2565 

10 ทุนการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 
กิจกรรมที่ 1 : ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนขาดแคลน) 
กิจกรรมที่ 2 : ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนทำงาน) 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการคัดสรรให้นักศึกษา
ทุนที่เรียนดไีด้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา 
2565 ต่อเนื่อง 
กิจกรรมที่ 4 : ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุน
กิจกรรมเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์
ทางทะเล 

672,000 บาท นายสิทธิชัย   
ถาบุตร 

กิจกรรมท่ี 1 : ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนขาดแคลน) 
- ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ทุน เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
- ได้ดำเนินการประกาศผลและดำเนินการเบิกจ่ายทุน  
กิจกรรมท่ี 2 : ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนทำงาน)  
- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศรับสมัคร  
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการคัดสรรให้นักศึกษาทุนที่เรียนดีได้รับ
ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 ต่อเน่ือง 
- อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารและการเบิกจ่าย 
กิจกรรมท่ี 4 : ทุนเรียนด ีทุนขาดแคลน ทุนกิจกรรมเด่น 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล 
- จะดำเนินการในเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2565 

11 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท 
กิจกรรมที่ 2 : ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการผู้ช่วยสอนวิชา
ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ทุน TA) 

339,200 บาท นางสาวสังวาลย์ 
วรรณกลุ 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท 
- ได้ดำเนินการเบิกจ่ายทุนให้นักศึกษา ปริญญาโท ที่มี
คุณสมบัติรับทุนการศึกษาต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมท่ี 2 : ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวทิยานพินธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- จะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 
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พันธกิจด้านการเรียนการสอน (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

    กิจกรรมท่ี 3 : โครงการผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการสำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน TA) 
- ได้ดำเนินการประกาศให้ทุนและปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 

12 สนับสนุนบตัรคีย์การ์ดสำหรับนักศึกษาใหม่ 
(ปีการศึกษา 2564 และ 2565) 

50,000 บาท นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

- ไดด้ำเนินการจัดทำบัตรคีย์การ์ดสำหรับนักศึกษาใหม่ 
เรียบร้อยแล้ว (ค่าใช้จ่าย : 21,412.50 บาท)  
- อยู่ระหว่างดำเนินการแจกบัตรคีย์การ์ดให้กับนักศึกษาใหม่ 

13 ลูกช้างทองเราดูแล 60,000 บาท นายสิทธิชัย   
ถาบุตร 

- ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมารถ เพือ่รับส่งนักศึกษากักตัว
จากสถานการณ์โควิด -19 

14 งานพระราชทานปรญิญาบตัร 100,000 บาท นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

อยู่ระหว่างเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 55 
ในวันท่ี 14 มกราคม 2565 และมีกำหนดการ
พระราชทานปรญิญาบตัร ครั้งท่ี 56 ในวันที่ 25 มีนาคม 
2565 

พันธกิจด้านการวิจัย (จำนวน 2 โครงการ)  
1 วันวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 38,000 บาท นางสาวมุทิตา  

หย่างถาวร 
ยังไม่่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการจดัทำและพัฒนาวารสาร FAB 18,000 บาท นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

ได้ดำเนินการตีพิมพ์ฉบับสดุท้ายของปี 2564 เรียบร้อยแล้ว  
รอดำเนินการในส่วนของฉบับท่ี 1 ปี 2565 ต่อไป 

พันธกิจด้านบริหารจัดการ (จำนวน 5 โครงการ)  
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสด ุ

3,200 บาท นางสาวสายฝน 
วงค์สุวรรณ 

จะดำเนินการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในช่วงเดือน
มกราคม 2565 
 

2 โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ
สายสนบัสนุน 

9,000 บาท นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการเตรยีมความพร้อมของบุคลากร
และนักศึกษาต่อเหตุการณ์อุบัติภยัทาง
ธรรมชาต ิ

20,000 บาท นายสุรเชษฐ ์  
ณ เชียงใหม ่

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

4 ประกวดออกแบบโลโก้ 30 ปี  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5,000 นายวรกร 
สุพร 

- ได้ดำเนินการประชาสัมพันธร์ับสมัครผลงานการประกวด
ออกแบบ 
โลโก้ 30 ปี คณะอตุสาหกรรมเกษตร และปิดรับผลงานเมื่อ
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
-  ได้ดำเนินการเปิดเชิญชวน ร่วมโหวตโลโก้ ครบรอบ 30 
ปี โดยปิดการรับผลโหวต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

5 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
 

80,000 บาท นางอังศุมารินทร์ 
เจริญเกษ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 6 โครงการ)  
1 โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 44,400 บาท นายสุรเชษฐ ์

ณ เชียงใหม ่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

2 การบริหารจัดการวัสดุรไีซเคลิและวัสดุมี
พิษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

- นายวิชชุกร
ปะทะดวง 

ได้ดำเนินการจำหน่ายขยะ จำนวน 2 ครั้ง 

3 ปรับปรุงกายภาพและระบบภูมิทศัน์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

256,000 บาท นายวิชชุกร
ปะทะดวง 

มีการปรับปรุงตาม MOU กับทางคณะเกษตรศาสตร์ และ
อยู่ระหว่างดำเนินการเตรยีมจัดสวนรับปริญญา 
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พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

4 อนุรักษ์และทำนุบำรุงประเพณีปี๋ใหม่เมือง 78,000 บาท นายวิชชุกร
ปะทะดวง 

- จะดำเนินการจัดกิจกรรมดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบด ี
และคณาจารย์อาวุโส มช. ในช่วงเดอืนเมษายน 2565 
- จะดำเนินการจัดกิจกรรมดำหัวอดีตคณบดี คณบด ีและผู้
อาวโุสคณะในช่วงเดือนเมษายน 2565 

5 กีฬาบุคลากร 30,000 บาท นายวิชชุกร
ปะทะดวง 

ไดด้ำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาอก.สมัพันธ์ เมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม 2564 

6 ป้องกันไข้เลือดออก 5,000 บาท นายวิชชุกร
ปะทะดวง 

ได้ดำเนินการสำรวจและรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน (จำนวน 8 โครงการ) 
พันธกิจด้านการเรียนการสอน (จำนวน 5 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 42,000 บาท 1 มีนาคม 2565 –  
31 พฤษภาคม 2565 

นางสาวจตุพร  อินฤทธิ ์

2 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2565 65,000 บาท 1 มีนาคม 2565 –  
31 กรกฎาคม 2565 

นางสาวภคภรณ์   
ก่อเกิด 

3 วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2565 40,000 บาท 1 พฤษภาคม 2565 - 31 
กรกฎาคม 2565 

นางสาวภคภรณ์   
ก่อเกิด 

4 การฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4,000 บาท 1 มิถุนายน 2565 - 20 
กรกฎาคม 2565 

นางสาวสังวาลย์  
วรรณกลุ 

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 5,000 บาท 20 มิถุนายน 2565  นางสาวสังวาลย์  
วรรณกลุ 

พันธกิจด้านบริหารจัดการ (จำนวน 2 โครงการ) 
1 แสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะอตุสาหกรรมเกษตรที่

ได้รับรางวัลต่างๆ 
32,800 บาท 1 มกราคม 2565 –  

31 สิงหาคม 2565 
นางนลินธิดา  ชัยมงคล 

2 โครงการสัมมนาประจำปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

100,000 บาท 1 มีนาคม 2565 - 31 
พฤษภาคม 2565 

นางสาวอุณณาดา   
สุธรรม 

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 โครงการ) 
1 ทอดผ้าป่าสามัคคดีอยคำสัมพันธ์และถวายเทียนพรรษา 5,000 บาท 1 กรกฎาคม 2565 –  

31 กรกฎาคม 2565 
นายวิชชุกร   
ปะทะดวง 

 


