
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ จ านวน 43 โครงการ

จ านวน 38 โครงการ
(88.37%)

จ านวน 4 โครงการ
(9.30%)

จ านวน 1 โครงการ
(2.33%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ

บรรลุ

ไม่บรรลุ
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จ านวนโครงการ บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่างด าเนินการ

จ านวนโครงการ

รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ จ านวน 43 โครงการ



รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
โครงการ/กิจกรรมประจ า จ านวน 34 โครงการ

จ านวน 32 โครงการ
(94.12%)

จ านวน 2 โครงการ
(5.88%)

บรรลุ

ไม่บรรลุ



รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
โครงการ/กิจกรรมประจ า จ านวน 34 โครงการ
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รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

 
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ 

โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ มีทั้งหมดจำนวน 43 โครงการ มีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน 38 โครงการ 
โครงการที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวน 4 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่สิ้นสุดโครงการ จำนวน 1
โครงการ ดังนี้  

 

โครงการที่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (จำนวน 38 โครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จำนวน 12 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. สมทบทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (Matching Fund) 

การร่วมมือระหว่างสถาบัน อุดมศกึษา
และภาคอุตสาหกรรมและการร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัย/จำนวน 1 ความรว่มมือ 

ได้สนับสนุนสมทบทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก จำนวน 2 ทุน 
งบประมาณ 180,000 บาท ซ่ึงมีการร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมและการร่วมมือระหว่างนักวิจัย 
จำนวน 1 ความร่วมมือ 

2. โครงการสนับสนุนเพื่อเร่ง
การนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
 

1. การร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาและภาคอตุสาหกรรมและ
การร่วมมือระหว่างนักวิจัย/จำนวน 1 
ความร่วมมือ 
2. จำนวนนวัตกรรม /จำนวน 1 ช้ิน 

ได้รับอนุมัตโิครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยมี ผศ.ดร.สุธาสินี ญาณ
ภักดี เป็นหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท  
ซ่ึงได้รับการร่วมมือระหวา่งสถาบัน อุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
และการร่วมมือระหว่างนักวิจัย จำนวน 1 ความร่วมมือ และมีนวัตกรรม 
จำนวน 1 ชิ้น 

3. โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์
ต้นแบบ (prototype 
product) ให้ไดผ้ลติภณัฑ์ใหม่
ที่มีศักยภาพด้านอตุสาหกรรม
อาหารและชีวภาพ และบรรจุ
ภัณฑ ์

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ /จำนวน 1 ผลงาน ได้ดำเนินการและได้รับการอนุมัตโิครงการ จำนวน 3 โครงการ  
โดยได้รับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 3 ผลงาน ดังน้ี 
1. โครงการการพัฒนาสารทำความสะอาดและฆ่าเชือ้ชนิดเกรดอาหาร
จากกรดปาล์มิติก ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์ 
2. โครงการการพัฒนาน้ำมันกากกาแฟสกัดให้บริสุทธิข์ึ้น ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ 
3. โครงการการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์  

4. โครงการอุดหนุนโครงการวิจัย
สำหรับนักวิจยัรุ่นใหม ่
 

จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ทีไ่ด้รับทุนวจิัย / 
4 คน 

ได้ดำเนินการและได้รับการอนุมัตโิครงการ จำนวน 4 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการการศึกษาศักยภาพของเหลือจากเปลือกลำไยเพือ่ทำ
มูลค่าเพิ่มในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการรักษา
ความคงตัวของน้ำมันทอด ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.กันยาศิริ รัก
อริยะธรรม 
2. โครงการทัศนคติของผู้บริโภค และปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจรับประทานอาหารชนิดที่มาจากพืชเป็นหลกั (plant-based) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.พรจันทร์ พิณพาทย์ 
3. โครงการวัสดุกันกระแทกจากต้นข้าวโพดเพือ่ใช้งานทางการบรรจุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ ์
4. โครงการผลของเมือกเมล็ดเจียและเมล็ดแมงลักตอ่สมบัตทิาง
กายภาพของเจลาตินไฮโดรเจลที่ขึน้รูปด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.รวิศ ทัศคร 

5. อุดหนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

จำนวนผลงานทางวิชาการตีพมิพ์ต่อ
อาจารย์ต่อปี / จำนวน 1 ผลงานต่อคน 

มีผู้ย่ืนขออุดหนุนเงินรางวัลการตีพมิพ์  จำนวน 2 ท่าน คือ  
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส 

6. โครงการอบรมแนวทางการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สำหรับนวัตกรรม 

จำนวนผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาต/ินานาชาติ อาทิ 
สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, ลิขสทิธิ์ /จำนวน 
1 เร่ือง 

ได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรม  
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม  เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2564 และได้รับผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติ/นานาชาติ อาทิ สทิธิบัตร,อนุสิทธิบัตร,ลิขสทิธิ์ จำนวน 1 
เรื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

7. โครงการวิจัยนักศึกษาจาก
ผู้ประกอบการที่มารับบริการ
วิชาการจากคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
 

1. จำนวนโครงการวิจัย/ไม่น้อยกวา่ 6 
โครงการ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
ผู้ประกอบการ/ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 

ได้ดำเนินการและมีโครงการวิจัยนักศึกษาจากผู้ประกอบการ  จำนวน 
12 โครงการดังน้ี 
1. โครงการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
- โครงงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลไดข้องเห็ด
นางฟ้า-นางรม โดยใช้ใยปาล์มเป็นซับสเตรต” บริษัท ธนโชคปาล์ม 
จำกัด นักศึกษา นายปรินทร สี่สุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ  
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์  
2. โครงการวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
- โครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ  
2.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลกระเจ๊ียบเขียวชว่ย
ควบคุมน้ำหนัก” ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 
2.2 โครงการวิจัยเรื่อง  “influence of coagulants in the 
production of white bean tofu” ที่ปรึกษาโครงการ  Assoc. Prof. 
Dr.Tri Indrarini  wirjantoro) 
2.3 โครงการวิจัยเรื่อง “supple mentation of red kidney bean 
protein in cocoa flavored whole wheat bread” 
ที่ปรึกษาโครงการ Assoc. Prof. Dr.Tri Indrarini  wirjantoro 
3. โครงการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
- โครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ  
3.1 โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของกลีเซอรอลต่อการเตรียมฟิล์มรำขา้ว”  
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ลินดา  ถิรภัทรพันธ์  
3.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์เจลี่เน้ือมะม่วงเพื่อ
การทอ่งเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนเชยีงใหม่ไบโอฟู้ดส์” ที่ปรึกษา
โครงการ อ.ดร.เปรม ทองชัย 
3.3 โครงการวิจัยเรื่อง “การนำรำขา้วมาใช้ประโยชน์ด้านบรรจุภัณฑ”์ 
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ลินดา  ถิรภัทรพันธ์  
4. โครงการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ  
4.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาไอศครีมอะโวคาโด และ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซอสเลมอน”ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.พรจันทร์ พิณพาทย์ 
4.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศครีมมะม่วงคีเฟอร์” 
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง  
5. โครงการวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
- โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ  
5.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้เทคนิคออสโมตกิดีไฮเดรชันร่วมกับลม
ร้อนในการทำแห้งรากบัว” ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พิชญา  พูลลาภ  
5.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตสภัณฑ์ไสก้รอกไก่เวียนาไขมัน
ต่ำ” ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.สุภเวท มานิยม  
6. โครงการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเบ้ืองต้นของความ
ปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท”   
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ์  
และมีร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ประกอบการ คิดเป็น
ร้อยละ 87.25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

8. โครงการสนับสนุนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในการเขียนวิจยั
เพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript 
Camp) 

1. ร่างบทความวิจัย /จำนวน 15 
บทความ  
2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
จำนวน 15 คน 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ไม่น้อย
กว่า/ร้อยละ 70 

- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 เรื่อง  “มุมมองจากประสบการณ์
ตรง: เตรียม Manuscript อย่างไรให้เตะตา Editor”  เมื่อวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. ผ่านทาง Zoom 
Meeting 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม ครั้งท่ี 2 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ได้ร่างบทความวิจยั จำนวน 15 บทความ  
2. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน 
3. มีร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

9. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัย 
ทั้งในและต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน  
การวิจัยระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลยัภายในประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยเครือข่ายมีความพงึ
พอใจ /ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. จำนวนมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ/จำนวน 3 
มหาวิทยาลยั 

ได้ดำเนินการดังน้ี 
- โครงการความร่วมมือ Tai-Thailand Research Project (TTRP) 
กับ Providence University ประเทศไต้หวัน เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม
ไต้หวัน-ไทยแลนด์  ซ่ึงภายในเดือนมีนาคม 2564 คณะฯ จะจัดหาและ
จัดเตรียมพื้นที่ให้ Providence  University จัดต้ังเป็นศูนย์วิจัย
ดังกล่าวเพือ่ดำเนินโครงการฯ ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้ง จะจัดทำรายชือ่
ผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ Providence University เพือ่คัดเลือกมา
เป็นวัตถุดิบในโครงการวิจัยร่วมฯ และจะจัดส่งรายชื่อคณาจารย์และ
ความเชี่ยวชาญดา้นการวิจัยในหลากหลายสาขาใหแ้ก่ Providence 
University เพื่อเป็นข้อมูล ทั้งน้ี ทาง Providence University และ
คณะฯ จะดำเนินการเร่ืองการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือดา้นการวิจัย
ร่วมกันต่อไป 
- รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่างได้เขา้ร่วมเป็นผู้บรรยาย ในงาน 2nd 

international Conference on Agriculture, Animal Sciences 
and Food Technology (ICAFT) 2021 ร่วมกับ Faculty of 
Bioresources and Food Industry, University Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA) โดยนำเสนอในหัวข้อเรือ่ง innovative Products 
from Thai Rice ผ่านทาง Webex 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Special 
Lecturer) เพื่อสอนในวิชา Principles of Quality Assurance in 
Food Processing course  For the class DH17TP /AEP 
(Advanced English Program) Faculty of Chemical 
Engineering and Food Technology , Nong Lam University 
Ho Chi Minh City, Vietnam โดยสอนในรูปแบบ online ระหว่าง
วันที่ 19 เมษายน - 1 มิถุนายน 2564 
โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
1. มหาวิทยาลัยเครือขา่ยมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 
2. มีมหาวิทยาลัยภายในประเทศที่มีความร่วมมือ จำนวน 3 
มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการเรียนการ
สอน และการวิจัยระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
1. มหาวิทยาลัยเครือข่ายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.10 
2. มีมหาวิทยาลัยตา่งประเทศที่มกีารสอนงานวิจัยด้าน FST จำนวน 2 
มหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพ

รายบุคคล 
 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา/ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด (มีทักษะ
ที่กำหนดในแผนพัฒนาบุคลากรตัง้แต่
ระดับ 3 ขึ้นไป) 

โดยมีบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศกัยภาพ เขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 
ทั้งหมดจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด (มีทักษะที่กำหนดในแผนพัฒนาบุคลากร
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 68.64 
  

11. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ หรือ
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น        
                                                                                                                                                                                                                    

1. จำนวนบุคลากรที่ยื่นขอตำแหนง่
ทางวิชาการ/จำนวน 1 ราย 
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
ระดับ 4 

ได้ดำเนินการจดัอบรม เรื่อง “ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ
สายอุตสาหกรรมเกษตร” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 
– 15.30 น ผ่านระบบ zoom meeting  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. มีบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ราย 
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ท่ีระดับ 4.46 

12. โครงการอบรมการจุดประกาย
ศักยภาพของบุคลากรเชิง
นวัตกรรม 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/
ระดับ 3.50 

ได้ดำเนินการจดัอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
สำหรับสายวิชาการ และเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 
12.00 น.  สำหรับสายสนบัสนุน โดยมีระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่ระดับ 3.88 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (จำนวน 17 โครงการ) 
1. โครงการเสริมสร้างทักษะ

เตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อน
สำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 4)  
กิจกรรมท่ี 1 : เตรียมความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการอบรม
ระบบคุณภาพ/ร้อยละ 80 

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตรมาตรฐานGHPs/HACCP 
Rev 5 และหลกัสูตร Food Allergen Management  ระหว่างวันที่ 5 
- 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์เชียงใหม่ โดยเชิญวทิยากร 
อาจารย์ นิรันดร์ เหลาพนัสสัก จากบริษัท Quality Up และ FSSS 
Food Safety Support and Service  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขา้
ร่วม จำนวน 119 คน และมีร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการอบรม
ระบบคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. โครงการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษากอ่นปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและฝกึงาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอ้ม (ได้รับ
ความรู้และทกัษะเพิ่มขึ้น) /ร้อยละ 70  

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมใหก้ับนักศึกษา ชั้นปีที่ 
3 และชั้นปีที่ 4 กอ่นไปปฏิบัติสหกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 
ระหว่างวันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2563 หัวข้อบรรยาย ดังน้ี  
1. Good Manufacturing Practice (GMP) 
2. การจัดทำรายงาน รูปเล่มสหกิจศึกษา 
3. Learn Manufacturing  
4. Design Expert 
5. การใช้โปรแกรม Excel และเทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 
Power point ให้น่าสนใจ 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพฒันาทกัษะ เมื่อวันเสาร์ ที่ 24ตุลาคม 
2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. หัวข้อบรรยาย ทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับสหกิจศึกษา(English skills for cooperative education) ใน
รูปแบบโปรแกรม Zoom 
- ได้ดำเนินการเชญิคุณยุวพร ณ เชยีงใหม่ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เป็นวทิยากร
บรรยายในหัวข้อ การใช้เคร่ืองมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เมือ่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.30 น.  
- ได้ดำเนินการเชญิคุณสุภาภรณ์ คำใจใส่ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท 
เชียงใหม่เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้
เคร่ืองมือเพือ่ปรับปรุงกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2564 
เวลา 14.00-16.30 น.  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

   - ได้ดำเนินการเชญิ อาจารย์ ดร.สาลินี สันติธีรากุล ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อ การใช้เคร่ืองมือเพื่อปรับปรุง  
กระบวนการผลิต และทกัษะการทำงานที่สำคัญในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.30 น.  
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความ
พร้อม คิดเป็นร้อยละ 88.61 

3. โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นวัตกรรม และหรือ การพัฒนาดา้นการ
เรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเชงิ
ประจักษ์/จำนวน6 กระบวนวิชา 

ได้ดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ "สุขลกัษณะเบื้องต้นใน
กระบวนการผลิตอาหาร"  เมื่อวันที ่9 ธันวาคม 2563 และ 13 
มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1-219 อาคาร 1  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยได้รับนวัตกรรม และหรือ การพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเชิงประจักษ์/จำนวน 6 
กระบวนวิชา 

4. โครงการ Student Mobility 
in the Network of ASEAN 
Countries 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงการ 
Student mobility from 
Malaysia 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการ Student 
mobility from Malaysia  
1. นักศึกษามาเลเซียเข้าร่วมศึกษา 
ดูงาน ไม่น้อยกวา่ 10 คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ได้ดำเนินการโครงการ Academic Conference with University 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia  
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมีนักศึกษามาเลเซยี
เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 55 คน และมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.80 

5. โครงการบณัฑิตพันธุ์ใหม ่ 1. นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม/อย่างน้อยร้อยละ 60 ของทั้ง
รุ่น 
2. มีผลประเมินกิจกรรมความพึง
พอใจ/ร้อยละ 80 
3. นักศึกษาได้รับใบรับรองการสอบ
ผ่าน /ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 

ได้ดำเนินกิจกรรมดังน้ี 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตร “ค่ายฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมทางดา้นทกัษะภาษาอังกฤษ เพือ่ติวสอบ CMU - 
eGrad &TOEIC” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดทา้ย (รหัส 
60) ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 เป็นรูปแบบด้วยโปรแกรม 
Zoom  มีนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 14 คน 
- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 
ได้เขา้ร่วมกิจกรรมการฝกึอบรมหลกัสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร 
(Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเปน็กรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ระหว่าง
วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี กรุงเทพฯ สำหรับนักศึกษารหัส 60 
- ได้ดำเนินการจัดอบรมพฒันาทกัษะหลักสูตร Good Hygienic 
Practices (GHPs) และ Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) rev.5 การอบรมระบบคุณภาพที่สำคัญในอุตสาหกรรม
เกษตรเพือ่เพิ่มพูนทักษะความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ทางทะเล  
ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 
– 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย ได้
เชิญศิษย์เกา่มาร่วมบรรยายหัวขอ้ “แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาล
ใจในการทำงาน” โดย คุณนภิสา เลิศสุวรรณ์ ตำแหน่ง Production 
supervisor บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรมจำกัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที ่4 (รหัส 60) ได้เตรียมความพร้อม
ในการสมัครงาน และแนะแนวทางในการประกอบอาชพี  
รวมถึงสร้างความผกูพันระหว่างนักศึกษาและคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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   - ได้ดำเนินกิจกรรมพานักศึกษา ชัน้ปีที่ 4 (รหัส 60) เข้าเย่ียมชมศึกษาดู
งาน ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 
1 เมษายน 2564 ดังน้ี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์, 
โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์,บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด,เข้าศกึษาดูงาน บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด,เดินทางไป
ทัศน์ศึกษา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่, (กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ)  
- ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม “เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ
สำหรับการสมัครงาน” ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดทา้ย (รหสั 60) โดย
วิทยากร อาจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ อาจารย์ประจำ วิทยาลัย
การศึกษาและการจัดการทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีย่ิง มาเป็นวิทยากร  ให้แก่นักศึกษา 
และบุคลากรผูท้ี่สนใจ ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 
17.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถ เพิ่มทกัษะให้มีความพร้อม
เข้าสู่ระบบการทำงานในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์ความต้องการของ
ภาคการผลิต 
โดยมีผลการดำเนินการดังน้ี 
1. นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.03  ของ
ทั้งรุ่น 
2. ผลประเมินกิจกรรมความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.68 
3. นักศึกษาได้รับใบรับรองการสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วม 

6. โครงการเพิม่พูนทักษะทาง
วิชาการและพัฒนาคณุภาพ 
นศ.อก. (ช้ันปี 2-3) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการ
สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ สโมสร นศ.อก. (2 
รอบ)  
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
ดำเนินการด้านทุนการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 : การ
ดำเนินการคดัเลือกนักศึกษา
เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.2 : การ
ดำเนินการด้านกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการสัมมนา 
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ สโมสร นศ.อก. 
(2 รอบ)  
1. เอกสารแนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรม
สโมสรนักศึกษา อก. มช./จำนวน 1 
ฉบับ 
2. รายงานส่งมอบงานของสโมสร
นักศึกษา /จำนวน 1 ฉบับ 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมดำเนินการ
ด้านทุนการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 : การดำเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษา /ความพึงพอใจต่อการเข้า
รับบริการด้านทุนการศึกษา  ร้อยละ 
75 
กิจกรรมที่ 3.2 : การดำเนินการดา้น
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา/ความ
พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการด้าน
ทุนการศึกษา ร้อยละ 75 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการสัมมนา แลกเปลีย่นองค์ความรู้ สโมสร 
นศ.อก. (2 รอบ)  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม ระหวา่งวันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 
2563 ณ สวนทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้  
1. ได้เอกสารแนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรมสโมสรนักศึกษา อก. มช.
จำนวน 1 ฉบับ 
2. มีรายงานส่งมอบงานของสโมสรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมดำเนินการด้านทุนการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 : การดำเนินการคดัเลือกนักศึกษาเพื่อเขา้รับ
ทุนการศึกษา 
- ได้ดำเนินการสมัภาษณ์ทุนการศกึษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 
และวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 และมีพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการด้าน
ทุนการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 3.2 : การดำเนินการดา้นกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- ได้ดำเนินการด้านกองทุนเงินกูยมืเพื่อการศึกษา และมีความพึง
พอใจต่อการเข้ารับบริการด้านทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 
 

7. โครงการยกระดับ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น/ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาป.ตรี ก่อน
สำเรจ็การศึกษา 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร“ค่ายฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษพิชิต CMU-eGrad & TOEIC” 
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 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ ภาษาอังกฤษนักศึกษา
ป.ตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา 

 ระหว่างวันท่ี16 – 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีร้อยละของนักศึกษา
ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53.66 

8. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ประกวดนวัตกรรม ผลติภณัฑ์
อาหาร Food Innovation 
Contest  
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
เตรียมความ พร้อม "ปั้นดินให้
เป็นดาวด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านกาารออกแบบบรรจุภณัฑ์               

กิจกรรมที่ 2 : โครงการประกวด
นวัตกรรม ผลติภณัฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest 
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ /อย่าง
น้อย 20 คน 
2. ผ่านเข้ารอบคดัเลือก /อย่างน้อย 1 
ทีม 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียมความ 
พร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาวด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านกาารออกแบบ
บรรจภุัณฑ์               
1.นักศึกษามีความพึงพอใจ และได้รับ
องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม /ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
2. รางวัลที่ไดร้ับ /อย่างน้อย 1 รางวัล 

กิจกรรมท่ี 2 : โครงการประกวดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ น.ส คณา
นิภา วงศ์ธนาทรัพย์, น.ส.จีรารัตน์ ขัดทิ, น.ส.ชลทพิย์ วิชัยสกุล, นาย 
ชูติภูมิ กันแก้ว, น.ส.ภัทรมน ปูอินต๊ะ และน.ส.มธุรดา ชัยชนะเลิศ 
Theme : Smart Food For New Normal ได้เข้าร่วมประกวด
แข่งขัน แนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร FoSTAT Food 
Innovation Concept Contest 2021 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
- ได้ดำเนินการ จัดอบรม เรื่อง “นำเสนองานอย่างไร ให้ประสบ
ผลสำเร็จ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
โดยมีผลดำเนินการตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1. มีนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการ มากกว่า 20 คน  
2. ผ่านเข้ารอบคัดเลอืก ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการเตรียมความพร้อม "ป้ันดินให้เป็นดาวด้าน 
วิทยาศาสตร์ และด้านกาารออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- นางสาวปริฉัตร ทิพย์ชัย และนางสาวศศินา หินโม นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เข้ารว่มประกวด ในงาน The 46th 
International Congress on Science, Technology and 
Technology-based Innovation "Power of Science to Achieve 
SDGs และได้รับรางวัล Bronze Prize ในสาขาชีวภาพ รายการ 
Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่ง
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจําปี พ.ศ. 2563 ณ The Science Society 
of Thailand under The Patronage of His Majesty the King 
โดยมี รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย    
- นายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ เข้าร่วมประกวดผลงานออกแบบ และได้รับประกาศนียบัตร
ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานระดับดี จากการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก WorldStar Awards 2020 & WorldStar 
Student Awards 2019 จากผลงาน : Mango Cargo โดยมี ผศ.ดร.
สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
- นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เข้าร่วมประกวดผลงาน 
ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (Thai Star Packaging 
Awards 2020) และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ชื่อผลงาน : หลิมมี่
ฟิชชี่ (Limmy Fishy)  โดยมี ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 
- นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และนางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลชนะเลิศ The 
best of the best in Asia “Asia star packaging award 2020” จาก
เวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian 
Pakaging Federation จากผลงาน หลิมมี่ฟิชชี่ (Limmy Fishy) โดยมี 
ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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   โดยมีผลดำเนินการตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1.นักศึกษามีความพึงพอใจ และได้รับองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกจิกรรม คดิเป็นร้อยละ 85 
2. รางวัลที่ไดร้ับ จำนวน 4 รางวัล 
- นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมี น.ส. กมวรรณ เตชัย 
น.ส.มิ่งกมล ดวงรินทร์ นายวรายุส กันธิยะ และ น.ส. ปานเนตร ลีลา 
ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ น.ส. วิลาสินี บุญเย็น 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค จากผลงาน "SK Film" 
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์กินได้ ในการประกวด STARTUP THAILAND LEAGUE 
2021: MEGA HACKATHON เพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจสูก่ารพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมโอกาสตอ่ยอดในโครงการ Certified 
Incubation Program กองทุนสนับสนุนสตาร์อัพจากร้ัวมหาวิทยาลัย
โดยม ีผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในทีม  
โดยมผีลดำเนินการตามตัวช้ีวัดดังนี้ 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจ และได้รับองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกจิกรรม คดิเป็นร้อยละ 75 
2. รางวัลที่ไดร้ับ จำนวน 3 รางวัล 

9. โครงการเตรยีมความพร้อม
ห้องปฎิบัติการเพื่อป้องกัน
ความเสีย่งในสภาวะโรค
ระบาด ปีการศึกษา 2564 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าใช้
ห้องและมีความปลอดภัย /ไมต่่ำกว่า
ร้อยละ 70 
2. ห้องปฎิบัติการที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่น เพื่อลดความเสี่ยงในสภาวะ
โรคระบาด/จำนวน 2 ห้องปฏิบัตกิาร 

ได้ดำเนินการจดัซื้ออุปกรณ์และสารเคมี และจดัทำเจลและสเปย์
แอลกอฮอล์ ในภาคเรียนที่ 1-2/2564 เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องและมีความปลอดภัย คิด
เป็นร้อยละ 72 
2. ห้องปฎิบัติการทีไ่ด้รับการปรับเปล่ียน เพื่อลดความเสี่ยงในสภาวะ
โรคระบาด จำนวน 2 ห้อง 

10. โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนการสอน 
 

กิจกรรมที่ 1 หลักสตูร active 
learning 
1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
ระดับ 3.50 
2. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีระดับทกัษะ 
active learning ตั้งแต่ระดับ 3 ขึน้ไป 
/ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตร online 
learning 
1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
ระดับ 3.50 
2. ร้้อยละของอาจารย์ทีม่ีระดับทกัษะ
การสอนออนไลน์ ตั้งแต ่3 ขึ้นไป/ 
ร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 3 : ทักษะการสอนและการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 
1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
ระดับ 3.50 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีระดับทกัษะ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3 ขึ้น
ไป /ร้อยละ 60 

กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตร active learning 
- ได้ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting และแบบ on site ณ สำนักงานคณะฯ เมื่อวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
โดยมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่ระดับ 4.42 และ
อาจารย์ที่มรีะดับทักษะ active learning ตั้งแตร่ะดับ 3 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 98 
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตร online learning 
- ได้ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting และแบบ on site ณ สำนักงานคณะฯ เมื่อวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
โดยมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ที่ระดับ 4.42 และ
อาจารย์ทีม่รีะดับทักษะการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 95 
กิจกรรมท่ี 3 : ทักษะการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์
ผู้สอน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 264  
ในรูปแบบออนไลน์ จำนวนเรียน 30 ชั่วโมง  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ท่ีระดับ 4.42  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
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  3. ร้อยละของอาจารย์ที่สอนหลกัสตูร
นานาชาต ิมีระดับทักษะการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต ่3 ขึ้นไป /ร้อยละ 
100 

2. อาจารย์ที่มีระดับทกัษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต ่3 ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 84 
3. อาจารย์ที่สอนหลักสูตรนานาชาติ มีระดับทักษะการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

11. โครงการอบรมการให้บริการ
แบบมืออาชีพ 
 

1. ระดับทักษะการให้บริการแบบมือ
อาชีพ/ระดับ 3.50 
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/
ระดับ 3.50 

ไดด้ำเนินการจัดกิจกรรม อบรมการให้บริการแบบมืออาชพี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
โดยมรีะดับทักษะการให้บริการแบบมืออาชีพ อยู่ท่ีระดับ 3.80 
และมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ท่ีระดับ 4.50 

12. การพัฒนาทักษะชีวิต “Life : 
Lecture Series”และการ
เตรียมความพร้อมทักษะวิขา
ชีพและทักษะแห่งอนาคต
(Soft skill) 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพลังแห่ง
ความสำเร็จจากการสื่อสารและ
บุคลิกภาพท่ีเป็นเลิศ  
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรม
ละ 100 คน)/ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 ร้อยละ70 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนา
ทักษะการสร้าง Smart Character/ 
จำนวน 1 ทักษะ 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจับต้น-ชนปลาย 
สู่ Start up มือทอง 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรม
ละ 100 คน) /ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 ร้อยละ70 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนา
ทักษะ Soft skill ด้าน Critical 
thinking / จำนวน 1 ทักษะ 
กิจกรรมที่ 3 : สุดยอดการวางแผนและ
บริหารการเงินเพื่ออนาคต 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรม
ละ 100 คน) /ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 ร้อยละ70 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนา
ทักษะ Soft skill ด้าน Career & 
Learning skills / จำนวน 1 ทักษะ 
กิจกรรมที่ 4 : Growth Mindset...
ทะลุกรอบความคิด ชีวิตเปลี่ยน 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรม
ละ 100 คน) /ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 ร้อยละ70 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนา
ทักษะ Soft skill ด้าน Critical  
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพลังแห่งความสำเร็จจากการสื่อสารและ
บุคลิกภาพท่ีเป็นเลิศ  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
ณ  หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาทักษะการสร้าง Smart 
Character 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจับต้น-ชนปลาย สู่ Start up มือทอง 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564  
ณ  หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน Critical 
thinking 
กิจกรรมที่ 3 : สุดยอดการวางแผนและบรหิารการเงินเพื่ออนาคต 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน Career 
& Learning skills 
กิจกรรมที่ 4 : Growth Mindset...ทะลุกรอบความคิด ชีวิตเปลี่ยน 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 โดยมีผลการ
ดำเนินงานดังน้ี 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน Critical 
thinking & Problem solving 
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ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

  thinking & Problem solving/ 
จำนวน 1 ทักษะ 
กิจกรรมที่ 5 : Kaizen...อาวุธลับ
สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรม
ละ 100 คน) /ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 ร้อยละ70 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนา
ทักษะ Soft skill ด้าน Career & 
Learning skills / จำนวน 1 ทักษะ 

กิจกรรมที่ 5 : Kaizen...อาวุธลับสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โดยมีผลการ
ดำเนินงานดังน้ี 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม (กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 /5.00 คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการพัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน Career 
& Learning skills 
 

13. โครงการพัฒนาหลักสตูร  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน/จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง /จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน/จำนวน 3 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง /จำนวน 3 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน/จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง /จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน/จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง /จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทางทะเล 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน/จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและ
ปรับปรุง /จำนวน 1 หลักสูตร 
 

กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาค 
2564, 1 กันยายน 2564  และ 13 กันยายน 2564 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่านมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสตูร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุง จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดพิพากษ์หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสตูรใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564   
เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ 
- ประชุมการปรบัปรุงหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธท่ี  3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
ผ่านทาง Zoom meeting 
- ประชุมการปรบัปรุงหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 
ครั้งท่ี2/2564 เมื่อวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่าน
ทาง Zoom meeting 
- การประชุมการปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.30 น. ผ่านทาง Zoom meeting 
FST inter ป.โท 
-ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑติศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวัน
พุธที ่26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผ่านทาง ZOOM 
meeting และ ห้องประชุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่านมาตรฐาน จำนวน 3 หลักสตูร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุง จำนวน 3 หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมที่ 4 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ์ เมื่อวันที ่6 พค.64 เวลา  9.00-
16.30 น. 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่านมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสตูร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุง จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ครั้งท่ี 7/2563 
วันพฤหัสบดี ที ่22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม  3 ช้ัน 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ครั้งท่ี 8/2563 
วันพุธ ที ่23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม  
3  อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ครั้งท่ี 8/2564 
วันพฤหัสบดีที ่24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ครั้งท่ี 9/2564 
วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 
1 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ครั้งท่ี 10/2564 
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 
4 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่านมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสตูร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุง  จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการพัฒนาหลกัสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล 
- ร่วมเสวนา “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ ” 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 
13.30-16.30 น. รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่านมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสตูร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนาและปรับปรุง  จำนวน 1 หลักสูตร 

14. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 
สหกิจศึกษา อาจารย์ผู้นเิทศ 
นักศึกษาปฏิบัต ิ
สหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ 

1.ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ ไมต่่ำกว่า/ร้อยละ 70 
2. นักศึกษาได้รับทักษะ /จำนวน 1 
ทักษะ 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ ไม่
ต่ำกว่า/ร้อยละ 70 

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทดแทนการปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์ – 25 
มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการจัดซ้ือวสัดุทำวิจัย (เป็นกลุ่มนักศึกษาทีไ่ป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จ.สมุทรสาคร และ
กรุงเทพฯ) 
- ไดด้ำเนินการนิเทศนักศึกษาฝกึสหกิจศึกษา ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ในช่วงเดือน มิถนุายน – กันยายน 2564 
โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1.ความพึงพอใจของนักศึกษา และผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 80.80 
2. นักศึกษาได้รับทกัษะ จำนวน 2 ทักษะ คือ 1. พัฒนาทักษะวชิาชพี
และทกัษะการเป็นนักวิจัย 
3. จำนวนนักศึกษาทีไ่ด้รับการนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 86 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
15. โครงการเตรียมความพร้อม 

นศ.ใหม่  
เพื่อสรา้งทกัษะการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิต (ชั้นปี 1) 
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมปรับ
พื้นฐาน ความรู้วชิาการ สำหรับ 
นศ.ใหม่ (ปี 1) 
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม นศ. Pre college 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปรับพื้นฐาน 
ความรู้วิชาการ สำหรับ นศ.ใหม่ (ปี 1) 
- นักศึกษารับรู้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม /จำนวน 1 ทักษะ 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อม นศ. Pre college 
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา /
ระดับ 3.75 
- นักศึกษามีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 คือ ด้านทักษะชีวิตและ
อาชีพ /จำนวน 1 ทักษะ 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาการสำหรับนศ.ใหม่(ปี 1) 
- ได้ดำเนินการปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรม ในรูปแบบ online ผ่าน
ระบบ Zoom meeting โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม คร้ังที่ 1 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
- ได้ดำเนินการ ติวปรับพื้นฐานความรู้วิชาการ คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 
– 13 ตุลาคม 2564  
โดยนักศึกษารับรู้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม จำนวน 2 ทักษะ คือ Smart Brain และ Smart IT 
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเตรียมความพร้อม นศ. Pre college 
- ไดด้ำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564   
โดยมีผลการดำเนินการดังน้ี 
1. นักศึกษามีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิต 
และอาชีพ 
2. มีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ที่ระดับ 4.38 

16. โครงการพัฒนาหลักสตูรที่
ตอบสนองความต้องการใน
อนาคตและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

ได้หลักสตูรมีการพัฒนาผ่านมาตรฐาน ได้ดำเนิการ เขยีนข้อเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรทีต่อบสนองความ
ต้องการในอนาคตและกลุ่มลูกค้าอื่น เรื่อง  โภชนาการเพื่อผูสู้งอาย ุ 
เป็นการฝึกอบรมภาคบรรยาย จำนวน 1 หลักสูตร 

17. โครงการปรับปรุงห้องเรยีน 
interactive classroom 

จำนวน 1 ห้องเรียน - ไดด้ำเนินการปรับปรุงห้องเรียน interactive classroom จำนวน 1 
ห้องเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (จำนวน 6 โครงการ) 
1. การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายสำหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความ
เป็นกรดต่ำและปรับกรดรุ่นที่ 8 

1. รายไดจ้ากการจดัฝึกอบรม 
/255,000 บาท 

- ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสตูรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มี
ความเป็นกรดต่ำและปรับกรด รุ่นที่ 8 ระหว่างวันท่ี 22 - 26 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โดยมรีายได้จากการจัดฝึกอบรม จำนวน 300,000 บาท 

2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสตูร 
GMP/HACCP ร่วมกับสถาน
ประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

ได้หลักสตูรเพื่อสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการ / 
1 หลักสูตร 

ได้ดำเนินการ และได้หลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
จำนวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการประเมิน
ความปลอดภัยอาหารและการคำนวณฉลากบริโภค (Food Safety & 
Hygiene Skills and Nutrition Labeling for Food Handlers) 
ระหว่างวันท่ี 15-16 และ 19-21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00– 17.00 น. 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการจัดการ
ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐานสากล (Food 
Standard and Safety Management Skill for Supervisor)  
ระหว่างวันท่ี 2-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร GHP สำหรับบริษัท ไทยอะกริฟู้ด 
จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ  
บริษัท ไทยอะกริฟู้ด จำกัด จังหวัดลำพูน 

3. การบริการวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 

1. การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ/จำนวน 1 ครั้ง 
2. การรับเชิญเป็น Visiting Lecture/
จำนวน 2 ครั้ง 

ได้ดำเนินการบริการวิชาการระดับนานาชาติ ดังน้ี 
1. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทนทา่นอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารว่มประชุมวิชาการนานาชาติ (zoom 
conference) “InnoSTRE Special Edition 2020 – ASEAN  
Educational Programme” ในฐานะ Keynote Speaker  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

   ตามคำเชญิของ Asia China Education and Culture (ACEC) 
Association ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และได้บรรยายในหัวข้อ 
“Post-COVID 19  Challenges: Chiang Mai University 
Experiences” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว เมือ่วัน
พฤหัสบดทีี่ 26 พฤศจิกายน 2563  
2. เมื่อวันที่ 2-3  มีนาคม 2564 ทีผ่่าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Co-host) ได้ร่วมกับ Faculty of 
Bioresources and Food Industry, University Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA) จัดงาน 2nd International Conference on 
Agriculture, Animal Sciences and Food Technology (ICAFT) 
2021 โดยมี รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง ร่วมเป็น Keynotespeaker 
บรรยายในหัวข้อเรื่อง Innovative Products from Thai Rice ผ่าน
ทาง Webex ซ่ึงโครงการเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสร้างเครือขา่ยด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ(Special 
Lecturer) เพื่อสอนในวิชา Principles of Quality Assurance in 
Food Processing course  For the class DH17TP /AEP 
(Advanced English Program) Faculty of Chemical Engineering 
and Food Technology , Nong Lam University Ho Chi Minh 
City, Vietnam โดยสอนในรูปแบบ online ระหว่างวันท่ี 19 เมษายน 
2564  ถึง 1 มิถุนายน 2564  
4. Training course on reducing postharvest  losses and 
maintaining the postharvest quality of fruits, vegetables, and 
grains throughout the supply chain as well as creating value-
added products ระหว่างวันท่ี 9 - 20 สิงหาคม 2564 
5.  virtual mobility program  
6. co-host งาน conference : maritime 
โดยมีผลสรุปการดำเนินงานดังน้ี 
1. การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง 
2. การรับเชิญเป็น Visiting Lecture จำนวน 3 ครั้ง 

4. โครงการ International 
Training Course on 
Reducing Postharvest 
Losses and Maintaining 
the Postharvest Quality 
of Vegetables throughout 
the Supply Chain   

Number of participants /20 
Persons 

ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ“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” ผ่านคลิปวิดีโอ โดยจัดระหว่างวันท่ี 9 – 20 สิงหาคม 
2564  มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมดประมาณ 91 คน จาก 30 ประเทศ อาทิ
เช่น  Azerbaijan, Botswana, Brunei. Cambodia, Cameroon, 
Costa, Rica. Egypt. Ghana ,Thailand Timor-Leste และ United 
Arab Emirates เป็นต้น สถานท่ีจัดประชุม ห้องประชุม D205 อาคาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. โครงการสำรวจและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ 
 

- ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบ
ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนรอบร้ัว/
จำนวน 4 ชิ้น 

ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการในชุมชนรอบรั้ว 
จำนวน 7 แห่ง 7 ชิ้น ดังน้ี  
1.สติกเกอร์ติดผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูโรยข้าว คุณสายทอง พิจการ บ้าน
ทรายคำ 
2. แผ่นพับเพ่ือแนะนำสินค้าบ้านแคบหมูน้อยน้องเบียร์ คุณจำรัตน์ บุญติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

   3. ตราประทับสำหรับพิมพ์ลายหริภุญชัยบนเครื่องปั้นดินเผาหรือหม้อน้ำ 
บ้านเหมืองกุง 
4. ตราประทับเพ่ือตีลงบนตุ๊กตายิ้ม โรงเรียนบ้านป่าตาล  
5. ผลการวิเคราะห์คุณภาพพุดดิ้งเมล็ดเจีย ระหว่างการเก็บท่ีอุณหภูมิแช่
เย็น ร้านสวาสทิตา  
6. สติกเกอร์และกล่องบรรจุต้นแบบซุบผักผงของคุณปรียาวรรณ หัชบูรณ์ 
(ไบออทอินดัสทรี)  
7. ผลการวิเคราะห์คุณภาพกาแฟผงสำเร็จรูปบรรจุซอง ระหว่างการเก็บ
รักษา ร้านตรงจิตร์ 

6. โครงการติดตามผลการ
ดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดี
ในการผลติอาหาร ในเขต
เทศบาลตำบลสุเทพและแม่
เหียะ 

1. จำนวนร้านอาหารหรือแผงลอยใน
เขตใกล้กับคณะที่เคยไดร้ับการอบรม
หรือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ปลอดภัย/จำนวน 3 แห่ง 
2. ร้านอาหารหรือแผงลอยรายใหม่/
จำนวน 1 แห่ง 

ได้ดำเนินการลงพื้นท่ีตามร้านอาหาร 3 แห่ง และร้านอาหารใหม่จำนวน 
3 แห่ง ดังน้ี 
1. จำนวนร้านอาหารหรือแผงลอยในเขตใกล้กับคณะท่ีเคยได้รับการ
อบรมหรือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง ดังน้ี 
- ร้านแสนคำ เทอร์เรส, ร้านโครงการหลวง, ร้านบ้านสวนกาแฟและร้าน
มายเวียดนาม 
2. ร้านอาหารหรือแผงลอยรายใหม่ จำนวน 7 แห่ง ดังน้ี 
- ร้านเดอะเคฟ ดอยคำ,ร้านฉำฉา ดอยคำ,ร้านเฟิร์นเพรสโซ่, 
ร้านคลีน เหนือ มอ,ร้านดังเจริญ,ร้านกูรูไก่แซ่บ และร้านโทโมฮอล์ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (จำนวน 3 โครงการ) 
1. โครงการอบรมหลักสูตร

สำหรับผู้บรหิาร 
1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/
จำนวน 4 ระดับ 
2. ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา /จำนวน 80 ร้อยละ 

- ได้ดำเนินการจัดอบรมมุมมองเชิงระบบ  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมีระดับความพึงพอใจ ระดับ 4.57  และผู้บริหารทีไ่ด้รับการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 83.33  

2. โครงการพัฒนาระบบและ
การจัดการองค์ความรู้ของ
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 :  โครงการ KM 
Day : Show and Share 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ฐานข้อมูลการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์กระบวน
วิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมที่ 3 : การ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้งาน
สารบรรณ ตามระเบยีบว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และฉบับแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน 
 

กิจกรรมที่ 1 :  โครงการ KM Day : 
Show and Share 
- จำนวนองค์ความรู้ทีม่ีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ /จำนวน 5 องค์ความรู ้
- แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้ 1 แนวปฏิบัต ิ
กิจกรรมที่ 2 : โครงการฐานข้อมลูการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์กระบวน
วิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
- จำนวนกระบวนวิชาที่เป็นฐานข้อมูล 
/จำนวน 3 กระบวนวิชา 
กิจกรรมที่ 3 : การแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้งานสารบรรณ ตามระเบยีบว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับองค์
ความรู้งานสารบรรณตามระเบยีบว่า 
ด้วยงานสารบรรณที่เกี่ยวข้อง/จำนวน 
1 องค์ความรู้ 

กิจกรรมท่ี 1 :  โครงการ KM Day : Show and Share 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม KM Day : Show and Share เมื่อ30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และได้ดำเนินการจัด
พิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศนียบัตรในการประกวดผลงาน เมื่อ
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 และถ่ายทอดผา่น
ระบบ Zoom Meeting โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 
1. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 11 องค์ความรู้ 
2. แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 11 แนวปฏิบัติ 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ของสาย
สนับสนุนของนักวิทยาศาสตร์ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ในวันที ่9 มิถุนายน 2564  
โดยมีหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังน้ี 
1. เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
2. การประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ 
3. แนวปฏิบัติการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
4. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
กระบวนวิชาดา้นอุตสาหกรรมเกษตร 
- ได้ดำเนินการ โดยมีกระบวนวิชาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 
กระบวนวิชา ดังน้ี  
1. กระบวนวิชา 601322 Halal Food (ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง) 
2. กระบวนวิชา 601472 Food Manufacturing Management 
(รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน)  
3. กระบวนวิชา 602321 Agro-Industrial Microbiology 
(ผศ.ดร.สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

   กิจกรรมท่ี 3 : การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานสารบรรณ ตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแกไ้ขจนถึงปัจจุบัน 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม KM & Sharing งานสารบรรณ จำนวน 1 
องค์ความรู้ เมื่อวันที่ 1 มถิุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ 
zoom meeting และแบบ on site ณ ห้องประชุม 3 เวลา 09.00 – 
12.00 น. 

3. โครงการประชาสมัพันธ์หลัก  
สูตรและรับเข้านักศึกษาเชิงรุก  
(ลูกค้าใหม่) 
กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมฑตู
ประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
กิจกรรมที่ 1.2 ค่ายฝึกอบรม
การเป็นฑูตประชาสัมพันธ์ 
Agro Ambassador ที่ด ี
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรของ
คณะและเป็นนักศึกษา
ช่วยงานในกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะ 
กิจกรรมที่ 3 : ตลาดนัด
หลักสตูร นำหลักสตูร CMU 
Open House และ Agro 
Open House 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร อก. 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
ประชาสมัพันธ์ “หน่วย
ทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค” (SCTU : Senior 
Consumer Testing Unit) 

กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมฑตู
ประชาสมัพันธ์ Agro Ambassador 
กิจกรรมที่ 1.2 ค่ายฝึกอบรมการเป็น
ฑูตประชาสัมพันธ์ Agro Ambassador 
ที่ด ี
- นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 อย่างน้อย 1 ด้าน จาก 4 
ด้าน ต่อไปนี ้- smart heart - smart 
brain - smart character - smart 
English/จำนวน 1 ทักษะ 
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรของคณะและ
เป็นนักศึกษาช่วยงานในกิจกรรมตา่งๆ 
ของคณะ 
- จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์
หลักสตูรของคณะและเป็นนักศึกษา
ช่วยงานในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ/
จำนวน 10 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 : ตลาดนัดหลักสูตร นำ
หลักสตูร CMU Open House และ 
Agro Open House 
- ผลสำรวจการรับรู้คณะอตุสาหกรรม
เกษตร /ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร อก. 
- ผลสำรวจการรับรู้คณะอตุสาหกรรม
เกษตร /ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการประชาสัมพันธ์ 
“หน่วยทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค” (SCTU : Senior 
Consumer Testing Unit) 
1. ร้อยละของการรูจ้ักหน่วยประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส/ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมงาน/ 50 คน 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฑตูประชาสัมพันธ์ Agro Ambassador 
- เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 ได้ต้อนรับนักเรียนห้องเรียน Smart 
YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 100 คน 
เข้าดูงานหลักสูตร,ชมการสาธิตและปฏิบัติการการแปรรูปอาหารด้วย
เทคโนโลยีใหม่และเครื่องมือทันสมัยของคณะฯ  
กิจกรรมที่ 1.2 ค่ายฝึกอบรมการเป็นฑูตประชาสัมพันธ์ Agro 
Ambassador ที่ด ี
- ได้ดำเนินการระหว่างวันท่ี 17 -18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงทุ่งเริง และโรงแรม Content Villa อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาไดร้ับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ - smart heart - smart brain  - smart character - 
smart English 
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและ
เป็นนักศึกษาช่วยงานในกิจกรรมตา่งๆ ของคณะ 
ได้ดำเนินการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ให้กับโรงเรยีน  
ยุพราช จ.เชียงใหม่ โดยมีจำนวนกจิกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสตูร
ของคณะและเป็นนักศึกษาช่วยงานในกิจกรรมตา่งๆ ของคณะ 
จำนวน 10 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 : ตลาดนัดหลักสูตร นำหลักสตูร CMU Open House 
และ Agro Open House 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม CMU Open House Online 2020 
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม 
Zoom: Webinar และ Facebook Live และมผีลสำรวจการรับรู้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คดิเป็นรอ้ยละ 75 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร อก. 
- ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ ,back drop 
- ได้ดำเนินการจัดทำปา้ย landmark Agro-industry บริเวณลาน
หน้าห้องหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และมผีลสำรวจการรบัรู้คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คดิเป็นร้อยละ 75 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการประชาสัมพันธ์ “หน่วยทดสอบการยอมรับ
ของผู้บริโภค”(SCTU : Senior Consumer Testing Unit)  
- ได้ดำเนินการจัดงานเปิดตัว “หน่วยทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค”(SCTU : Senior Consumer Testing Unit) เมื่อวันท่ี 16 
ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เวชศาสตรผ์ู้สูงอายุ โดยมผีู้เข้าร่วมงาน จำนวน 
104 คน  มีร้อยละของการรู้จักหน่วยประเมินคุณภาพทางประสาท-
สัมผสั คิดเป็นร้อยละ 81.10 
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โครงการที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (จำนวน 4 โครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (จำนวน 3 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสตูรจดัฝึกอบรมด้าน
การออกแบบกระบวนการ 
คิดเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร design 
thinking ให้แก่นักศึกษา
หลักสตูร สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหารและ
โครงการ Design thinking 
and New Product 
Change 
กิจกรรมที่ 1 : Creative 
Thinking for New Product 
development 
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัด
ฝึกอบรมด้านการออกแบบ
กระบวนการคดิเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร (Design 
Thinking for Food 
Industrial) 
 

กิจกรรมที่ 1 : Creative Thinking for 
New Product development 
1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/
จำนวน 100 คน 
2. จำนวนความคิดสร้างสรรค์ทีส่ามารถ
ต่อยอดในวิชาเรียนได/้จำนวน 3 
ผลิตภณัฑ ์
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในองค์
ความรู้ที่ได้รับแล้วสามารถต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตได้/ 
ร้อยละ 70 
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรม
ด้านการออกแบบกระบวนการคดิเชิง
ธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร (Design 
Thinking for Food Industrial) 
1. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
และสำเรจ็การฝึกอบรม /จำนวน 100 
คน 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในองค์
ความรู้ที่ได้รับแล้วสามารถต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตได้/ 
ร้อยละ 70 

กิจกรรมที่ 1 : Creative Thinking for New Product 
development  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564  
ผ่านระบบ Zoom Meeting  
โดยมีการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดงันี้ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน เนื่องจากจัดกิจกรรม
ในช่วงใกล้สอบและจัดในวันหยดุ 
2. ไม่ไดจ้ำนวนความคดิสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดในวิชาเรยีนได้ 
เนื่องจากจัดแบบออนไลน์ ไมไ่ด้ทำ workshop 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่ได้รับแล้วสามารถต่อ
ยอดความคดิสร้างสรรค์ในอนาคตได้ คิดเป็นร้อยละ 80   
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการ
คิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร (Design Thinking for Food 
Industrial) 
- ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างหลกัสูตรจัดฝึกอบรมดา้นการออกแบบ
กระบวนการคดิเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร Design Thinking 
ให้แก่นักศึกษาหลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เมื่อ
วันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมและสำเร็จการฝึกอบรม 
จำนวน 68 คน เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนติดเรียน/ทำปฏิบัติการ 
และมีความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่ได้รับแล้วสามารถต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ในอนาคตได้ คิดเป็นร้อยละ 73.27 

2. โครงการสนับสนุนการพฒันา
ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวชิา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. นักศึกษามีทกัษะด้านการสนทนาเป็น
ภาษาในบริบทชีวิตประจำวัน เพิ่มขึน้/
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านการ
เขียนและการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น/ร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา/ 
ร้อยละ 70 
2. ความพึงพอใจนักศึกษาทีไ่ด้เขา้ร่วม
กิจกรรม และเขา้ฟังบรรยายมีแนว
ทางการอา่น และการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการด้วยการใช้ภาษาอังกฤษไดด้ี
ย่ิงขึ้น/ร้อยละ 70 
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชา 602497 ในปีการศึกษา 2564 (ภาค 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Everyone can blog ระหว่างวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 
โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1. นักศึกษามีทกัษะด้านการสนทนาเป็นภาษาในบริบทชีวิตประจำวัน 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านการเขียนและการอ่านขอ้ความ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36  
ปัญหาและแนวทางแกไ้ข  
1. การจัดกิจกรรมประชุมต้องกำหนดจำนวนนักศึกษาแน่นอน (ไม่
สามารถเพิ่มหรือลดได้) เน่ืองจากทางร้านอาหารต้องเตรียมอาหาร
กลางวันไว้ล่วงหน้าตามจำนวนที่ตกลงไว้  
แนวทางแก้ไข: เปล่ียนสถานที่หรือรูปแบบกิจกรรมให้ยืดหยุ่นตาม
จำนวนนักศึกษา 
2. เวลาในการจัดกิจกรรมสั้นเกินไป (ภายในช่วง 1 เดือนสุดท้ายของ
เทอม 2/2563) ทำให้นักศึกษาหลายคนไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรม  
แนวทางแก้ไข: เน่ืองจากสถานการณ์โควิดทำใหไ้ม่สามารถขยายเวลา
กิจกรรมได้ จะพิจารณาจัดกิจกรรมเป็นออนไลน์หรือในช่วงที่
สถานการณ์ดีขึ้น 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้   สาขาวชิา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล 

การศึกษาที่ 1 และ 2) ได้ลำดับขั้น S เกิน
กว่า/95% 
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวน
วิชา 602497 ในปีการศึกษา 2564 (ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2) ได้คะแนนการ
นำเสนอไม่ต่ำกว่า 50 เกินกวา่ร้อยละ 60 
(คะแนนเต็มในการนำเสนอสัมมนาคือ 60 
คะแนน)/ร้อยละ 50 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวชิา
เทคโนโลยีการบรรจุ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา/ร้อยละ 70 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวชิา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา/ร้อยละ 
70 
2. นักศึกษาสามารถสร้างแฟ้มสะสม
งานที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการ
สมัครงานหรือศึกษาต่อได้/ร้อยละ 65 
3. จำนวนวีดิโอคลิปการจัดทำแฟ้ม
สะสมงาน/ จำนวน 1 คลิป 
4. จำนวนแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา/
จำนวน 100 งาน 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวชิา
เทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ ์
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา/ร้อยละ 
70 
2. ความรู้ของนักศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร มารยาทการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตกเพิม่ขึ้น
จากกอ่นการอบรม โดยการทำ
แบบสอบถามอย่างมีนัยสำคญั  
(7-point Likert scale) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น / 95 % 
3. มีจำนวนนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
มากกว่าหรือเทา่กับ ของจำนวน
นักศึกษา PDT รหัส 60/ 50 % 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวชิา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล 

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ “Present งานภาษาอังกฤษ
ยังไง ให้เป๊ะ ปัง ดัง โดน” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทาง เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม  2564 
โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82 
2. ความพึงพอใจนักศึกษาทีไ่ด้เขา้ร่วมกิจกรรม และเข้าฟังบรรยายมี
แนวทางการอ่าน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการดว้ยการใช้
ภาษาอังกฤษได้ดีย่ิงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77 
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 602497 ในปีการศึกษา 
2564 (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) ได้ลำดับขั้น S เกินกวา่ คิดเป็น 95% 
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 602497 ในปีการศึกษา 
2564 (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) ได้คะแนนการนำเสนอไม่ต่ำกว่า  
50 เกินกว่าร้อยละ 60 (คะแนนเตม็ในการนำเสนอสัมมนาคอื 60 
คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50  
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 
- มีความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.20  
- ได้มีปรับเปล่ียนกิจกรรมในการดำเนินงาน โดยให้นักศึกษานำเสนอ
ผลงานตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นคลิปวีดิโอคลิปภาษาอังกฤษ 
แทนการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในห้วขอ้ Pitching Perfect : ภาษาอังกฤษ
สำหรับการ Pitching เมือ่วันที่ 6 มีนาคม 2564 
โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 
2. ความรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนการอบรม โดยการทำแบบสอบถามอย่างมีนัยสำคัญ (7-point 
Likert scale) ที่ระดับความเชือ่มั่นที่95% 
3. มีจำนวนนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ของจำนวน
นักศึกษา PDT รหัส 60 คิดเป็นร้อยละ 100  
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล ระดับปริญญาตรี ในช่วง 
ปีการศึกษา 2/2563 เช่น English Room for MPT 
โดยเชิญชวน นักศึกษาสาขาวิชา MPT เขียนเล่าประสบการณ์ปีใหม่ที่
ประทับใจ เป็นภาษาอังกฤษในหัวขอ้ one of my memorable new 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

  1. ร้อยละของความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา/ร้อยละ 70 
2. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านวชิา 
Fundamental English/ร้อยละ 80 

year experiences  
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม English Room for MPT  โดยจัดเป็น
กิจกรรม English Clinic ที่จะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาสาขาวิชา MPT 
ได้ปรึกษาการบ้าน หรือปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
- ได้ดำเนินการเชญิ อาจารย์ ภก.ดร.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวทิยากรบรรยายใน
หัวข้อ “เที่ยวไปฝึกภาษาอังกฤษไป ประสบการณ์จากอาจารย์จุฬา”เมือ่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
โดยรูปแบบโปรแกรม Zoom 
1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 83 
2. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านวชิา Fundamental English คิด
เป็นร้อยละ 92.86 

3 
 

โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์สาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลยีการ
บรรจุ 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการ
สนับสนุนการ เรียนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์สาขาวิศวกรรมอาหาร 
 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
-วิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/ จำนวน 5 กระบวนวิชา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์สาขาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
-วิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/ จำนวน 5 กระบวนวิชา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
-วิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/ จำนวน 5 กระบวนวิชา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์สาขาเทคโนโลยี
การบรรจุ 
-วิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/ จำนวน 5 กระบวนวิชา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการสนับสนุนการ 
เรียนการสอนออนไลน์สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
-วิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/ จำนวน 5 กระบวนวิชา 
 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- สาขาวิชา FST ได้ดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์ จำนวน 5 กระบวน
วิชา  
และมีความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เขา้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
84.25 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีการพฒันาผลิตภัณฑ ์
-  ได้ดำเนินการจัดทำสือ่ออนไลน์ จำนวน 5 กระบวนวิชา และมีความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ไดด้ำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างทำสื่อออนไลน์ จำนวน 6 กระบวนวิชาวชิา  
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 
และวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวน 5 กระบวน
วิชา ดังน้ี 602100, 602102, 602103, 602122, 602472 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีการบรรจุ 
ไดด้ำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างทำสือ่ออนไลน์ จำนวน 5 กระบวนวิชาวิชา 
ดังน้ี 603322, 603332, 603352, 603462, 603496 
และมีร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 85 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการสนับสนุนการ เรียนการสอนออนไลน์สาขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑท์างทะเล 
- ได้ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ จำนวน 5 กระบวนวิชาดังน้ี 606231, 
606244, 606245, 606343, 606363  
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
77.49  
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สาขา
วิศวกรรมอาหาร 
- ได้ดำเนินการแบ่งผู้รับผิดชอบตามกระบวนวิชาดังน้ี  
1. กระบวนวิชา 604305 : ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวกระบวนการพื้นฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.เอกสทิธิ์ จงเจริญรักษ์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

  - ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์สาขาวิศวกรรม
อาหาร 
-วิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์/ จำนวน 5 กระบวนวิชา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 

2. กระบวนวิชา 604313 : ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 
3. กระบวนวิชา 604351 : การคํานวณในวิศวกรรมอาหาร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ 
4. กระบวนวิชา 604352 : การจัดการห่วงโซอุ่ปทานในอุตสาหกรรม
อาหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา 
5. กระบวนวิชา 604415 : ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวน 
การอาหาร 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  
นฤนาทวงศ์สกุล 
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
86.57 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (จำนวน 1 โครงการ) 
1. โครงการสร้างการรับรู้คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรในระดับ
นานาชาต ิ
 

กิจกรรมท่ี 1 : จัดทำ website 
ภาษาอังกฤษของคณะ 
- website ภาษาอังกฤษของคณะจำนวน 
1 เว็ปไซต ์
กิจกรรมท่ี 2 : ปรับปรุง Fanpage 
ภาษาอังกฤษ 
- การประชาสัมพันธ์หรือซือ้โฆษณา ผ่าน 
Facebook Fanpage/จำนวน 12 ชิ้น/ปี 
กิจกรรมท่ี 3 : การจัดทำ Infographic
ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการเป็นภาษาตา่งประเทศ ตาม
กลุ่มเป้าหมายของคณะ 
- Infographic ด้านการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตามกลุ่มเป้าหมาย
ของคณะ/จำนวน12 ชิ้น/ปี 

กิจกรรมท่ี 1 : จัดทำ website ภาษาอังกฤษของคณะ 
- ไดด้ำเนินการจ้างเหมาเขียน และส่งมอบ web site ภาษาอังกฤษ 
จำนวน 1 เว็ปไซต์ 
กิจกรรมท่ี 2 : ปรับปรุง Fanpage ภาษาอังกฤษ 
- ไดด้ำเนินซ้ือพื้นทีโ่ฆษณา ผ่าน Facebook Fanpage จำนวน 5 ชิ้น 
กิจกรรมท่ี 3 : การจัดทำ Infographicด้านการเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ ตามกลุ่มเปา้หมายของคณะ 
- ไดด้ำเนินการจัดทำ Infographic เป็นภาษาต่างประเทศ จำนวน 5ชิน้ 
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โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่สิ้นสุดโครงการ (จำนวน 1 โครงการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (จำนวน 1  โครงการ) 
1. โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการที่

เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

นางอังศุมารินทร์  เจรญิเกษ ได้ดำเนินการดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการดำเนินงานตาม
แนวทาง EdPEx แก่บุคลากร 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล เป็น
วิทยากร เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมท่ี 2 อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารองค์กรตาม
แนวทาง EdPEx/TQA ของผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง 
1. ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทาง
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA) เรื่อง การจัดทำ 
Independent Review (IR) เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ สยามแสควร์  โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมอบรม จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 1.รศ.ดร.พิชญา  พูลลาภ 2. ผศ.ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา 3. ผศ.
ดร.ทนงศักดิ์  ไชยาโส 
2. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA)”  
ระหว่างวันท่ี 3 - 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม
แสควร์ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ท่าน คือ  
รศ.ดร.พิชญา  พูลลาภ และผศ.ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา 
3. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรฐานและแนว
ทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor Calibration) 
ระหว่างวันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม
แสควร์ โดยมีผู้บริหารท่ีจะเข้าร่วมอบรม จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พิชญา 
พูลลาภ และ ผศ.ดร.สรญา  
เขียวนาวาวงศ์ษา และผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
4. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล เข้าร่วมอบรม TQA Assessor (ครั้ง
ท่ี 1) ระหว่างวันท่ี 1 - 2 เมษายน 2564 เวลา 7.30 - 18.00 น. ณ โรงแรม 
อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ    
5. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล จะได้เข้าร่วมอบรม TQA Assessor 
(ครั้งท่ี 2) ระหว่างวันท่ี 6 – 11 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมท่ี 3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
- อยู่ระหว่างรอผลการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง TQA  
โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (คาดว่าจะทราบผลประเมินใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

โครงการประจำ 
 

 โครงการประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีทั้งหมดจำนวน 34 โครงการ มีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี ้วัด 
จำนวน 32 โครงการ  โครงการทีไ่ม่บรรลุตามเป้าหมายและตัวช้ีวัด จำนวน 2 โครงการ ดังนี ้ 
 

โครงการที่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (จำนวน 32โครงการ) 
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน (จำนวน 12 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการสนับสนุนการประกัน
ชีวิตให้นักศึกษาที่เดินทางไป
ปฏิบัติ สหกจิศึกษาของสำนัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการประกัน
ชีวิต/จำนวน 30 คน 

ได้ดำเนินการสนับสนุนประกันภัยกลุ่มอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัตสิหกิจศึกษา  ณ สถานประกอบการ ต่างจังหวัด 
และเรียน ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จำนวน  4 คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  จำนวน 24 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์ จำนวน 3 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จำนวน 11 คน 
- นักศึกษาเรียน ณ วิทยาลัยการศกึษาและการจัดการทางทะเล 
จ.สมุทรสาคร จำนวน 14 คน รวมจำนวน 56 คน 

2. โครงการสอบสัมภาษณ์บุคคล
เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (TCAS) 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2564/ระดับ 3.50  

ได้ดำเนินการสอบสมัภาษณ์ รอบที่ 1  Portfolio เมื่อวันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2564 อยู่ที่ระดับ 3.50 

3. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม /ร้อยละ 70 

ได้ดำเนินการจดักิจกรรมปัจฉมินิเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เมื่อวันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 –  
13.00 น. ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมี
กิจกรรม Inspiration Talk ในหัวข้อ “How to get yourself 
hired with more than an elevator pitch : From a Job 
Fair to a Job Call” โดยไดร้ับเกยีรติจาก คณุสุทธิณีย์ ฉัตรยา
ลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว เป็น
วิทยากร โดยมีร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 86.00 

4. โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

ได้ดำเนินกิจกรรม ณ หน่วยงานรฐับาล เอกชน และสถาน
ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ บรษิัท โรงงาน และสถานประกอบ
การณภ์ายนอก และมีความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 83 

5. ลูกช้างทองเราดูแล 1. จัดกิจกรรมวางระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและการให้
คำปรึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
/จำนวน 1  ครั้ง 
2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศกึษา
และการใหค้ำปรึกษา/จำนวน 1 ระบบ 
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและการให้
คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา /
จำนวน 1  ครั้ง 

- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม การดแูลและพัฒนาสุขภาวะทางจิต
ให้แก่ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
โดยมผีลการดำเนินการดังนี้ 
1. ได้จัดกิจกรรมวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการให้
คำปรึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1  ครั้ง 
2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศกึษาและการใหค้ำปรึกษา 
จำนวน 1 ระบบ 

3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการ
ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1  ครั้ง 

6. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา /
ระดับ 3.75 

ได้ดำเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ 
Zoom โดยมีระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับ 4.34 
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พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

7. วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม ่
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ /ระดับ 3.75 

ได้ดำเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 
ผ่านระบบ Zoom โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่อยู่ที่ 4.33 

8. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/
ระดับ 3.75 

ได้ดำเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
มีความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ที่ระดับ 4.34  

9. การจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

1. รวบรวมข้อมูลและแยกประเภท
ของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่ง
กำจัดได้/ จำนวน 1 ครั้ง 
2. ร้อยละของห้องปฏิบัติการและห้อง
วิจัยที่มีของเสีย และดำเนินการกรอก
ข้อมูลของเสียออนไลน์ / 
ร้อยละ 80 

ได้ดำเนินการรวบรวมและกรอกข้อมูลของเสียของแตล่ะ
ห้องปฏิบัติการ ลงบนระบบ CMU Waste Track  
โดยได้รวบรวมข้อมลูและแยกประภทของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัดได้ จำนวน 1 ครั้ง และมีร้อยละของ
ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยที่มีของเสีย และดำเนินการกรอก
ข้อมูลของเสียออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.30  

10. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคโคร
มาโตกราฟฟีโดยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และ 
High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC)  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ฝึกอบรมเตรยีมระบบการใช้
ห้องปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา   
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
ฝึกอบรมการเตรียม สารละลาย
เคมีและการใช้เครื่องแก้ว  
กิจกรรมที่ 4 : โครงการจดั
อบรมให้นักศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “การ
จัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”  
กจิกรรมที่ 5 : โครงการอบรม
การใช้ห้องประเมินคณุภาพทาง
ประสาทสัมผัสและโปรแกรม
สำเรจ็รูปในการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส   
 กิจกรรมที่  6 : โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคนิควิเคราะห์ทาง 
จุลชีววิทยา   
กิจกรรมที่ 7 : โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือในการวัดคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบดว้ย
เทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดยเครื่อง 
Gas Chromatography (GC) และ 
High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC)   
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม 
และมรีะดับความรูค้วามเข้าใจไมน่้อย
กว่าระดับ 3.0/5.0 /ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการฝึกอบรม
เตรียมระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ
สำหรับนักศึกษา  
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม 
และมรีะดับความรู้ ความเข้าใจไมน่้อย
กว่า 3.0/5.0 /ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการฝึกอบรมการ
เตรียม สารละลายเคมีและการใช้
เครื่องแก้ว  
- ร้อยละความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
เข้าฝึกอบรม และตอบแบบสอบถาม 
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีไดร้ับ
การฝึกอบรม ดีขึ้น หรือมรีะดับความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.5/5.0 
/ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการจดัอบรมให้
นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
หัวข้อ “การจัดการความปลอดภัย
และอัคคีภยัในห้องปฏิบัติการ”  
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้“การจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”เพิ่ม
มากขึ้น / ร้อยละ 70 
- ผู้เข้าร่วมอบรมสอบผ่านแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความ 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และ High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 
2564  
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 
2564 
โดยร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม และมรีะดับความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 คิดเป็นร้อยละ 85 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบการใช้
ห้องปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา (k.สุรินทร์พร)    
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564 
โดยมรี้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม และมรีะดบัความรู้ 
ความเข้าใจไม่น้อยกว่า 3.0/5.0 คิดเป็นร้อยละ 92.80 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการฝึกอบรมการเตรียมสารละลายเคมีและ
การใช้เครื่องแก้ว  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เทคนิคการเตรียมสารละลายเคมีและ
การใช้เครื่องแก้ว เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
โดยมรี้อยละความคดิเห็นของนักศกึษาที่เข้าฝึกอบรม และตอบ
แบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีไดร้ับการฝึกอบรม 
ดีขึ้น หรือมีระดับความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.5/5.0 คิด
เป็นร้อยละ 82.30 
กิจกรรมที่ 4 โครงการจดัอบรมใหน้ักศึกษา  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “การจัดการความปลอดภยัและ
อัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”    
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
08.30-16.00 น. ณ หอประชุมอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้“การจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ”เพิม่มากข้ึน คิดเปน็ร้อยละ 85.40  
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พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

  ปลอดภัย การใช้สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ / ร้อยละ 70 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรมการใช้
ห้องประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผสั
และโปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบ
ทางประสาทสัมผสั  
- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจ / 
มากกว่าร้อยละ 70 
 กิจกรรมที่  6 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคนิควเิคราะห์ทาง 
จุลชีววิทยา  
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม 
และมรีะดับความรูค้วามเข้าใจไมน่้อย
กว่าระดับ 3.0/5.0 / ร้อยละ 80 
กิจกรรมที่ 7 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวดั
คุณภาพผลติภณัฑ์อาหาร 
-  ร้อยละของผู้เข้าอบรม และมีความรู้
วามเข้าใจไม่ต่ำกว่า 3.0/5.0 /ร้อยละ 
70 

และมผีู้เข้าร่วมอบรมสอบผา่นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้าน 
การจัดการความปลอดภยั การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ  
คิดเป็นร้อยละ 96.20 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรมการใช้ห้องประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและโปรแกรมสำเรจ็รูปในการทดสอบทางประสาท
สัมผสั  
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ 
Zoom meeting โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
คิดเป็นร้อยละ 84 
กิจกรรมที่  6 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค
วิเคราะห์ทางจลุชีววิทยา 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
โดยมรี้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมและมรีะดับความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 คิดเป็นร้อยละ 86.89 
กิจกรรมที่ 7 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือใน
การวัดคณุภาพผลิตภณัฑ์อาหาร  
ได้ดำเนินการจดัอบรม เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
โดยมรี้อยละของผู้เข้าอบรม และมีความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า 
3.0/5.0 คิดเป็นร้อยละ 86.40 

11. โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท     
กิจกรรมที่ 2 : ทุนสนับสนุนการ
ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา    
 กิจกรรมที่ 3 : โครงการผู้ช่วย
สอนวิชาปฏิบัติการสำหรับ
นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 
(ทุนTA) 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท     
- ทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน 
กิจกรรมที่ 2 : ทุนสนับสนุนการทำ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา    
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (ระดับปริญญาโท-
เอก) ที่มีคุณสมบัติรบัทุน ร้อยละ50 
 กิจกรรมที่ 3 : โครงการผู้ช่วยสอน
วิชาปฏิบัติการสำหรบันักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา (ทุนTA) 
- ทุนผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการสำหรับ
นักศกึษาระดับบณัฑติศึกษา จำนวน 
12 ทุน 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท 
- ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา ให้นักศึกษา รหัส 62 
สาขาวิชา FST จำนวน 2 คน และนักศึกษา รหัส 63 สาขาวิชา 
FST จำนวน 2 คน สาขาวิชา PKT จำนวน 1 คน  
กิจกรรมที่ 2 : ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา    
- ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2564 จำนวน 17 ทุน ทุนละ 5,400 
บาท 
- โดยมีร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (ระดับปริญญาโท-เอก) ที่มี
คุณสมบัตริับทุน คิดเป็นร้อยละ 81.90 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการสำหรบั
นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ทุน TA) 
- มนีักศึกษาจำนวน 19 คน ของภาคเรียนที่ 2/2563   
- ได้ดำเนินการโอนงบประมาณ เพื่อใช้เบิกจ่ายเป็น ทุน TA
เพิ่มเตมิ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 8,000 บาท โดยจะดำเนินการ
เบิกจ่ายทุน แล้วเสร็จภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564   
- โดยมีการให้ทุนผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 36ทุน 
 

12. ระบบคำร้องทั่วไปออนไลน ์ 1. โปรแกรมคำร้องออนไลนส์ำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 โปรแกรม 
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พันธกิจด้านการวิจัย (จำนวน 1 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจดัทำและพัฒนา
วารสาร FAB 

เผยแพรผ่ลงานวิจยัทางวารสาร ไม่ต่ำ
กว่า 3 ฉบับ/ปี 

ได้ดำเนินการจดัทำวารสาร FAB และเผยแพรผ่ลงานวิจยัทาง
วารสาร จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
1. จัดทำวารสารฉบับ January - April Vol. 8 No. 1 (2020) 
2. จัดทำวารสารฉบับ  May - August Vol. 8 No. 2 (2020) 
3. จัดทำวารสารฉบับ  September - December Vol. 8 No.3 
(2020) 
4. จัดทำวารสารฉบับ January - April Vol. 9 No.1 (2021)  

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 8 โครงการ) 
1. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะ จำนวนอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาศิษย์เก่า-ปัจจุบันท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/จำนวน 100 คน   

ได้ดำเนินการจัดทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี
จำนวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาศิษย์เก่า-ปัจจุบันที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 149 คน 
 

2. กีฬาบุคลากร จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/อย่างน้อย 
90 คน 

ได้ดำเนินการจดักิจกรรมกีฬา อก.สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 มีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 149 คน 
 

3. โครงการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 

บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องเรียน
และสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ให้มีประสิทธิภาพ/จำนวน 100 ตัว 

- ได้ดำเนินการลา้งตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนและอาคารสำนักงานคณะ โดยได้รบัการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้องเรียนและสำนักงานคณะให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งหมดจำนวน 100 ตัว 

4. บริหารจดัการวสัดรุีไซเคิลและ
วัสดุมีพิษเพ่ืออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

1. ช้ินงานท่ีเกิดจากการเพิ่มคณุค่า
ให้กับขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว/
จำนวน 2 ช้ิน 
2. การคัดแยกวัสดุรไีซเคลิไปฝาก
ธนาคารวัสดุรไีซเคลิหรือจำหน่ายส่งเป็น
เงินรายได้คณะ /จำนวน 12 ครั้ง 

- ได้ดำเนินการจำหน่ายขยะรีไซเคิล จัดซ้ือจัดหาถังขยะแยก
ประเภทขยะเพิ่มเติมเพือ่ใช้ภายในโรงอาหารคณะฯ 
- การจำหน่าย/นำฝากวัสดุรีไซเคิลดังน้ี 

• ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 คร้ัง ส่งเป็นเงินรายได้ 4,090 
บาท 

• ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 คร้ัง ส่งเป็นเงินรายได้จำนวน 
4,895 บาท 

• ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 คร้ัง ส่งเป็นเงินรายได้จำนวน 
3,000 บาท 
- จำนวนการลดลงของการใชก้ระดาษ ในการประชาสัมพันธ์   

• ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564  
มีปริมาณการใช้กระดาษ จำนวน 1,648 แผ่น 

• ปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณการใช้กระดาษ จำนวน 4,626 
แผ่น 

• ปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณการใช้กระดาษ จำนวน 4,335 
แผ่น 
โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดดังน้ี 
1. มีชิ้นงานที่เกิดจากการเพิ่มคุณค่าให้กับขยะทีไ่ม่ใช้ประโยชน์แลว้ 
จำนวน 2 ชิ้น คือ การนำกระดาษห่อกระดาษ A4 นำมาใช้หอ่
ผ้าอนามัยที่ใช้แลว้ เน่ืองจากกระดาษห่อมีสารเคลือบทำใหไ้ม่เลอะ 
และการนำแผ่นโฟมที่เหลือใชแ้ละไม้เสียบลูกชิ้นนำมาทำทีก่ัน
นกพิราบเกาะ 
2. การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลไปฝากธนาคารวัสดุรีไซเคิลหรือจำหน่าย
ส่งเป็นเงินรายได้คณะ จำนวน 12 คร้ัง ส่งเป็นเงินรายได้ 4,090 
บาท 
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พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปที่มาตดิต่องาน  
ต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร/ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

- ได้ดำเนินการปรับปรุงสวนดา้นหน้าทางเข้าคณะ หน้าอาคาร
สำนักงาน หน้าหอประชุม  
- ได้ดำเนินตัดแต่งก่ิงต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่คณะ ท่ีเข้ามาใกล้
อาคาร และกิ่งที่บดบังมมุมองของกล้องวงจรปิด 
โดยมีความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ที่มาติดต่องาน ต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทัศน์ของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 84 

6. โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอล - สภาพสนามหญ้าไดร้ับการดูแลรกัษา
และพร้อมต่อการใช้งาน/อยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดป ี

ได้ดำเนินการดูแลรักษาตัดหญ้ากำจัดวัชพืชรดน้ำสนามหญ้า
และปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามหญ้าบางส่วนท่ีชำรุดให้พร้อมต่อการใช้
งาน ตลอดทั้งปีงบประมาณ 

7. ป้องกันไข้เลือดออก - ร้อยละของค่า CI (ค่าชุกชุมของ
ลูกน้ำ) ไม่เกิน 20 

- ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวสัดเุคมีภัณฑ์สำหรับการป้องกัน
ยุงลาย 
- เทศบาลแม่เหยีะได้เข้าทำการพน่สารเคมีกำจดัยุง ทุกอาคาร
โดยรอบพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
โดยมีคา่ CI (ค่าชุกชุมของลูกน้ำ) ในการตรวจแต่ละเดือนไม่เกิน
ร้อยละ 20 

8. เกษียณอายรุาชการบุคลากร - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   

-  ได้ดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรม โดยให้บุคลากรร่วมกัน
เขียนแสดงมฑุิตาจติหรือแสดงความยินดีในสมุดประทานพร 
พร้อมมอบของที่ระลึกแทน และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 99/2564 
- ได้ดำเนินการบันทึกวีดิโอแสดงการขอบคุณทีผู่้เกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุม 3  
- ได้ดำเนินการจัดทำคลิปวีดโิอ เขยีนแสดงมุฑติาจติ และมอบ
ของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายรุาชการ 
- มีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97 

พันธกิจด้านบริหารจัดการ (จำนวน 11 โครงการ) 
1 โครงการตรวจประเมิน (Audit)  

เพื่อพัฒนาระบบ ISO 9001 
การตรวจประเมิน (Audit) การควบคุม
คุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของ
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร/ 
จำนวน 1 ครั้ง 

ได้ดำเนินการตรวจประเมิน Audit ISO ของสำนักงานคณะฯ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.  

2 โครงการสัมมนาประจำปีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี(แผนปฏิบัติ
งานของส่วนงาน) พ.ศ. 2563-2567 (1 
ฉบับ) /จำนวน 1 ครั้ง 
2. ร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 /
จำนวน 1 ร่าง 

ได้ดำเนินการจดัสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง การจดัทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4  
มิถุนายน 2564 โดยได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (แผนปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน) พ.ศ. 2563-2567 (1 ฉบับ) จำนวน 3 ครั้ง 
และได้ร่างแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 1 ร่าง 

3 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการพฒันา 
/ร้อยละ 80 

ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมในด้านตา่งๆ ที่สามารถนำมาพัฒนา
องค์กรได้ ซึ่งมผีู้บริหารได้รับการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ ร้อย
ละ 100 

  4                                                                              โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ IT ในการปรับปรุงงาน 
 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ /
ระดับ 3.50 
2. ระดับทักษะการใช้ IT ในการ
ปรับปรุงงาน /ระดับ 4.0 

ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง infographic และ
การใช้งาน web tools เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 
16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 โดยระดับความพึงพอใจผู้เขา้ร่วม
โครงการ อยู่ที่ระดับ 4.05 และมทีกัษะการใช้ IT ในการปรับปรุง
งาน อยู่ที่ระดับ 4.0 
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พันธกิจด้านบริหารจัดการ (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

5. โครงการเตรยีมความพร้อมของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
เหตุการณ์อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ

- ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงเมื่อ
เกิดอัคคีภัย /100% 
- นักศึกษาผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทั้งการปฏิบัตตินเมื่อเกิด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ/ระดับดี (ระดับ4 
ขึ้นไป) 
- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยบุคลากรมีสว่น
ร่วมในหน้าท่ีความรับผดิชอบ/มีการ
ปรับปรุงแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ  
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
บริหารประจำคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

- ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการจัดการความปลอดภัยและอัคคีภยั ใน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
- ได้ดำเนินการปรับแก้แผนเตรียมความพร้อมฯ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมผีลดำเนินงานตามตัวช้ีวัดดังนี้ 
1. มีความพร้อมของอุปกรณด์ับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย 100% 
2. นักศึกษาผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย รวมทั้งการปฏบิัติตนเมื่อเกิดภยัพิบัติจาก
ธรรมชาติ อยู่ในระดับ 4 ดี  
- มีการปรับปรุงคู่มือแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯ ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบรหิารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

6. โครงการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร/ ผา่นทุก
หลักสตูร 

- ได้ดำเนินการเลือกระบบการประเมินของหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2563  
- ได้ดำเนินการจัดทำข้อมลู ประกอบการรายงานผลการ
ดำเนินงานในองค์ประกอบท่ี 1 
- ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร โดยแยกเปน็รายหลักสูตร จำนวน 13 
หลักสตูร ระหว่างวันท่ี 3 - 24 พฤษภาคม 2564 ผ่านการประชุม
และผา่นระบบ Zoom Meeting  
โดยมผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ผ่าน ทุกหลักสูตร 

7. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
ศูนย์บริการธรุกิจอุตสาหกรรม
เกษตร 

1. จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ /6 กิจกรรม 
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ/1 ช่องทาง 

ได้ดำเนินการประชาสมัพันธ์กิจกรรมและข่าวสารต่างๆของ 
ศูนย์บริการธรุกิจฯ ผ่านช่องทาง (Facebook, IG, Line และ 
onsite) ดังนี ้
1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเครือข่าย 
2. Content อาหาร 
3. ประชาสัมพันธ์เครื่องมือโรงงานต้นแบบ 
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Covid-19 
5. ประชาสัมพันธ์สินค้า 
6. Update การให้บริการของศูนย์ฯ 
7. Update กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฯ (ดูงาน) 
9. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฯ (อบรม)  
10. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนยฯ์ (ให้คำปรึกษา) 
11. ประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ฯ (ในงานอบรม Retort) 
12. ประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ฯ (ในงานอบรม Food 
Standard) 
13. ประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ฯ (ในงานอบรม Food 
Safety) 
และพบวา่ชอ่งทางการประชาสมัพันธ์ของศูนย์ฯ ที่มปีระสิทธิภาพ 
คือ ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 
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พันธกิจด้านบริหารจัดการ (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

8. โครงการเสรมิสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร 

1. ระดับอัตราการคงอยู่  
(ไม่นับเกษียณ, เสียชีวิต) 
2. ระดับความผูกพัน 
3. ระดับความพึงพอใจ 

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  Lunch Talk คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  Lunch Talk คร้ังที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง เทคนิควางแผนทางการเงิน ให้
ชีวิตมั่นคงและม่ังค่ัง เมื่อวันพธุที่ 23 ธันวาคม 2563 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Lunch Talk คร้ังที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. 
- ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะกลุ่มคณาจารย์สาย
วิชาการ สายสนับสนุน และศูนย์บริการธุรกิจฯ ดังน้ี 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2564  
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเ์มื่อวันที่ 
5 เมษายน 2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เมือ่วันที่ 
3 พฤษภาคม 2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 
• พบปะบุคลากรนักวทิยาศาสตร์ และศูนย์บริการธุรกิจฯเมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2564  
• พบปะบุคลากรสำนกังานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบญุ 9 วัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2564  
โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ระดับอัตราการคงอยู ่(ไม่นับเกษียณ, เสียชีวิต) อยู่ที่ระดับ 
4.96 
2. ระดับความผูกพัน อยูท่ี่ระดับ 4.12 
3. ระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ระดับ 4.0 

9. โครงการตลาดคุณธรรม
จริยธรรมคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม /
ระดับ 4.0 
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมวาง
จำหน่าย/ปี /จำนวน 5 ผลติภณัฑ ์

ไดด้ำเนินการจัดกิจกรรมตลาดคุณธรรมจริยธรรม  
ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ที่ระดับ 4.87 และมี
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมวางจำหน่าย/ปี จำนวนมากกว่า 20 ผลิตภัณฑ ์

10. โครงการจดังานแสดงความยินดี
และงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์
และบุคลากรคณะอตุสาหกรรม
เกษตร 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
/ระดับ 4.0 

ไดด้ำเนินการจัดพิธแีสดงความยินดแีละงานเลี้ยงน้ำชาแก่บุคลากร
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและไดรั้บรางวัลต่างๆ เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom 
meeting  
โดยมรีะดับความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน อยู่ที่ระดับ 4.25 

11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจ เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและ
พัสด ุ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
เพิ่มขึ้น /มีความรู้ความเข้าใจภายหลัง
จากการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และซักซ้อมความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชแีละพัสดุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 88 



28 

 

โครงการที่ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (จำนวน 2 โครงการ) 
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน (จำนวน 1 โครงการ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. ทุนการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 
กิจกรรมที่ 1 : ทุนการศึกษา  
ป.ตรี  
(ทุนทำงาน)     
กิจกรรมที่ 2 : ทุนการศึกษา 
 ป.ตรี  
(ทุนขาดแคลน)     
กิจกรรมที่ 3 : ทุนการศึกษา 
 ป.ตรี  
(ทุนเรียนดี และทุนนักศึกษา
ดีเด่น)     
กิจกรรมที่ 4 : ทุนโครงการคัด
สรรนักเรียนทีเ่รียนดีและมีความ
สนใจเพื่อให้ทุนเรียนต่อคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร     
กิจกรรมที่ 5 : ทุนเรียนดี ทุน
ขาดแคลน ทุนกิจกรรมเด่น 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์
ทางทะเล 

กิจกรรมที่ 1 : ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนทำงาน)     
- จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนเบิกจา่ย
ทุนการศึกษา/อย่างน้อยร้อยละ 50 
กิจกรรมที่ 2 : ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนขาดแคลน)     
- จำนวนทุนการศึกษาต่อปีการศึกษา/
จำนวน 20 ทุน 
กิจกรรมที่ 3 : ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนเรียนดี และทุนนักศึกษาดีเด่น)  
- นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาครบทุก
สาขาวิชา/จำนวน 6 ทุน 
กิจกรรมที่ 4 : ทุนโครงการคัดสรร
นักเรียนท่ีเรียนดีและมคีวามสนใจ
เพื่อให้ทุนเรียนต่อคณะอุตสาหกรรม
เกษตร     
- นักเรียนท่ีเรียนดีได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 /จำนวน 6 ทุน 
กิจกรรมที่ 5 : ทุนเรียนดี ทุนขาด
แคลน ทุนกิจกรรมเด่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนด ี
(MPT)/จำนวน 2 ทุน 
-  ทุนการศึกษาประเภททุนกิจกรรม
เด่น (MPT)/จำนวน 2 ทุน 

กิจกรรมที่ 1 : ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนทำงาน)     
- ได้ดำเนินการเปดิรับสมัครทุนทำงาน เมื่อวันท่ี 9 -12 มีนาคม 
2564 
- ได้ดำเนินการประกาศผลทุนทำงาน เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 
2564 
- นักศึกษาได้ดำเนินการปฏบิัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 
31 สิงหาคม 2564 
โดยมีจำนวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุนเบิกจ่ายทุนการศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 65 
กิจกรรมที่ 2 : ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนขาดแคลน)     
- ได้ดำเนินการสมัภาษณ์ทุนการศกึษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2563 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จำนวน 23 ทุน 
กิจกรรมที่ 3 : ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนเรียนดี และทุนนักศึกษา
ดีเด่น)     
- ได้ดำเนินการสมัภาษณ์ทุนการศกึษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2563 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนกัศึกษาที่มีผลการเรียนดี 
จำนวน 18 ทุน 
กิจกรรมที่ 4 : ทุนโครงการคัดสรรนักเรียนทีเ่รียนดีและมีความ
สนใจเพื่อให้ทุนเรียนต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
- ยกเลิกการให้ทุนของภาคเรียนท่ี 1/2564 เนื่องจากได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการคดัสรรนักเรียน จากเดิม คดัสรรเกรดเฉลี่ยจาก
โรงเรียนเดิมก่อนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เปลี่ยนแปลงเป็นคัดสรรจากเกรดเฉลี่ยเทอม 1/2564 ซึ่งนำไป
จัดสรรกับโครงการเรียนดีของคณะ แต่ยังคงมอบทุนให้
นักศึกษาเดิมที่ได้รับต่อเนื่องไปจนสำเรจ็การศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 : ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน  
ทุนกิจกรรมเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ได้ดำเนินการและมีผลการดำเนินการดังนี ้
1. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักศึกษามผีลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.75 
ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ 
2. ทุนการศึกษาประเภททุนกิจกรรมเด่น จำนวน 2 ทุน 
3. ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน 

พันธกิจด้านบริหารจัดการ (จำนวน 1 โครงการ) 
1. โครงการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์

ของศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. มีรายรับจากการจำหน่ายและมี
สินค้าคงคลังไม่ต่ำกว่า งบประมาณที่
ได้รับการสนบัสนุน /300,000 บาท 
 

ได้ดำเนินการผลติไส้อั่วลดไขมัน แคบหมูป๊อบ น้ำพริกอ่อง และ
แกงฮังเล โดยในปีงบประมาณ 2564 เบิกค่าใช้จ่ายจริง จำนวน 
132,000 บาท โดยมีผลการดำเนนิงานเป็นยอดจำหน่าย 
184,105 บาท  inkind 6,112 บาท สินค้าคงคลัง 32,200 บาท 
ผลิตให้งานบริหารทั่วไป จำนวน 14,000 บาท รวมผลการ
ดำเนินงานมีรายรับจากการจำหนา่ยและมีสินค้า 
คงคลัง จำนวน 236,417 บาท 

 



วันที่  30 กนัยายน 2564

ยทุธศาสตร์ที ่2 : สร้างบคุลากรด้านอตุสาหกรรมเกษตรที่ชาญฉลาดสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและสังคมโลก
วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์

ผลการด าเนินการ
เปน็ไปตามเปา้หมาย ดีกว่าเปา้หมาย   R ต่่ากว่าเปา้หมาย

กรณตี่ ากว่าเปา้หมาย
    วิเคราะหส์าเหต ุ: (root cause analysis)

แนวทางแก้ไขปญัหา  :
  - จัดกจิกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์

2.3 พัฒนากระบวนการสนบัสนนุใหน้กัศึกษามทีักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ชือ่โครงการ : โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกจิทางอตุสาหกรรมอาหาร design 
thinking ใหแ้กน่กัศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารและโครงการ Design thinking and New Product Change
กิจกรรมที ่1 : Creative Thinking for New Product development
กิจกรรมที ่2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกจิทางอตุสาหกรรมอาหาร (Design Thinking for Food 
Industrial)

2.2 บณัฑิตมทีักษะแหง่ศตวรรษที่ 21และมทีักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัล

2.1 ประเทศมบีคุลากรด้านอตุสาหกรรมเกษตรที่มคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกบัความต้องการ
ของประเทศ

เป้าหมาย

กิจกรรมท่ี 1 : Creative Thinking for New Product development
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน เนื่องจากจัดกิจกรรมในช่วงใกล้สอบและจัดใน
วันหยุด ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (จ านวน 100 คน)
2. ไม่ได้จ านวนความคิดสรา้งสรรค์ที่สามารถตอ่ยอดในวิชาเรียนได้ เนื่องจากจัดแบบออนไลน์ 
ไม่ได้ท า workshop

กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรม
อาหาร (Design Thinking for Food Industrial)
- จ านวนนักศึกษาและบุคลากรเข้ารว่มและส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 68 คน เนื่องจาก
นักศึกษาบางส่วนติดเรียน/ท าปฏิบัตกิาร ซึ่งมีจ านวนและบุคลากรเข้าร่วมและส าเรจ็การ
ฝึกอบรม น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (จ านวน 100 คน)  



วันที่  30 กนัยายน 2564

ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สร้างบุคลากรด้านอตุสาหกรรมเกษตรที่ชาญฉลาดสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและสังคมโลก
วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์

ผลการด าเนินการ    เป็นไปตามเป้าหมาย    ดีกว่าเป้าหมาย   ต่่ากว่าเป้าหมาย

กรณตี่ ากวา่เป้าหมาย
    วเิคราะห์สาเหตุ : (root cause analysis)

แนวทางแก้ไขปัญหา  :

3. ขออนุมัติปรับกจิกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัตัวชี้วัดและแผนการด่าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชือ่โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษาผ่านกจิกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษาผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษาผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ
กิจกรรมที่ 3 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษาผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ
กิจกรรมที่ 4 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษาผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร
กิจกรรมที่ 5 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของนักศึกษาผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

2.2 บัณฑิตมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยแีละดิจทิัล

1. เปล่ียนสถานที่หรือรูปแบบกจิกรรมให้ยดืหยุ่นตามจ่านวนนักศึกษา

2.  เนือ่งจากสถานการณ์โควิดท่าให้ไม่สามารถขยายเวลากจิกรรมได้ จะพิจารณาจดักจิกรรมเป็นออนไลน์หรือในช่วงที่สถานการณ์ดีขึ้น

เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.  มีนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาในด้านการเขียนและการอ่านข้อความภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
36 ซึ่งต่่ากว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือร้อยละ 80
2. ในการจัดกิจกรรมประชุมตอ้งก่าหนดจ่านวนนักศึกษาท่ีแน่นอน (ไม่สามารถเพ่ิมหรือลดได้) เนื่องจากทาง
ร้านอาหารต้องเตรียมอาหารกลางวันไว้ลว่งหน้าตามจา่นวนท่ีตกลงไว้ 
3. เวลาในการจัดกิจกรรมสัน้เกินไป (ภายในช่วง 1 เดือนสุดท้ายของเทอม 2/2563) ท่าให้นักศึกษาหลาย
คนไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
- ได้มีปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการดา่เนินงาน โดยให้นักศึกษาน่าเสนอผลงานตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็น
คลิปวีดิโอคลิปภาษาอังกฤษ แทนการจัดท่าแฟ้มสะสมผลงาน ท่าให้ไม่สอดคล้องกับแผนท่ีตั้งไว้
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ยทุธศาสตร์ที ่2 : สร้างบคุลากรด้านอตุสาหกรรมเกษตรที่ชาญฉลาดสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและสังคมโลก
วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์

ผลการด าเนินการ    เปน็ไปตามเปา้หมาย    ดีกว่าเปา้หมาย   ต่่ากว่าเปา้หมาย

กรณตี่ ากว่าเปา้หมาย
    วิเคราะหส์าเหต ุ: (root cause analysis)

แนวทางแก้ไขปญัหา  :

รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ชือ่โครงการ : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลน์
   กิจกรรมที ่1 : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลนส์าขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   กิจกรรมที ่2 : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลนส์าขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ์
   กิจกรรมที ่3 : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลนส์าขาเทคโนโลยีชีวภาพ
   กิจกรรมที ่4 : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลนส์าขาเทคโนโลยีการบรรจุ
   กิจกรรมที ่5 : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลนส์าขาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ทางทะเล
   กิจกรรมที ่6 : โครงการสนบัสนนุการเรียนการสอนออนไลนส์าขาวิศวกรรมอาหาร

2.2 บณัฑิตมทีักษะแหง่ศตวรรษที่ 21และมทีักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัล

 - ออกแบบปฏบิติัการใหมบ่างส่วนเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถทดลองท่าเองได้ที่บา้นบา้ง

เป้าหมาย
กิจกรรมท่ี 5 : โครงการสนับสนุนการเรยีนการสอนออนไลน์สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้นักศึกษาไม่ได้ลงมือท า
ปฏิบัติการ (บางบทปฏิบัติการ) ด้วยตนเอง
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 : สร้างการรับรู้ของคณะอตุสาหกรรมเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ
วตัถุประสงค์เชิงกลยทุธ์

ผลการด าเนินการ    เป็นไปตามเป้าหมาย    ดีกว่าเป้าหมาย   ต่่ากว่าเป้าหมาย

กรณตี่ ากวา่เป้าหมาย
    วเิคราะห์สาเหตุ : (root cause analysis)

แนวทางแก้ไขปัญหา  :

รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชือ่โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้คณะอตุสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ

4.3 พัฒนาระบบการส่ือสารและเผยแพร่คณะให้เป็นที่รู้จกัในระดับนานาชาติ

 - ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถงึความส่าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจดัท่า Infographic

เป้าหมาย

ในการจัดท า Infographic ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ 
ตามกลุ่มเป้าหมายของคณะ มีการจัดท า infographic จ านวน 5 ช้ิน เนื่องจากมีอาจารย์ที่
สนใจในการ จัดท า Infographic ท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ (จ านวน 12 ช้ิน/ปี)

การประชาสัมพันธ์หรือซื้อโฆษณา ผ่าน Facebook Fanpage มีการจัดซื้อพ้ืนท่ีโฆษณา
จ านวน 5 ช้ิน/ปี เนื่องจากได้จัดท าInfographic ไปจ านวน 5 ช้ิน ซึ่งแผนท่ีวางไว้ จ านวน 12 
ช้ิน/ปี
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พันธกิจด้านบริหารจัดการ

ผลการด าเนินการ    เป็นไปตามเป้าหมาย    ดีกว่าเป้าหมาย   ต่่ากว่าเป้าหมาย

กรณตี  ากวา่เป้าหมาย
    วเิคราะห์สาเหตุ : (root cause analysis)

แนวทางแก้ไขปัญหา  :
 - การปรับแผนการจ่าหน่ายสินค้า
 - ปรับการผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการอา้งองิยอดจ่าหน่ายให้เหมาะสมกบัยอดจ่าหน่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อไม่ให้มีสินค้าคงคลังมากเกนิไป ท่าให้สินค้าหมดอายุ

รายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื อโครงการ : 	โครงการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ของศูนยบ์ริการธุรกจิอตุสาหกรรมเกษตร

เป้าหมาย

มีรายรับจากการจ าหน่ายและมีสนิค้าคงคลงั ต  ากว่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ 

เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้การจ าหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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การติดตามแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ภายใต้แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2563 – 2567  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
1.1 วิจัยร่วมผู้ประกอบการ
สร้าง startup 

นางสาวมุทติา  
หย่างถาวร 

1. โครงการสนับสนุนเพื่อ
เร่งการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
(ตอบกลยุทธ์ 1.1 และ3.4) 

1. จำนวนนวัตกรรม 
2. การร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมและ 
การร่วมมือระหว่างนักวิจัย 

1. จำนวน 1 ช้ินงาน 
2. จำนวน 1  ความ
ร่วมมือ 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

100,000 ได้รับอนมุัติโครงการ จำนวน 1 
โครงการ โดยมี ผศ.ดร.สุธาสินี 
ญาณภักดี เป็นหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณ 100,000 บาท  
ซึ่งได้รับการร่วมมือระหว่างสถาบนั 
อุดมศึกษาและภาคอตุสาหกรรม
และการร่วมมือระหว่างนักวิจัย 
จำนวน 1 ความร่วมมือ และมี
นวัตกรรม จำนวน 1 ช้ิน 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

100,000 

นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (prototype 
product) ให้ไดผ้ลติภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและ
ชีวภาพ และบรรจุภณัฑ ์
(ตอบกลยุทธ์ 1.1,1.6 และ
3.4) 

1. ผลิตภัณฑต์้นแบบ
  

1. จำนวน 1 ผลงาน 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

150,000 ได้ดำเนินการและไดร้ับการอนุมตัิ
โครงการ จำนวน 3 โครงการ  
โดยได้รับผลติภณัฑต์้นแบบ 
จำนวน 3 ผลงาน ดังนี ้
1. โครงการการพัฒนาสารทำ
ความสะอาดและฆ่าเชื้อชนิดเกรด
อาหารจากกรดปาล์มิติก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.สุ
คันธา โอศิริพนัธุ ์
2. โครงการการพัฒนาน้ำมันกาก
กาแฟสกัดให้บรสิุทธ์ิขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.
รัตนา ม่วงรัตน ์
3. โครงการการพัฒนาต้นแบบ
บรรจภุัณฑ์ทนความร้อน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กติติ
ศักดิ์ จันทนสกุลวงศ ์

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

145,000 

บรรล ุ

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
1.2 วิจยัเฉพาะทางที่มี
ศักยภาพเพือ่สร้างความเป็น
ผู้นำในศาสตร์ดังกล่าวใน
ระดับอาเซียน 

นางสาวมุทติา  
หย่างถาวร 

3. โครงการ Patent 
drafting camp 
(ตอบกลยุทธ์ 1.2 และ1.6) 
โครงการอบรมแนวทางการ
จดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรสำหรับนวัตกรรม 

1. จำนวนผลงานนวัตกรรม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาต/ินานาชาติ อาทิ 
สทิธิบัตร, อนุสิทธิบตัร, 
ลิขสิทธิ ์  
2. จำนวนการให้บริการ IP 
ต่อป ี

1. จำนวน  1 เรื่อง 
 
 
 
 
2. จำนวน 3 เรื่อง 

1 มกราคม -
31 สิงหาคม 
2564 

100,000 ได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบใน
การจัดกิจกรรม เป็นการจดั
กิจกรรม  
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
กำหนดการจดักิจกรรม  เมื่อวันท่ี 
14 กรกฎาคม 2564 และไดร้ับ
ผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ 
อาทิ สิทธิบัตร,อนุสิทธิบัตร
,ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 เรื่อง 

14 ก.ค. 
64 

23,288 

นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

4. โครงการอุดหนุน
โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัย
รุ่นใหม ่
(ตอบกลยุทธ์ 1.2 และ1.3) 

1. จำนวนนกัวิจัยรุ่นใหม่ที่
ได้รับทุนวิจยั 
 
 

1. จำนวน 1  คน 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

375,000 ได้ดำเนินการและไดร้ับการอนุมตัิ
โครงการ จำนวน 4 โครงการ 
ดังนี ้
1. โครงการการศึกษาศักยภาพ
ของเหลือจากเปลือกลำไยเพื่อทำ
มูลค่าเพิม่ในการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการ
รักษาความคงตวัของน้ำมันทอด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.กันยา
ศิริ รักอริยะธรรม 
2. โครงการทัศนคติของผู้บริโภค 
และปัจจยัที่ส่งผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจรับประทานอาหารชนิด
ที่มาจากพืชเป็นหลัก (plant-
based) ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.
ดร.พรจันทร์ พิณพาทย ์
3. โครงการวัสดุกันกระแทกจาก
ต้นข้าวโพดเพื่อใช้งานทางการ
บรรจุ ผูร้ับผดิชอบโครงการ ผศ.
ดร.ลินดา ถิรภัทรพันธ ์
4. โครงการผลของเมือกเมล็ดเจีย 

1 ต.ค. 63  
- 30 ก.ย. 
64 

270,000 

บรรลุ 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       และเมล็ดแมงลักต่อสมบตัิทาง

กายภาพของเจลาตินไฮโดรเจลที่
ขึ้นรูปด้วยวิธีสเตอรโิอลิโทกราฟี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.รวิศ 
ทัศคร 

  

1.3 สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารและชีวภาพและบรรจุ
ภัณฑ ์

 - โครงการอุดหนุน
โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัย
รุ่นใหม ่
(ตอบกลยุทธ์ 1.2 และ1.3) 

       

1.4 การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวจิัย/บริการ
วิชาการ เน้นการสร้าง
นวัตกรรม  และ 
การบูรณาการข้ามศาสตรเ์พื่อ
สร้างความเป็นเลิศ 

ผศ.ดร.ธันยพร   
ศิริโวหาร 

5. โครงการวิจัยนักศึกษา
จากผู้ประกอบการที่มารับ
บริการวิชาการจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
(ตอบกลยุทธ์ 1.4 ,2.3 และ
3.3) 

1. จำนวนโครงการวิจัย  
ไม่น้อยกว่า  
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 

1. จำนวน  6  
โครงการ 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

60,000 ได้ดำเนินการและมีโครงการวิจัย
นักศึกษาจากผู้ประกอบการ  
จำนวน 12 โครงการดังนี ้
1. โครงการวิจัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ  
- โครงงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อผลได้ของ
เห็ดนางฟ้า-นางรม โดยใช้ใยปาล์ม
เป็นซับสเตรต” บริษัท ธนโชค
ปาล์ม จำกดั นักศึกษา นายปรินทร 
สี่สุวรรณ ท่ีปรึกษาโครงการ  
ผศ.ดร.สริิวัฒน์ จินศิริวานิชย์  
2. โครงการวิจัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  
- โครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ  
2.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เจลกระเจี๊ยบเขียวช่วย
ควบคุมน้ำหนัก” ที่ปรึกษาโครงการ 
ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 
2.2 โครงการวิจัยเรื่อง  
“influence of coagulants in 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

54,812.60 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
the production of white bean 
tofu” ที่ปรึกษาโครงการ  Assoc. 
Prof. Dr.Tri Indrarini  
wirjantoro) 
2.3 โครงการวิจัยเรื่อง “supple 
mentation of red kidney bean 
protein in cocoa flavored 
whole wheat bread” 
ที่ปรึกษาโครงการ Assoc. Prof. 
Dr.Tri Indrarini  wirjantoro 
3. โครงการวิจัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ  
- โครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ  
3.1 โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของกลี
เซอรอลต่อการเตรียมฟิล์มรำข้าว”  
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ลินดา  
ถิรภัทรพนัธ์  
3.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์เจลีเ่นื้อมะม่วง
เพื่อการท่องเที่ยวของวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงใหม่ไบโอฟู้ดส์” ที่
ปรึกษาโครงการอ.ดร.เปรม ทองชัย 
3.3 โครงการวิจัยเรื่อง “การนำรำ
ข้าวมาใช้ประโยชน์ด้านบรรจุ
ภัณฑ์” ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.
ลินดา  ถิรภัทรพันธ์  
4. โครงการวิจัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ์  
- โครงการวจิัย จำนวน 2 โครงการ  
4.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ไอศครีมอะโวคาโด และ การพัฒนา
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
ผลติภณัฑ์ซอสเลมอน”ที่ปรึกษา
โครงการ อ.ดร.พรจันทร์ พิณพาทย์ 
4.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ไอศครีมมะม่วงคีเฟอร์” 
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุทัศน์  
สุระวัง  
5. โครงการวิจัย สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร  
- โครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ  
5.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้
เทคนคิออสโมติกดไีฮเดรชันร่วมกบั
ลมร้อนในการทำแห้งรากบัว” ที่
ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.พิชญา   
พูลลาภ  
5.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตสภณัฑไ์ส้กรอกไก่เวยีนาไขมนั
ต่ำ” ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.สุภ
เวท มานิยม  
6. โครงการวิจัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- โครงการวจิัยเรื่อง “การประเมิน
ความเสีย่งเบื้องต้นของความ
ปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท”   
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุคันธา  
โอศิริพันธุ์  
และมรี้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและผู้ประกอบการ  
คิดเป็นร้อยละ 87.25 



7 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ   

รศ.ดร.นิรมล   
อุตมอ่าง 

6. โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการระหว่างคณะ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตา่งประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลยัภายในประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอน และ
การวิจัยระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
(ตอบกลยุทธ์ 1.5 และ4.3) 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การเรยีนการสอน การวิจัย
ระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลยัภายในประเทศ 
1. จำนวนมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ  
2. มหาวิทยาลัยเครือข่ายมี
ความพึงพอใจ  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การเรยีนการสอน และการ
วิจยัระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
1. มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ทีม่ีการสอนงานวิจัยด้าน FST  
2. มหาวิทยาลัยเครือข่ายมี
ความพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
1. จำนวน  3 
มหาวิทยาลยั 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80  
 
 
 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่า 2 
มหาวิทยาลยั 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

150,000 ได้ดำเนินการดังนี ้
- โครงการความร่วมมือ Tai-
Thailand Research Project 
(TTRP) กับ Providence 
University ประเทศไต้หวัน เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไต้หวัน-ไทย
แลนด์  ซึ่งภายในเดือนมีนาคม 
2564 คณะฯ จะจัดหาและ
จัดเตรียมพื้นท่ีให้ Providence  
University จัดตั้งเป็นศูนย์วิจยั
ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการฯ 
ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้ง จะจดัทำ
รายชื่อผลติผลทางการเกษตรให้แก่ 
Providence University เพื่อ
คัดเลือกมาเป็นวัตถดุิบใน
โครงการวิจัยร่วมฯ และจะจัดส่ง
รายชื่อคณาจารย์และความ
เชี่ยวชาญด้านการวจิัยใน
หลากหลายสาขาให้แก่ 
Providence University เพื่อเปน็
ข้อมูล ท้ังนี้ ทาง Providence 
University และคณะฯ จะ
ดำเนินการเรื่องการจดัทำข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการวจิัยร่วมกัน
ต่อไป 
- รศ.ดร.นริมล อุตมอ่างไดเ้ข้าร่วม
เป็นผู้บรรยาย ในงาน 2nd 
international Conference on 
Agriculture, Animal Sciences 
and Food Technology (ICAFT) 
2021 ร่วมกับ Faculty of 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

- 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
Bioresources and Food 
Industry, University Sultan 
Zainal Abidin (UniSZA) โดย
นำเสนอในหัวข้อเรื่อง innovative 
Products from Thai Rice ผ่าน
ทาง Webex 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  
สุระวัง รองคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รับเชิญเปน็
อาจารย์พิเศษ (Special Lecturer) 
เพื่อสอนในวชิา Principles of 
Quality Assurance in Food 
Processing course  For the 
class DH17TP /AEP (Advanced 
English Program) Faculty of 
Chemical Engineering and 
Food Technology , Nong Lam 
University Ho Chi Minh City, 
Vietnam โดยสอนในรูปแบบ 
online ระหว่างวันท่ี 19 เมษายน - 
1 มิถุนายน 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 : โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน การวิจยัระหว่าง
คณะของมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       1. มหาวิทยาลัยเครือข่ายมีความ

พึงพอใจ คดิเป็นร้อยละ 80 
2.มีมหาวิทยาลัยภายในประเทศท่ี
มีความร่วมมือ จำนวน 3 
มหาวิทยาลยั 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัย
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
1. มหาวิทยาลัยเครือข่ายมีความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.10 
2. มีมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีมี
การสอนงานวิจัยดา้น FST 
จำนวน 2 มหาวิทยาลัย 

  

1.6 พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมของบุคลากร   

 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (prototype 
product) ให้ไดผ้ลติภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและ
ชีวภาพ และบรรจุภณัฑ ์
(ตอบกลยุทธ์ 1.1,1.6 และ
3.4) 
 

       

- โครงการ Patent drafting 
camp 
(ตอบกลยุทธ์ 1.2 และ1.6) 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางสาวมุทิตา  

หย่างถาวร 
7. โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ
ภาษาต่างประเทศในการ
ตรวจสอบต้นฉบับ 
(Manuscript) 
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

1. จำนวนผลงานทาง
วิชาการตีพิมพ์ต่ออาจารย์
ตอ่ปี  

1. จำนวน 1 ผลงาน
ต่อคน 

1 ตลุาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

50,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มี
ผู้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน 

 - 

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล 
 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด 
(มีทักษะที่กำหนดใน
แผนพัฒนาบุคลากรตั้งแต่
ระดับ 3 ข้ึนไป) 

1. ร้อยละ 100  
 
2. ร้อยละ 65 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

700,000 โดยมีบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ เข้าร่วมอบรม/สมัมนา 
ทั้งหมดจำนวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถตามที่กำหนด (มี
ทักษะที่กำหนดในแผนพัฒนา
บุคลากรตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป) คิด
เป็นร้อยละ 68.64 

 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

102,356.
16 

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

9. โครงการอบรมการจดุ
ประกายศักยภาพของ
บุคลากรเชิงนวัตกรรม 
 
 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  

1. จำนวน  3.50 
ระดับ 

1 กุมภาพนัธ์   
- 31 
กรกฎาคม 
2564 

50,000 ได้ดำเนินการจดัอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 
2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
สำหรับสายวิชาการ และเมื่อวันท่ี 
22 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 
12.00 น.  สำหรับสายสนบัสนุน 
โดยมรีะดบัความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ท่ีระดับ 
3.88 

22 มิ.ย.
64 

9,540 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางนลินธิดา  

ชัยมงคล 
10. โครงการสนับสนุนการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
หรือตำแหน่งที่สูงข้ึน 

1. จำนวนบุคลากรที่ยื่นขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  

1. จำนวน 2  ราย 
 
2. ระดับ 4  

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
มิถุนายน 
2564 

35,000 ได้ดำเนินการจดัอบรม เรื่อง 
“ข้อบกพร่องของผลงานทาง
วิชาการสายอุตสาหกรรมเกษตร” 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 – 15.30 น ผ่าน
ระบบ zoom meeting  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. มีบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ จำนวน 7 ราย 
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่ระดับ 4.46 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

4,120 

นางจริยา   
คำบุญเรือง 

11. โครงการสนับสนุน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการ
เขียนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 
(Manuscript Camp) 
 

1. ร่างบทความวิจัย  
2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม  
3. ความพึงพอใจของ
นักศึกษา  

1. จำนวน 15 
บทความ 
2. จำนวน 15 คน 
 
3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

50,000 - ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 
เรื่อง  “มุมมองจากประสบการณ์
ตรง: เตรียม Manuscript 
อย่างไรให้เตะตา Editor”  เมื่อ
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 
9.00 - 11.00 น. ผ่านทาง 
Zoom Meeting 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม ครั้งท่ี 
2 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ได้ร่างบทความวิจยั จำนวน 
15 บทความ  
2. มีนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม 
จำนวน 43 คน 
3. มีร้อยละความพึงพอใจของ
นักศกึษา คิดเป็นร้อยละ 100 

พ.ค.-
ก.ค.64 

25,800 

นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

12. อุดหนุนเงินรางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั 
 
 

1. จำนวนผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพ์ต่ออาจารย์ต่อปี
  

1. จำนวน 1 ผลงาน
ต่อคน 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

50,000 มีผู้ยื่นขออุดหนุนเงินรางวัลการ
ตีพิมพ์  จำนวน 2 ท่าน คือ  
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ 
และผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

41,400 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางสาวมุทิตา  

หย่างถาวร 
13. สมทบทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก (Matching 
Fund) 
 

1. การร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมและการ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัย
  

1. จำนวน 1 ความ
ร่วมมือ 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

200,000 ได้สนบัสนุนสมทบทุนวิจัยจาก
แหล่งทนุภายนอก จำนวน 2 ทุน 
งบประมาณ 180,000 บาท ซึ่งมี
การร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาและภาคอตุสาหกรรม
และการร่วมมือระหวา่งนักวิจัย 
จำนวน 1 ความร่วมมือ 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

268,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ชาญฉลาดสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
2.1 สร้างบัณฑติพันธ์ุใหม่ 
สร้างผูเ้รียนทีม่ีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ / ทักษะ
ทางวิชาชีพผ่านสหกิจศึกษา/ 
WIL 

นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 

14. โครงการบัณฑิตพันธุ์
ใหม ่
 

1. นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. มีผลประเมินกิจกรรมความพึง
พอใจ  
3. นักศึกษาได้รับใบรับรองการ
สอบผ่าน 

1. อย่างน้อยร้อยละ 60 
ของทัง้รุ่น   
2. ร้อยละ 80 
 
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

456,000 ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี ้
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมการ
ฝึกอบรมในหลักสตูร “ค่าย
ฝึกอบรมเตรยีมความพร้อม
ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อ
ติวสอบ CMU - eGrad 
&TOEIC” ให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปสีุดท้าย (รหสั 60) 
ระหว่างวันท่ี 7 – 11 ธันวาคม 
2563 เป็นรูปแบบด้วยโปรแกรม 
Zoom  มีนักศึกษาที่เขา้ร่วม
จำนวน 14 คน 
- นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 60 ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมหลักสตูรผู้ควบคุมการ
ผลิตอาหาร (Retort 
Supervisors) ตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายสำหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มคีวาม
เป็นกรดต่ำและชนิดทีป่รับกรด 
ระหวา่งวันท่ี 14 – 18 ธันวาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 
สำหรับนักศึกษารหสั 60 
- ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนา
ทักษะหลักสตูร Good Hygienic 
Practices (GHPs) และ Hazard 
Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) rev.5 การอบรม

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
ระบบคณุภาพที่สำคัญใน
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะความเป็นมืออาชีพในการ
ทำงาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
ช้ันปีท่ี 3 รหัส 61 ระหวา่งวันท่ี 
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
08.30 – 16.30 น. รูปแบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564  เมื่อวันท่ี 11 
มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 
16.30 น. โดย ได้เชิญศิษยเ์ก่า
มาร่วมบรรยายหัวข้อ “แชร์
ประสบการณ์ สรา้งแรงบันดาลใจ
ในการทำงาน” โดย คุณนภิสา 
เลิศสุวรรณ์ ตำแหน่ง 
Production supervisor บริษัท 
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จำกดั โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (รหัส 60) ได้
เตรียมความพร้อมในการสมัคร
งาน และแนะแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  
รวมถึงสร้างความผูกพันระหว่าง
นักศึกษาและคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
- ได้ดำเนินกิจกรรมพานักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4 (รหัส 60) เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ณ สถาน
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม – 1 
เมษายน 2564 ดังนี้ ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมปศสุัตว์, 
โรงงานแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว์,บริษัท 
เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด,เข้า
ศึกษาดูงาน บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอ
รี่ จำกัด,เดินทางไปทัศน์ศึกษา อ.
แม่วาง จ.เชียงใหม่, (กิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ)  
- ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม 
“เตรียมความพร้อมทางด้าน
บุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน” 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีสุดท้าย 
(รหัส 60) โดยวิทยากร อาจารย์ 
ดร.อุทุมพร สุระยศ อาจารย์
ประจำ วิทยาลัยการศึกษาและ
การจัดการทางทะเล จังหวัด
สมุทรสาคร ซึง่เป็นผู้ทีม่ีความรู้
ความสามารถเป็นอยา่งดียิ่ง มา
เป็นวิทยากร  ให้แก่นักศึกษา 
และบุคลากรผู้ที่สนใจ ในวันศุกร์ 
ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 
– 17.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่
ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และความสามารถ เพิ่ม
ทักษะใหม้ีความพร้อมเข้าสูร่ะบบ
การทำงานในศตวรรษท่ี 21 ตอบ 



16 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       โจทย์ความต้องการของภาคการ

ผลิต 
โดยมผีลการดำเนินการดังนี้ 
1. นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 83.03  
ของทั้งรุ่น 
2. ผลประเมินกิจกรรมความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.68 
3. นักศึกษาได้รับใบรับรองการ
สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม 
 

  

นายวิมล   
คำบุญเรือง 

15. โครงการเสริมสร้าง
ทักษะเตรียมความพร้อม
บัณฑิตก่อนสำเร็จ
การศึกษา (ช้ันปีท่ี 4) 
กิจกรรมที่ 1 : เตรียม
ความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 
 

กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความ
พร้อมในการประกอบอาชีพ  
1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านการอบรมระบบคณุภาพ 
 

 

 

 

 
 
1. ร้อยละ 80 

1 มีนาคม - 
31 
พฤษภาคม 
2564 

150,000 ได้ดำเนินการจดักิจกรรมอบรม
ในหลักสูตรมาตรฐาน
GHPs/HACCP Rev 5 และ
หลักสตูร Food Allergen 
Management  ระหว่างวนัท่ี 5 
- 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรม
แคนทารี่ฮลิลเ์ชียงใหม่ โดยเชิญ
วิทยากร อาจารย์ นริันดร์ เหลา
พนัสสัก จากบริษัท Quality 
Up และ FSSS Food Safety 
Support and Service  มี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้า
ร่วม จำนวน 119 คน และมีร้อย
ละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านการ
อบรมระบบคุณภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 
 

5-7 
เม.ย.64 

107,556.50 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางสาวสุดาพร  

วัฒนา 
16. โครงการเตรียมความ
พร้อมให้นักศกึษาก่อน
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน 
 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียม
ความพร้อม (ได้รับความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้น)  

1. ร้อยละ 70 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

40,000 - ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 และชั้นปทีี่ 4 ก่อนไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ ระหว่างวันท่ี 10 – 
18 ตุลาคม 2563 หัวข้อบรรยาย 
ดังนี้  
1. Good Manufacturing 
Practice (GMP) 
2. การจัดทำรายงาน รูปเล่มสห
กิจศึกษา 
3. Learn Manufacturing  
4. Design Expert 
5. การใช้โปรแกรม Excel และ
เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม 
Power point ให้น่าสนใจ 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมอบรม
พัฒนาทักษะ เมื่อวันเสาร์ ที่ 24
ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 –
12.00 น. หัวข้อบรรยาย ทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับสหกิจศึกษา
(English skills for cooperative 
education) ในรูปแบบโปรแกรม 
Zoom 
- ได้ดำเนินการเชิญคณุยุวพร ณ 
เชียงใหม่ ตำแหน่งผู้จดัการแผนก
วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์ บริษัท 
เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้
เครื่องมือเพื่อ 

1 ต.ค. 
63  - 
30 ก.ย. 
64 

35,661.05 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       ปรับปรุงกระบวนการผลิต เมื่อ

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
14.00-16.30 น.  
- ได้ดำเนินการเชิญคณุสุภาภรณ์ 
คำใจใส่ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท 
เชียงใหม่เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด 
เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ 
การใช้เครื่องมือเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลติ เมื่อวันท่ี 12 
กุมภาพนัธ์2564 เวลา 14.00-
16.30 น. 
พร้อม คิดเป็นร้อยละ 88.61 
- ได้ดำเนินการเชิญ อาจารย์ ดร.
สาลินี สันติธีรากลุ ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็น
วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้
เครื่องมือเพื่อปรับปรุง  
กระบวนการผลติ และทกัษะการ
ทำงานท่ีสำคัญในปจัจุบัน เมื่อ
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
14.00-16.30 น.  
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความ
พร้อม คิดเป็นร้อยละ 88.61 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางสาวสุดา

พร  วัฒนา 
17. โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 
อาจารยผ์ู้นิเทศ นักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจศึกษา  
ณ สถานประกอบการ 
 

1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ
นิเทศ  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
และผูป้ระกอบการ  

1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
  

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

180,000 - ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม
ทดแทนการปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทาง
ทะเล ระหว่างวันท่ี 1  กมุภาพันธ์ 
– 25 มีนาคม 2564 ได้
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทำวิจัย (เป็น
กลุ่มนักศึกษาท่ีไปปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ จ.
สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ) 
- ได้ดำเนินการนิเทศนักศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีชวีภาพ ในช่วงเดือน 
มิถุนายน – กันยายน 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดดังนี ้
1.ความพึงพอใจของนักศึกษา 
และผูป้ระกอบการ คิดเป็นร้อยละ 
80.80 
2. นักศึกษาได้รับทักษะ จำนวน 
2 ทักษะ คือ 1. พัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะการเป็นนักวิจัย 
3. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ
นิเทศ คิดเป็นร้อยละ 86 
 

1 ก.พ.-
25 มี.ค.
64 

97,032.85 

นางสาวสุดา
พร  วัฒนา 

18. โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 
 

1. พบปะ พูดคุย หารือกับ
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  

1. จำนวน 1 ครั้ง 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

60,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทาง
สถานประกอบการยังไม่สะดวกใน
การฝึกงานและสหกิจศึกษาในช่วง
สถานการณ์นี ้
 

 - 

ยกเลิกโครงการ 

 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 รศ.ดร.นิรมล   

อุตมอ่าง 
19. 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 
Japan 
กิจกรรมที่ 4 :  โครงการ 
Student mobility from 
Chaina 
กิจกรรมที่ 5 :  โครงการ 
Student mobility from 
other countries 
 
 

กจิกรรมที ่1 :  โครงการ 
Student mobility from 
Vietnam 
1. นักศึกษาเวียดนามเข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2 :  โครงการ 
Student mobility from 
Malaysia 
1. นักศึกษามาเลเซียเข้าร่วมศึกษา
ดูงาน  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3 :  โครงการ 
Student mobility from Japan 
1. นักศึกษาญี่ปุ่นเข้าร่วมศึกษาดู
งาน  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 4 :  โครงการ 
Student mobility from 
Chaina 
1. นักศึกษาจีนเข้าร่วมศึกษาดูงาน  
2. ความพึงพอใจของนักศกึษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที ่5 :  โครงการ 
Student mobility from other 
countries 
1. นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษา
ดูงาน  

 
 
 
1. ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
3. ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
5. ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
6. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
7. ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
8. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
9. ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

200,000 - ได้ดำเนินการโครงการ 
Academic Conference with 
University Sultan Zainal 
Abidin (UniSZA), Malaysia 
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2563 โดยมีนักศึกษา
มาเลเซียเข้าร่วมศึกษาดูงาน 
จำนวน 55 คน และมีความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 85.80 
- ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1,3,4และ5 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมได ้

 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

6,169 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

10. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2.2 การเรียนการสอนแบบ 
active learning (teaching 
transformation) ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 

นางจริยา 
คำบุญเรือง 

20. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1. นวัตกรรม และหรือ การ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดีเชิงประจักษ ์ 

1. จำนวน 6 กระบวนวิชา 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
มิถุนายน 
2564 

30,000 ได้ดำเนินการจดับรรยายพเิศษ  
ในหัวข้อ "สุขลักษณะเบื้องต้นใน
กระบวนการผลติอาหาร"  เมื่อ
วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 และ 13 
มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 
12.00 น. ณ ห้อง 1-219   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดย
ได้รับนวัตกรรม และหรือ การ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนที่
เป็นแบบอย่างท่ีดีเชิงประจักษ/์
จำนวน 6 กระบวนวิชา 

9 ธ.ค.
63, 
13 ม.ค. 
64 

29,307.64 

อ.ดร.สุพัฒน์  
พงษ์ไทย 

21. การพัฒนาทักษะชีวิต 
“Life : Lecture Series”  
และการเตรียมความพร้อม
ทักษะวิขาชีพและทักษะ
แห่งอนาคต (Soft skill) 
 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
/5.00  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการสรา้ง Smart 
Character 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Critical thinking 
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Career & Learning skills  
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Problem solving 
 

1. ร้อยละ 80  
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
3. จำนวน 1 ทักษะ 
 
 
4. จำนวน 1 ทักษะ 
 
 
5. จำนวน 1 ทักษะ 
 
 
6. จำนวน 1 ทักษะ 
 

1 ตุลาคม 
2563 - 31 
กรกฎาคม 
2564 

100,000 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพลังแห่ง
ความสำเร็จจากการสื่อสารและ
บุคลิกภาพที่เป็นเลิศ  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2563  
ณ  หอประชุมคณะอุตสาหกรรม
เกษตร โดยมผีลการดำเนินงาน
ดังนี ้
1. จำนวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
/5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการสรา้ง Smart 
Character 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจับต้น- 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

37,900 

บรรลุ 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       ชนปลาย สู่ Start up มือทอง 

- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 13 มีนาคม 2564  
ณ  หอประชุมคณะอุตสาหกรรม
เกษตร โดยมผีลการดำเนินงาน
ดังนี ้
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
/5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Critical thinking 
กิจกรรมที่ 3 : สุดยอดการ
วางแผนและบริหารการเงินเพื่อ
อนาคต 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานดังนี ้
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
/5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Career & Learning skills 
กิจกรรมที่ 4 : Growth  
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       Mindset...ทะลุกรอบความคิด 

ชีวิตเปลี่ยน 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 4 กันยายน 2564 โดยมีผล
การดำเนินงานดังนี ้
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 1002. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวม
มากกว่า 3.50 /5.00 คดิเป็น
ร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Critical thinking & Problem 
solving 
กิจกรรมที่ 5 : Kaizen...อาวุธ
ลับสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
- ได้ดำเนนิการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 11 กันยายน 2564 โดยมี
ผลการดำเนินงานดังนี ้
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
(กิจกรรมละ 100 คน) คดิเป็น
ร้อยละ 100 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจโดยรวมมากกว่า 3.50 
/5.00 คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ Soft skill ด้าน 
Career & Learning skills 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางสาวภค

ภรณ์  ก่อเกดิ 
22. โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ทางวิชาการและพัฒนา
คุณภาพ  
นศ. อก.(ช้ันปี 2-3) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม
การสัมมนา แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ สโมสร นศ. 
อก. (2 รอบ) 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม
สนับสนุนการเข้าร่วมกีฬา
เปิดกระป๋อง 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
ดำเนินการด้าน
ทุนการศึกษา 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการ
สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
สโมสร นศ. อก.  
(2 รอบ) 
1. เอกสารแนวปฏิบตัิในการจดั
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา อก. 
มช. 
2. รายงานส่งมอบงานของสโมสร
นักศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม
สนับสนุนการเข้าร่วมกีฬาเปดิ
กระป๋อง 
1. นักศกึษาคณะอุตสาหกรรม
เกษตรได้รับรางวัลทางด้าน
วิชาการและกีฬาอยา่งน้อย
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
ดำเนินการด้านทุนการศึกษา 
1. จำนวนบ้านนักศึกษาที่ได้รับ
การตรวจเยี่ยมจำนวน 
2. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับ
บริการดา้นทุนการศึกษา 
 

 
 
 
 
1. จำนวน 1 ฉบับ 
 
 
2. จำนวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
3. จำนวน 1 อันดับ 
 
 
 
 
4. จำนวน 40 หลังคา
เรือน 
5. ร้อยละ 75 

1 ตุลาคม 
2563  - 13 
สิงหาคม 
2564 

150,000 - กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการ
สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
สโมสร นศ.อก. (2 รอบ)  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 20 - 21 
พฤศจิกายน 2563 ณ สวนทวี
ชล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผล
การดำเนินการดังนี้  
1. ได้เอกสารแนวปฏิบตัิในการ
จัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา อก. 
มช.จำนวน 1 ฉบับ 
2. มีรายงานส่งมอบงานของ
สโมสร 
นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
ดำเนินการด้านทุนการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 : การดำเนินการ
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษา 
- ได้ดำเนินการสมัภาษณ์
ทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม 2563 และวันที่ 9 
ธันวาคม 2563 และมพีิธีมอบ
ทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลความ
พึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
ด้านทุนการศึกษา  คิดเป็นร้อย
ละ 80 
กิจกรรมที่ 3.2 : การดำเนินการ
ด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

42,967 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       - ได้ดำเนินการด้านกองทุนเงินกู

ยืมเพื่อการศึกษา และมีความพึง
พอใจต่อการเข้ารับบริการด้าน
ทุนการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80 
- ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 2 : 
เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลยัมหิดล และ
มหาวิทยาลยัศิลปากร (เจ้าภาพ) 
ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม
กีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งท่ี 28 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
กิจกรรมที่ 3 :  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้ไม่
สามารถลงพืน้ท่ีเพื่อตรวจเยี่ยม
บ้านนกัศึกษาได ้

  

นางสาวภค
ภรณ์  ก่อเกดิ 

23. โครงการเตรียมความ
พร้อม นศ.ใหม ่เพื่อสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้และการ
ใช้ชีวิต (ช้ันปี 1) 
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมปรับ
พื้นฐานความรู้วิชาการ 
สำหรับ นศ.ใหม่ (ปี 1) 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม
เตรียมความพร้อม นศ. 
Pre college 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม
เตรียมความพร้อมห้อง
เชียร ์

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้วิชาการ สำหรับ  
นศ.ใหม่ (ปี 1)  
1. นักศึกษารับรู้ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่21 ด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม นศ. Pre college 
1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา  
2. นักศึกษามีทกัษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ ด้านทักษะชีวิต
และอาชีพ 

 
 
 
1. นักศึกษารับรู้ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
 
2. ระดับ 3.75  
 
3. จำนวน 1 ทักษะ 
 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 13 
สิงหาคม 
2564 

350,000 - กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้วชิาการสำหรับนศ.
ใหม่(ปี 1) 
- ได้ดำเนินการปรับรูปแบบในการ
จัดกิจกรรม ในรูปแบบ online 
ผ่านระบบ Zoom meeting โดย
ได้ดำเนินการจดักิจกรรม ครั้งที่ 1 
เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  
- ได้ดำเนินการ ติวปรบัพ้ืน
ฐานความรู้วิชาการ ครั้งท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 22 – 13 ตุลาคม 
2564  
โดยนักศึกษารับรู้ทักษะการเรยีนรู ้

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

189,813.75 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
   กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเตรียม

ความพร้อมห้องเชียร ์
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา  
2. นักศึกษามีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ ด้านทกัษะชีวิต
และอาชีพ 

 
 
4. ระดับ 3.75  
 
5. จำนวน 1 ทักษะ 
 

  ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม จำนวน 2 ทักษะ 
คือ Smart Brain และ Smart IT 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม นศ. Pre college 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม 
ระหว่างวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 
2564   
โดยมผีลการดำเนินการดังนี ้
1. นักศึกษามีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิต 
และอาชีพ 
2. มีระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาอยู่ที่ระดับ 4.38 
- ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 3 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการจัดกจิกรรมได ้
 

  

 สำนักวิชาฯ 24. โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน ์
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนออนไลนส์าขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที ่2 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนออนไลนส์าขา
เทคโนโลยีการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
1. วิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สนับสนนุการเรยีนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

 
 
 
 
1. จำนวน  5 วิชา 
 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

1 ตลุาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

90,000 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอนออนไลนส์าขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
- สาขาวิชา FST ได้ดำเนินการ
จัดทำสื่อออนไลน์ จำนวน 5 
กระบวนวิชา  
และมีความพึงพอใจของ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คดิ
เป็นร้อยละ 84.25 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอนออนไลนส์าขา

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

73,764 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนออนไลนส์าขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนออนไลนส์าขา
เทคโนโลย ี
การบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
สนับสนุนการ เรียนการ
สอนออนไลนส์าขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนออนไลนส์าขา
วิศวกรรมอาหาร 
 

1. วิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. วิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกจิกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลย ี
การบรรจ ุ
1. วิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ออนไลน์สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล 
1. วิชาทีม่ีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ์
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
ออนไลน์สาขาวศิวกรรมอาหาร 
1. วิชาทีม่ีการจัดการเรียนการ

3. จำนวน  5 วิชา 
 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
5. จำนวน  5 วิชา 
 
6. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
7. จำนวน  5 วิชา 
 
8. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
9. จำนวน  5 วิชา 
 
10. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
11. จำนวน  5 วิชา 

เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์
-  ได้ดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน ์
จำนวน 5 กระบวนวิชา และมี
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอนออนไลนส์าขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อ
ออนไลน์ จำนวน 6 กระบวนวิชา
วิชา  
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
80 
และวิชาทีม่ีการจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ จำนวน 5 
กระบวนวิชา ดังนี้ 602100, 
602102, 602103, 602122, 
602472 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอนออนไลนส์าขา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
ได้ดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างทำสื่อ
ออนไลน์ จำนวน 5 กระบวนวิชา
วิชา ดังนี้ 603322, 603332, 
603352, 603462, 603496 
และมรี้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คดิ
เป็นร้อยละ 85 
กิจกรรมที ่5 : โครงการสนับสนุน
การ เรียนการสอนออนไลนส์าขา

ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
สอนแบบออนไลน ์
2. ความพึงพอใจของนักศกึษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

 
12. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 
5 กระบวนวิชาดังนี้ 606231, 
606244, 606245, 606343, 
606363  
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
77.49  
กิจกรรมที่ 6 : โครงการสนับสนุน
การเรยีนการสอนออนไลนส์าขา
วิศวกรรมอาหาร 
- ได้ดำเนินการแบ่งผูร้ับผดิชอบ
ตามกระบวนวิชาดังนี ้ 
1. กระบวนวิชา 604305 : 
ปฏิบัติการวศิวกรรมชีวกระบวน
การพืน้ฐานอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ จงเจริญรักษ์  
2. กระบวนวิชา 604313 : 
ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการ
อาหาร 1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ : 
ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 
3. กระบวนวิชา 604351 : การ
คํานวณในวิศวกรรมอาหาร 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.
รัตนา ม่วงรัตน ์
4. กระบวนวิชา 604352 : การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมอาหาร อาจารย ์
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สรญา เขียว

นาวาวงศ์ษา 
5. กระบวนวิชา 604415 : 
ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวน 
การอาหาร 2 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  
นฤนาทวงศ์สกุล 
โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เขา้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
86.57 

  

รศ.ดร.นิรมล   
อุตมอ่าง 

25. โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
นักศกึษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
นักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพึงพอใจของ นศ.ที่เขา้
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพึงพอใจของ นศ.ทีเ่ข้า 
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 3 : โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 4 : โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการบรรจ ุ
1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพึงพอใจของ นศ.ท่ีเข้า  

 
 
 
1. จำนวน 250 คน 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
3. จำนวน 250 คน 
4. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
5. จำนวน 250 คน 
6. ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80 
 
 
 
7. จำนวน 250 คน 
8. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

300,000 ขอยกเลิกโครงการ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมได ้

- 4,561.95 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
  นักศึกษาสัมพันธ์สาขา

วิศวกรรมอาหาร 
กจิกรรมที่ 7 : โครงการ
สนับสนุนอาหารและ
เครื่องดื่มนักศึกษา
สัมพันธ์ 
 

ร่วมกจิกรรม  
กิจกรรมที่ 5 : โครงการนักศึกษา
สัมพันธ์สาขาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์
ทางทะเล 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพึงพอใจของ นศ.ทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 6 : โครงการนักศึกษา
สมัพันธ์สาขาวิศวกรรมอาหาร 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพึงพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 7 : โครงการสนับสนุน
อาหารและเครื่องดื่มนักศึกษา
สัมพันธ์ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ความพงึพอใจของ นศ.ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
9. จำนวน 250 คน 
10. ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80 
 
 
 
11. จำนวน 250 คน 
12. ไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 80 
 
 
 
 
13. จำนวน 150 คน 
14. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

     

ผศ.ดร.ยงยุทธ  
เฉลิมชาต ิ

26. โครงการเตรียมความ
พร้อมห้องปฎิบัติการเพื่อ
ป้องกัน 
ความเสีย่งในสภาวะโรค
ระบาด ปีการศึกษา2564 
 

1. ห้องปฎิบัติการทีไ่ด้รับการ
ปรับเปลีย่น เพื่อลดความเสี่ยงใน
สภาวะโรคระบาด 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าใช้ห้องและมีความปลอดภัย  

1. จำนวน 2 
ห้องปฎิบัติการ 
 
2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

50,000 ได้ดำเนินการจดัซื้ออุปกรณ์และ
สารเคมี และจัดทำเจลและสเปย์
แอลกอฮอล์ ในภาคเรียนที่ 1-
2/2564 เรียบร้อยแล้ว 
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
เข้าใช้ห้องและมีความปลอดภัย 
คิดเป็นร้อยละ 72 
2. ห้องปฎิบัติการที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่น เพื่อลดความเสี่ยง
ในสภาวะโรคระบาด จำนวน 2 
ห้อง 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

42,724 

ยกเลกิโครงการ 

 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
2.3 บูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัยและบริการ
วิชาการ เพือ่สร้าง startup 

 - โครงการวิจัยนักศึกษา
จากผู้ประกอบการที่มารับ
บริการวิชาการจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
(ตอบกลยุทธ์ 1.4,2.3และ
3.3) 

       

2.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 

27. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศกึษา
ผา่นกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนกัศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาใน
ด้านการเขียนและการอ่าน
ข้อความภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้  
2. นักศึกษามีทักษะด้านการ 
สนทนาเป็นภาษาในบริบท
ชีวิตประจำวนั เพิ่มขึน้ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีน
กระบวนวิชา 602497 ในปี
การศึกษา 2564 (ภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2)  
2. คะแนนการนำเสนอของ
นักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชา 602497 ในปี
การศึกษา 2564 (ภาคการศึกษา

 
 
 
 
 
 
1. ร้อยละ 80  
 
 
2.  ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
3. ได้ลำดับขั้น S เกินกว่า 
ร้อยละ 95 
 
 
4. ได้คะแนนการนำเสนอ
ไม่ต่ำกว่า 50 เกินกว่าร้อย
ละ 60 (คะแนนเต็มใน
การนำเสนอสัมมนาคือ 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

60,000 กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม 
Everyone can blog ระหวา่ง
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ – 31 
มีนาคม 2564 
โดยมผีลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดดังนี ้
1. นักศึกษามีทักษะด้านการ
สนทนาเป็นภาษาในบริบท
ชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้น คดิเป็น
ร้อยละ 100 
2. นักศกึษาได้รับการพัฒนาใน
ด้านการเขียนและการอ่าน
ข้อความภาษาอังกฤษเพิม่ขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 36  
ปัญหาและแนวทางแก้ไข  
1. การจัดกิจกรรมประชุมต้อง
กำหนดจำนวนนักศึกษาแน่นอน 
(ไม่สามารถเพิม่หรือลดได้) 
เนื่องจากทางร้านอาหารต้อง

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

44,462 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านกจิกรรมการเรยีนรู้   
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลติภณัฑ์ทางทะเล 
 

 

 

ที่ 1 และ 2)  
3. ความพึงพอใจนักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าฟัง
บรรยายมีแนวทางการอ่าน และ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษไดด้ี
ยิ่งข้ึน 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
กิจกรรมที ่3 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
1. จำนวนแฟ้มสะสมงานของ
นักศึกษา  
2. จำนวนวีดิโอคลิปการจัดทำ
แฟ้มสะสมงาน 
3. นักศึกษาสามารถสร้างแฟ้ม
สะสมงานท่ีมีคณุภาพเพื่อใช้
ประกอบการสมัครงานหรือ
ศึกษาต่อได ้  
4. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน

60 คะแนน)   ร้อยละ 50  
5. ร้อยละ  70 
 
 
 
 
 
6. ร้อยละ  70 
 
 
 
 
 
7. ร้อยละ  70 
 
 
 
 
 
8. จำนวน 100 งาน 
 
9. จำนวน 1 คลิป 
 
10. ร้อยละ 65 
 
 
 
11. ร้อยละ 70 
 
 
 

เตรียมอาหารกลางวันไว้
ล่วงหน้าตามจำนวนที่ตกลงไว้  
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนสถานท่ี
หรือรูปแบบกิจกรรมใหย้ืดหยุ่น
ตามจำนวนนักศึกษา 
2. เวลาในการจัดกจิกรรมสั้น
เกินไป (ภายในช่วง 1 เดือน
สุดท้ายของเทอม 2/2563) ทำ
ให้นักศึกษาหลายคนไม่มโีอกาส
ร่วมกิจกรรม  
แนวทางแก้ไข: เนื่องจาก
สถานการณ์โควดิทำให้ไม่
สามารถขยายเวลากิจกรรมได้ 
จะพิจารณาจัดกจิกรรมเป็น
ออนไลน์หรือในช่วงที่
สถานการณ์ดีขึ้น 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมอบรม
ออนไลน์ “Present งาน
ภาษาอังกฤษยังไง ให้เป๊ะ ปัง ดัง 
โดน” สำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3-
4  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  
2564 
โดยมผีลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดดังนี ้
1. ความพึงพอใจของนักศกึษา 

ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์
1. ความรู้ของนักศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
มารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตกเพิม่ขึ้นจากก่อน
การอบรม โดยการทำ
แบบสอบถามอย่างมีนัยสำคญั 
(7-point Likert scale)  
2. มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่าหรือเทา่กับ
ของจำนวนนักศึกษา PDT 
รหัส 60 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนักศกึษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
1. ร้อยละของความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
2. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่าน
วิชา Fundamental English  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
 
12. ท่ีระดับความเช่ือมั่น
95% 
 
 
 
 
 
 
13. ร้อยละ 50  
 
 
 
14. ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
15. ร้อยละ 70 
 
 
16. ร้อยละ 80 
 
17. ร้อยละ 70 

คิดเป็นร้อยละ 82 
2. ความพึงพอใจนักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าฟัง
บรรยายมีแนวทางการอ่าน และ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษไดด้ี
ยิ่งข้ึน คิดเป็นร้อยละ 77 
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีน
กระบวนวิชา 602497 ในปี
การศึกษา 2564 (ภาคการศึกษา
ที ่1 และ 2) ได้ลำดับขั้น S เกิน
กว่า คิดเป็น 95% 
4. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน
กระบวนวิชา 602497 ในปี
การศึกษา 2564 (ภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2) ได้คะแนนการ
นำเสนอไม่ต่ำกว่า  
50 เกินกว่าร้อยละ 60 (คะแนน
เต็มในการนำเสนอสัมมนาคือ 
60 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50  
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 4 กันยายน 2564 
โดยมีความพึงพอใจของ
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 4 กันยายน 2564 
- มีความพึงพอใจของนักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 72.20  
- ได้มีปรับเปลีย่นกิจกรรมในการ
ดำเนินงาน โดยให้นักศึกษา
นำเสนอผลงานตามหัวข้อที่
นักศกึษาสนใจเป็นคลิปวีดิโอ
คลิปภาษาอังกฤษ แทนการ
จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
สนบัสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ ์
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม ใน
ห้วข้อ Pitching Perfect : 
ภาษาอังกฤษสำหรับการ 
Pitching เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 
2564 
โดยมผีลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดดังนี ้
1. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 80 
2. ความรู้ของนักศึกษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
มารยาทการรับประทานอาหาร
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
แบบตะวันตกเพิม่ขึ้นจากก่อน
การอบรม โดยการทำ
แบบสอบถามอย่างมีนัยสำคญั 
(7-point Likert scale) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที9่5% 
3. มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 
ของจำนวนนักศึกษา PDT รหัส 
60 คิดเป็นร้อยละ 100  
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล ระดับ
ปริญญาตรี ในช่วง ปีการศึกษา 
2/2563 เช่น English Room 
for MPT 
โดยเชิญชวน นักศึกษาสาขาวิชา 
MPT เขียนเล่าประสบการณ์ปี
ใหมท่ี่ประทับใจ เป็น
ภาษาอังกฤษในหัวข้อ one of 
my memorable new year 
experiences  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม 
English Room for MPT  โดย
จัดเป็นกิจกรรม English Clinic 
ที่จะเปิดโอกาสให้ นักศึกษา
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
สาขาวิชา MPT ได้ปรึกษา
การบ้าน หรือปัญหาทั่วไป
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
- ได้ดำเนินการเชิญ อาจารย์ 
ภก.ดร.พัฒนชัย ลมิปิกิรติ  
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มาเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “เที่ยวไปฝึก
ภาษาอังกฤษไป ประสบการณ์
จากอาจารย์จุฬา”เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 
12.00 น.  
โดยรูปแบบโปรแกรม Zoom 
1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 83 
2. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่าน
วิชา Fundamental English 
คิดเป็นร้อยละ 92.86 

 นายวิมล   
คำบุญเรือง 

28. โครงการยกระดับ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศกึษา
ระดับปริญญาตร ี
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศกึษาป.ตรี ก่อนสำเร็จ
การศึกษา 
 
 

กจิกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาป.ตร ี
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
1. ร้อยละนักศึกษามีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษท่ีเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 
 
 

1 ตุลาคม 
2563 - 31 
สิงหาคม 
2564 

250,000 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาป.ตร ี
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมใน
หลักสตูร“ค่ายฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษพิชิต CMU-eGrad 
& TOEIC” ระหว่างวันท่ี16 – 20 
พฤศจิกายน 2563 โดยมีร้อยละ
ของนักศึกษาท่ีมีทักษะทางด้าน
ภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 53.66 

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

140,780 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
2.5 ส่งเสริมการเข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของนกัศึกษา
และบุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

นางสาว
กัญญารตัน์  
ภูมิประหมัน 

29. โครงการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 : ตอบปัญหา
ของสาขา 
BIOT,FoSTAT,Food 
Innopolis และอื่นๆ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ประกวดนวัตกรรม 
ผลิตภณัฑ์อาหาร Food  
Innovation Contest 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
เตรียมความพร้อม "ปั้นดิน
ให้เป็นดาวด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 

กจิกรรมที ่1 : ตอบปัญหาของ
สาขา BIOT,FoSTAT, Food 
Innopolis และอื่นๆ 
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
2. ผ่านเข้ารอบคดัเลือก 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการประกวด
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์อาหาร  
Food Innovation Contest 
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
2. ผ่านเข้ารอบคดัเลือก 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียม 
ความพร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาว
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์
1. รางวัลที่ไดร้ับ  
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ และ
ได้รับองค์ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

  

 
 
 
1. อย่างน้อย 50 คน 
2. อย่างน้อย 1 ทีม 
 
 
 
3. อย่างน้อย 20 คน 
4. อย่างน้อย 1 ทีม 
 
 
 
 
5. อย่างน้อย 1 รางวัล 
6. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

400,000 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประกวด
นวัตกรรม ผลติภณัฑ์อาหาร 
Food Innovation Contest 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
น.ส คณานภิา วงศ์ธนาทรัพย์, 
น.ส.จีรารัตน์ ขัดทิ, น.ส.ชลทิพย์ 
วิชัยสกุล, นาย ชูติภมูิ กันแก้ว, 
น.ส.ภัทรมน ปูอินต๊ะ และน.ส.
มธุรดา ชัยชนะเลิศ Theme : 
Smart Food For New Normal 
ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน 
แนวคิดผลิตภณัฑ์นวัตกรรม
อาหาร FoSTAT Food 
Innovation Concept Contest 
2021 และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 
- ได้ดำเนินการ จัดอบรม เรื่อง 
“นำเสนองานอย่างไร ให้ประสบ
ผลสำเร็จ” สำหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 และบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 
12.00 น. 
โดยมผีลดำเนินการตามตัวช้ีวัด
ดังนี ้
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
มากกว่า 20 คน  
2. ผ่านเข้ารอบคดัเลือก ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการเตรียม
ความพร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาว

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

35,133 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
ด้าน 
วิทยาศาสตร์ และด้านกาารออก
แบบบรรจภุัณฑ ์
- นางสาวปริฉัตร ทิพย์ชัย และ
นางสาวศศินา หินโม นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เข้า
ร่วมประกวด ในงาน The 46th 
International Congress on 
Science, Technology and 
Technology-based 
Innovation "Power of 
Science to Achieve SDGs 
และได้รับรางวัล Bronze Prize 
ในสาขาชีวภาพ รายการ Young 
Rising Stars of Science Award 
2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ประจําปี พ.ศ. 2563 ณ 
The Science Society of 
Thailand under The 
Patronage of His Majesty the 
King โดยมี รศ.ดร.พรชัย ราชต
นะพันธ์ุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย    
- นายสหรัฐ จันทรศ์ิริ นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ เข้าร่วม
ประกวดผลงานออกแบบ และ
ได้รับประกาศนยีบัตรผลงาน
ออกแบบบรรจุภณัฑผ์่าน
มาตรฐานระดับดี จากการ
ประกวดออกแบบบรรจุภณัฑโ์ลก 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
WorldStar Awards 2020 & 
WorldStar Student Awards 
2019 จากผลงาน : Mango 
Cargo โดยมี ผศ.ดร.สุฐพัศ คำ
ไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 
- นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และ
นางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เข้า
ร่วมประกวดผลงาน ในงาน
ประกวดบรรจภุัณฑไ์ทย ประจำป ี
2563 (Thai Star Packaging 
Awards 2020) และได้รับรางวลั
ชนะเลิศ อันดับ 3 ช่ือผลงาน : 
หลิมมี่ฟิชช่ี (Limmy Fishy)  
 โดยมี ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวจิัย 
- นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และ
นางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัล
ชนะเลิศ The best of the best 
in Asia “Asia star packaging 
award 2020” จากเวทีประกวด
ออกแบบบรรจุภณัฑร์ะดับภูมภิาค
เอเชีย ของ The Asian Pakaging 
Federation จากผลงาน หลิมมี่
ฟิชช่ี (Limmy Fishy) โดยมี ผศ.
ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
โดยมผีลดำเนินการตามตัวช้ีวัด
ดังนี ้
1.นักศึกษามีความพึงพอใจ และ
ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 85 
2. รางวัลที่ไดร้ับ จำนวน 4 รางวัล 
- นักศึกษาระดับปรญิญาโท สาขา
เทคโนโลยีการบรรจุ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่งมี น.ส. 
กมวรรณ เตชัย น.ส.มิ่งกมล ดวง
รินทร์ นายวรายุส กันธิยะ และ 
น.ส. ปานเนตร ลลีา ร่วมกับ
นักศึกษาปริญญาโท คณะ
บริหารธรุกิจ น.ส. วลิาสินี บญุ
เย็น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดบั
ที่ 1 ระดับภูมภิาค จากผลงาน 
"SK Film" ฟิล์มบรรจุภณัฑ์กินได้ 
ในการประกวด STARTUP 
THAILAND LEAGUE 2021: 
MEGA HACKATHON เพื่อต่อ
ยอดไอเดียธุรกิจสู่การพัฒนา
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ พร้อมโอกาส
ต่อยอดในโครงการ Certified 
Incubation Program กองทุน
สนับสนุนสตาร์อัพจากรั้ว
มหาวิทยาลยัโดยมี ผศ.ดร.สุฐพัศ 
คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ทีม  
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       โดยมผีลดำเนินการตามตัวช้ีวัด

ดังนี ้
1. นักศึกษามีความพึงพอใจ และ
ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 75 
2. รางวัลที่ไดร้ับ จำนวน 3 รางวัล 
- ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทาง
ส่วนกลางไม่มีกำหนดการแข่งขัน
ตอบปัญหาดังกล่าว 

  

นางสาวจตุพร 
อินฤทธ์ิ 

30. โครงการกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรจดัฝึกอบรมด้าน
การออกแบบกระบวนการ
คิดเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร 
design thinking ให้แก่
นักศึกษาหลักสตูร
สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร และ
โครงการ Design 
thinking and New 
Product Change 

กิจกรรมที่ 1 : Creative 
Thinking for New Product 
development 
1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  
2. จำนวนความคิดสร้างสรรค์ที่
สามารถต่อยอดในวิชาเรยีนได ้ 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
องค์ความรู้ที่ไดร้ับแล้วสามารถ
ต่อยอดความคดิสร้างสรรค์ใน
อนาคตได ้
กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตรจัด
ฝึกอบรมด้านการออกแบบ
กระบวนการคดิเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร (Design 
Thinking for Food Industrial) 
1. จำนวนนักศึกษาและบุคลากร
เข้าร่วมและสำเรจ็การฝึกอบรม 
 

 
 
 
1. จำนวน 100 คน 
 
2. จำนวน 3 ผลิตภณัฑ ์
 
3. ร้อยละ 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จำนวน 100 คน 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

130,000 กิจกรรมที่ 1 : Creative 
Thinking for New Product 
development  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2564  
ผ่านระบบ Zoom Meeting  
โดยมีการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ดังนี ้
1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 30 คน เนื่องจากจัด
กิจกรรมในช่วงใกล้สอบและจดัใน
วันหยุด 
2. ไม่ไดจ้ำนวนความคดิ
สร้างสรรค์ทีส่ามารถต่อยอดใน
วิชาเรียนได้ เนื่องจากจัดแบบ
ออนไลน์ ไมไ่ด้ทำ workshop 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจใน
องค์ความรู้ที่ไดร้ับแล้วสามารถต่อ
ยอดความคดิสร้างสรรค์ในอนาคต  

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

67,565 

ไม่บรรลุ 

 



42 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
   2. นักศึกษามีความพึงพอใจใน

องค์ความรู้ที่ไดร้ับแล้วสามารถ
ต่อยอดความคดิสร้างสรรค์ใน
อนาคตได ้ 

 
5. ร้อยละ 70 

  ได้ คิดเป็นร้อยละ 80  กิจกรรมที่ 
2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบกระบวนการคดิเชิง
ธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร 
(Design Thinking for Food 
Industrial) 
- ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสตูรจดัฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบกระบวนการคดิเชิง
ธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร 
Design Thinking ให้แก่นกัศึกษา
หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรม 
กระบวนการอาหาร เมื่อวันที่ 8 - 
9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี
จำนวนนักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่วมและสำเร็จการฝึกอบรม 
จำนวน 68 คน เนื่องจาก
นักศึกษาบางส่วนติดเรียน/ 
ทำปฏิบัติการและมีความพึงพอใจ
ในองค์ความรู้ที่ไดร้ับแล้วสามารถ
ต่อยอดความคดิสร้างสรรค์ใน
อนาคตได้ คดิเป็นร้อยละ 73.27 
 

  

2.6 แสวงหาแหล่งทุน
ภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 -  โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
2.2 การเรียนการสอนแบบ 
active learning teaching 
transformation) ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา 

อ.ดร.สริภัทร  
แต่สุวรรณ 

 

31. โครงการพัฒนา
หลักสตูรที่ตอบสนองความ
ต้องการในอนาคตและ
กลุ่มลูกค้าอื่น 

1. ข้อเสนอโครงการฯ  1. จำนวน 1 โครงการ 1 ตลุาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

10,000 ได้ดำเนิการ เขยีนข้อเสนอ
โครงการพัฒนาหลักสตูรทีต่อบ 
สนองความต้องการในอนาคตและ
กลุ่มลูกค้าอื่น เรื่อง  โภชนาการ
เพื่อผู้สูงอายุ  เป็นการฝึกอบรม
ภาคบรรยาย จำนวน 1 หลักสูตร 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

- 

2.7 พัฒนาหลักสูตรทีต่อบรับ
ความต้องการในอนาคต เน้น
การสร้าง 
อัตลักษณ์ทีโ่ดดเด่นให้กับ 
นักศึกษา (ความเป็น
ผู้ประกอบการ  startup 
นักวิจัย) 
2.8 การจัดการเรียนการสอน
หรือหลักสูตรอบรม 
ออนไลน ์

รศ.ดร.นิรมล   
อุตมอ่าง 

32. โครงการพฒันา
หลักสตูร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร 
กิจกรรมที่ 1 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจ ุ
กิจกรรมที่ 3 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร  
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการ
พัฒนาหลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 
 

กิจกรรมที่ 1 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
1. หลักสูตรที่ประสงค์จะพฒันา
และปรับปรุง  
2. ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน  
กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจ ุ
1. หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง  
2. ได้หลกัสูตรมีการพัฒนาผ่าน 
มาตรฐาน  
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง  
2. ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน  
กิจกรรมที่ 4 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภณัฑ ์
1. หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา

 
 
 
1. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
2. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
 
3. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
4. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
 
5. จำนวน 3 หลักสูตร 
 
6. จำนวน 3 หลักสูตร 
 
 
 
 
7. จำนวน 1 หลกัสูตร 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

120,000 - กิจกรรมที่ 2 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจ ุ
- ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสตูร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาค 
2564, 1 กันยายน 2564 และ 13 
กันยายน 2564 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง จำนวน 1 หลักสตูร 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
- ได้ดำเนินการจัดพิพากษ์
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสตูรใหม่ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564   
เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ 
- ประชุมการปรบัปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการ

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

12,589 

บรรลุ 

บรรลุ 



44 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 

 
และปรับปรุง  
2. ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน  
กิจกรรมที่ 5 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร 
1. หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง  
2. ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน  
กิจกรรมที่ 6 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล 
1. หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง  
2. ได้หลักสูตรมีการพฒันาผ่าน
มาตรฐาน  

 
8. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
 
9. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
10. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
 
 
 
11. จำนวน 1 หลักสูตร 
 
12. จำนวน 1 หลักสูตร 

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธท่ี  3 
มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
สำนักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร และผ่านทาง Zoom 
meeting 
- ประชุมการปรบัปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  
สาขาวิชาวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ) ครั้งท่ี2/2564 เมื่อวัน
พุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 
13.30 น. ผ่านทาง Zoom 
meeting 
- การประชุมการปรับปรุง
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งท่ี 
3/2564 เมื่อวันพุธท่ี 12 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ผ่านทาง Zoom meeting 
FST inter ป.โท 
-ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรบณัฑิตศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อ
วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 
11.00 น. ผ่านทาง ZOOM 
meeting และ ห้องประชุมสาขา
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน จำนวน 3 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง จำนวน 3 หลักสตูร 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
- ประชุมการปรบัปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
เมื่อวันท่ี 6 พค.64 เวลา  9.00-
16.30 น. 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง จำนวน 1 หลักสตูร 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ครั้งท่ี 7/2563 
วันพฤหัสบดี ท่ี 22 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม  3 ช้ัน 2 สำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ครั้งที่ 8/2563 
วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม  
3  อาคารสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ครั้งท่ี 8/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 
2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชุมสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ครั้งท่ี 9/2564 
วันพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- การประชมุสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร ครั้งท่ี 10/2564 
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 
13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง  จำนวน 1 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 6 : โครงการพัฒนา
หลักสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล 
- ร่วมเสวนา “ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต ” 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทาง
ทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.30-16.30 น. รูปแบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
- ได้หลักสูตรมีการพัฒนาผ่าน
มาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรที่ประสงค์จะพัฒนา
และปรับปรุง  จำนวน 1 หลักสูตร 
-ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 1 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการจัดกจิกรรมได ้

2.9 พัฒนาขีดความ สามารถ
ของบุคลากรให้มีทักษะเพื่อ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตและสนับสนุนให้
บุคลากรได้แสดงศักยภาพ
หรือคุณคา่ของตน 

 - โครงการสนับสนุนการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
(ตอบกลยุทธ์ 2.2 และ
2.9) 

       

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

33. โครงการพัฒนาทักษะ
การเรยีนการสอน 
 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. ระดับทักษะ active learning
  
 

 

1. ระดับ 3.50 
 
2. ระดับ 4  

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

100,000 กิจกรรมที่ 1 : หลักสูตร active 
learning 
- ได้ดำเนินการจัดอบรมใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Meeting และแบบ on 
site ณ สำนักงานคณะฯ เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 
– 16.00 น.โดยมีความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ท่ีระดับ 
4.42 และอาจารย์ที่มรีะดับทักษะ 
active learning ตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 98 

7 ก.ค.
64 

32,300 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       กิจกรรมที่ 2 : หลักสูตร online 

learning 
- ได้ดำเนินการจัดอบรมใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ 
Zoom Meeting และแบบ on 
site ณ สำนักงานคณะฯ เมื่อวันที่ 
30 มิถนุายน 2564 เวลา 9.00 – 
12.00 น. 
โดยมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ อยูท่ี่ระดับ 4.42 และ
อาจารย์ที่มรีะดับทักษะการสอน
ออนไลน์ ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 95 
กิจกรรมที่ 3 : ทักษะการสอนและ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับ
อาจารยผ์ู้สอน ระหว่างวันท่ี 1 
มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 264  
ในรูปแบบออนไลน์ จำนวนเรียน 
30 ช่ัวโมง  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่ระดับ 4.42  
2. อาจารย์ที่มีระดับทักษะการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3 
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 84 
3. อาจารย์ที่สอนหลักสูตร
นานาชาติ มีระดับทักษะการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 100 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 นางนลินธิดา   

ชัยมงคล 
34. โครงการอบรมการ
ให้บริการแบบมืออาชีพ 
 

 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ระดับทักษะการให้บริการ 
แบบมืออาชีพ 

1. ระดับ 3.50 
 
2. ระดับ 3.50  

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

20,000 ได้ดำเนินการจดักิจกรรม อบรม
การให้บริการแบบมืออาชีพ  
เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
โดยมรีะดบัทักษะการให้บริการ
แบบมืออาชีพ อยู่ท่ีระดับ 3.80 
และมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ อยู่ที่ระดับ 4.50 

22 ก.ค.
64 

2,920 

2.10 ปรับปรุงโครงสร้างทาง
กายภาพและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

นายวรกร สุพร 35. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน interactive 
classroom 

 

1. ได้รับการปรับปรุงห้องเรียน 
interactive classroom  
 

1. จำนวน 1 ห้อง 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

950,000 - ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน 
interactive classroom จำนวน 
1 ห้องเรียน 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

950,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 

บรรลุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันด้วยสมรรถนะหลกัของคณะ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
3.1 อบรมผู้ประกอบการทั้ง
ภายในและภายนอกตามความ
ต้องการ มี platform รายปี
หลักสตูรตา่งๆ ให้ผูส้นใจเลือก
เข้าอบรมได้ และมีการปรับ
โปรแกรมทุกปี  

สำนักวิชาฯ 36. โครงการสำรวจและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
อาหารและบรรจุภณัฑ ์
 

1. ผลิตภัณฑห์รือบรรจุภณัฑ์
ที่ส่งมอบให้กับ
ผู้ประกอบการในชุมชนรอบ
รั้ว  

1. จำนวน  4 ช้ิน 1  มกราคม  
- 31 
สิงหาคม 
2564 

30,000 ผลิตภณัฑ์หรือบรรจภุัณฑ์ท่ีส่ง
มอบให้กับผู้ประกอบการใน
ชุมชนรอบรั้ว จำนวน 7 แห่ง 7 
ช้ิน ดังนี้  
1.สติกเกอรต์ิดผลติภณัฑ์น้ำพริก
กากหมูโรยข้าว คุณสายทอง พิจ
การ บ้านทรายคำ 
2. แผ่นพับเพื่อแนะนำสินค้า
บ้านแคบหมูน้อยน้องเบียร์ คุณ
จำรัตน์ บุญต ิ
3. ตราประทับสำหรับพิมพ์ลาย
หริภุญชัยบนเครื่องปั้นดินเผา
หรือหม้อน้ำ บ้านเหมืองกุง 
4. ตราประทับเพื่อตีลงบนตุ๊กตา
ยิ้ม โรงเรียนบ้านป่าตาล  
5. ผลการวเิคราะห์คณุภาพพุด
ดิ้งเมลด็เจีย ระหวา่งการเก็บที่
อุณหภูมิแช่เย็น ร้านสวาสทิตา  
6. สติกเกอร์และกล่องบรรจุ
ต้นแบบซุบผักผงของคุณปรยีา
วรรณ หัชบรูณ์ (ไบออท
อินดัสทรี)  
7. ผลการวเิคราะห์คณุภาพ
กาแฟผงสำเร็จรูปบรรจซุอง 
ระหว่างการเก็บรักษา ร้านตรง
จิตร ์

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

29,805 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 สำนักวิชาฯ 37. โครงการติดตามผลการ

ดำเนินงานด้านสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหาร ใน
เขตเทศบาลตำบลสเุทพ
และแมเ่หียะ 
 

1. จำนวนร้านอาหารหรือ
แผงลอยในเขตใกล้กับคณะ
ที่เคยไดร้ับการอบรมหรือ
แนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ปลอดภัย  
2. ร้านอาหารหรือแผงลอย
รายใหม ่  

1. จำนวน 3 แห่ง 
 
 
 
 
2. จำนวน 1 แห่ง 

1 มกราคม 
2564  - 31 
สิงหาคม 
2564 

40,000 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตาม
ร้านอาหาร 3 แห่ง และ
ร้านอาหารใหม่จำนวน 3 แห่ง 
ดังนี ้
1. จำนวนร้านอาหารหรือแผง
ลอยในเขตใกล้กับคณะทีเ่คยได้รับ
การอบรมหรือแนะนำเกีย่วกับ
เรื่องอาหารปลอดภยั จำนวน 4 
แห่ง ดังนี ้
- ร้านแสนคำ เทอรเ์รส, ร้าน
โครงการหลวง, ร้านบ้านสวน
กาแฟและร้านมายเวยีดนาม 
2. ร้านอาหารหรือแผงลอยราย
ใหม่ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 
- ร้านเดอะเคฟ ดอยคำ,รา้นฉำฉา 
ดอยคำ,ร้านเฟิร์นเพรสโซ่, 
ร้านคลีน เหนือ มอ,ร้านดังเจริญ,
ร้านกูรูไก่แซ่บ และร้านโท
โมฮอล์ก 

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

39,927.50 

นางนงนุช  
ทองอ่อน 

38. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสตู 
GMP/HACCP ร่วมกับสถาน
ประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 
(ตอบกลยุทธ์ 3.1,3.4  และ 
3.5) 
 

 

 

1. ได้หลักสูตรเพื่อสนอง
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  

1. จำนวน 1 หลักสูตร 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

30,000 ได้ดำเนินการ และได้หลกัสูตรเพื่อ
สนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ จำนวน 3 หลักสูตร 
ดังน้ี 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการ
ประเมินความปลอดภัยอาหารและ
การคำนวณฉลากบริโภค (Food 
Safety & Hygiene Skills and 
Nutrition Labeling for Food 
Handlers) ระหวา่งวันที่ 15-16 
และ 19-21 ตุลาคม 2563 เวลา 
08.00– 17.00 น. ณ อุทยาน 

15 -21 
ต.ค. 63 

- 

บรรลุ 

บรรลุ 



52 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
-  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะการ
จัดการระบบคุณภาพใน
อตุสาหกรรมอาหารตาม
มาตรฐานสากล (Food 
Standard and Safety 
Management Skill for 
Supervisor)  ระหว่างวันที่ 2-6 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 
17.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร    
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร GHP สำหรับบริษัท 
ไทยอะกริฟู้ด จำกัด เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 
เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ  
บริษัท ไทยอะกริฟู้ด จำกัด 
จังหวัดลำพูน 

  

นางนงนุช  
ทองอ่อน 

39. การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้
ควบคุมการผลติอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความ
เป็นกรดต่ำและปรับกรด 
รุ่นที ่8 
(ตอบกลยุทธ์ 3.1 และ 3.5) 

1. รายไดจ้ากการจดัฝึกอบรม  1. จำนวน 255,000 บาท 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

255,000 - ได้ดำเนินการจัดอบรม
หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายสำหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มคีวาม
เป็นกรดต่ำและปรับกรด รุ่นท่ี 8 
ระหว่างวันที่ 22 - 26 
กุมภาพันธ ์2564 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อ.เมือง  

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

227,100 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       จ.เชียงใหม ่

โดยมรีายได้จากการจัดฝึกอบรม 
จำนวน 300,000 บาท 

  

3.2 พัฒนาหลักสูตรบริการ
วิชาการเฉพาะกลุม่ผูร้ับบริการทั้ง
แบบในและนอกสถานท่ี
ประกอบการ 

นางนงนุช  
ทองอ่อน 

40. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนา
และออกแบบบรรจุภณัฑ์
สำหรับผู้ประกอบการ 
(ตอบกลยุทธ์ 3.2 และ 3.5) 
 

1. ได้หลักสูตรเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการ  

 

1. จำนวน 1 หลักสูตร 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

100,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทำให้ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรค จ.เชียงใหม่ 
ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมเ่กิน 
20 คน ซึ่งในการจัดอบรมต้อง
ได้รับการฝึกในภาคปฏิบตัิการ จึง
ทำให้ไม่สามารถจดัอบรมไดห้าก
ผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 คน จะไม่
คุ้มค่าในการดำเนินการ 
 
 

 - 

นางนงนุช  
ทองอ่อน 

41. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สำหรับ
ผู้ประกอบการ 
(ตอบกลยุทธ์ 3.2 และ 3.5) 

1. พัฒนาผลิตภณัฑส์ำหรับ
ผู้ประกอบการ 

1. จำนวน 1 หลักสูตร 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

100,000 ขอยกเลิกโครงการ  เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทำให้ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคจ.เชียงใหม่ 
ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมเ่กิน 
20 คน ซึ่งในการจัดอบรมต้อง
ได้รับการฝึกในภาคปฏิบตัิการ จึง
ทำให้ไม่สามารถจดัอบรมไดห้าก
ผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 20 คน จะไม่
คุ้มค่าในการดำเนินการ 
 
 
 

 - 

ยกเลิกโครงการ 

ยกเลิกโครงการ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
3.3 บริการวิชาการหรือถ่ายทอด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
หลักสตูรอบรมนานาชาติที่
สามารถสรา้งความเป็นผู้นำทาง
วิชาการ 

นางปิยะนุช 
จันทนา 

42. โครงการ International 
Training Course on 
Reducing Postharvest 
Losses and Maintaining 
the Postharvest Quality 
of Vegetables throughout 
the Supply Chain   

1. Number of participants 1. 20 persons 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

672,000 ได้ดำเนินการจดัโครงการ
ฝึกอบรมนานาชาติ
“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” ผ่านคลิปวิดีโอ โดย
จัดระหว่างวันท่ี 9 – 20 สิงหาคม 
2564  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
ประมาณ 91 คน จาก 30 
ประเทศ อาทิเช่น  Azerbaijan, 
Botswana, Brunei. 
Cambodia, Cameroon, 
Costa, Rica. Egypt. Ghana 
,Thailand Timor-Leste และ 
United Arab Emirates เป็นต้น 
สถานท่ีจัดประชมุ ห้องประชุม 
D205 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

9-20
ส.ค.64 

 

นางสาว
โสมศริ ิ
สมถวิล 

43. โครงการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ 
Sensory Science and 
Consumer Research 
Symposium 2021 

1. ผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
2. การถ่ายทอดความรูจ้าก
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

1. จำนวน 30 คน 
 
2. จำนวน 2 คน 

1 - 30 
มิถุนายน 
2564 

71,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทำให้ทางคณะผู้จัดงานต้อง
ปรับเปลีย่นรูปแบบในการจัด
กิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์
แทน ทำให้ไม่ไดส้่งเงินสนับสนุน
การจัดงานประชุมดังกล่าว 

 - 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
  -  โครงการวิจัยนักศึกษาจาก

ผู้ประกอบการที่มารับบริการ
วิชาการจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
(ตอบกลยุทธ์ 1.4 ,2.3 และ 
3.3) 

       

นางปิยะนุช 
จันทนา 

44. การบริการวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
 

1. การรับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ  

1.จำนวน 1 ครั้ง 1 ตุลาคม 
2563  - 31 
สิงหาคม 
2564 

40,000 ได้ดำเนินการบริการวิชาการ
ระดับนานาชาติ ดังนี ้
1. คณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร เปน็ผู้แทนท่านอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติ (zoom 
conference) “InnoSTRE 
Special Edition 2020 – 
ASEAN Educational 
Programme” ในฐานะ 
Keynote Speakerตามคำเชิญ
ของ Asia China Education 
and Culture (ACEC) 
Association ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย และได้บรรยายในหัวข้อ 
“Post-COVID 19  Challenges: 
Chiang Mai University 
Experiences” ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติดังกล่าว เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 
2563  
2. เมื่อวันที่ 2-3  มีนาคม 2564 
ที่ผ่าน คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (Co-host) 
ได้ร่วมกับ Faculty of 

1 ต.ค.
63 – 30 
ก.ย.64 

 - 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
Bioresources and Food 
Industry, University Sultan 
Zainal Abidin (UniSZA) จัดงาน 
2nd International 
Conference on Agriculture, 
Animal Sciences and Food 
Technology (ICAFT) 2021 โดย
มี รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง ร่วมเป็น 
Keynotespeaker บรรยายใน
หัวข้อเรื่อง Innovative 
Products from Thai Rice ผ่าน
ทาง Webex ซึ่งโครงการเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการสรา้งเครือข่าย
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั 
และบริการวิชาการระหว่างคณะ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ของสำนักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มช. 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ 
สุระวัง รองคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รับเชิญ
เป็นอาจารย์พเิศษ(Special 
Lecturer) เพื่อสอนในวิชา 
Principles of Quality 
Assurance in Food 
Processing course  For the 
class DH17TP /AEP 
(Advanced English Program) 
Faculty of Chemical 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
Engineering and Food 
Technology , Nong Lam 
University Ho Chi Minh City, 
Vietnam โดยสอนในรูปแบบ 
online ระหว่างวันท่ี 19 เมษายน 
2564  ถึง 1 มิถนุายน 2564  
4. Training course on 
reducing postharvest  losses 
and maintaining the 
postharvest quality of fruits, 
vegetables, and grains 
throughout the supply chain 
as well as creating value-
added products ระหว่างวันท่ี 
9 - 20 สิงหาคม 2564 
5.  virtual mobility program  
6. co-host งาน conference : 
maritime 
โดยมผีลสรุปการดำเนินงานดังน้ี 
1. การรับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง 
2. การรับเชิญเป็น Visiting 
Lecture จำนวน 3 ครั้ง 

 - โครงการสนับสนุนเพื่อเร่ง
การนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
(ตอบกลยุทธ์ 1.1 และ 
3.4) 

       

 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ (prototype 
product) ให้ไดผ้ลติภณัฑ ์
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
  ใหม่ท่ีมีศักยภาพด้าน

อุตสาหกรรมอาหารและ
ชีวภาพ และบรรจุภณัฑ ์
(ตอบกลยุทธ์ 1.1,1.6 และ 
3.4) 

       

 - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสตูร 
GMP/HACCP ร่วมกับ
สถานประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 
(ตอบกลยุทธ์ 3.1,3.4 และ 
3.5) 

       

สำนักงาน
คณะฯ 

- ทบทวนกระบวนการ
บริการวิชาการ 
 
 

1. ทบทวนกระบวนการ
บริการ 

1. จำนวน 1 ครั้ง 1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

 ได้ทบทวนกระบวนการบริการ
วิชาการ จำนวน 1 ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2563 -30 
กันยายน 
2564 

- 

 - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสตูร 
GMP/HACCP ร่วมกับ
สถานประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 
(ตอบกลยุทธ์ 3.1,3.4 และ 
3.5) 

       

 - การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรผู้
ควบคุมการผลติอาหารตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
สำหรับอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็น
กรดต่ำและปรับกรด รุ่นที่ 8 
(ตอบกลยุทธ์ 3.1 และ 3.5) 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
  - โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการด้านการพัฒนา
และออกแบบบรรจุภณัฑ์
สำหรับผู้ประกอบการ 
(ตอบกลยุทธ์ 3.2 และ 3.5) 

       

 - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สำหรับ
ผู้ประกอบการ 
(ตอบกลยุทธ์ 3.2 และ 3.5) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : สร้างการรับรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
4.1 การทำ branding และ
ภาพลักษณค์ณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

นางกรชวัล   
กันทา 

45. โครงการ Branding 
ภาพลักษณค์ณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. ร้อยละของการรูจ้ักคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มช.
  

1. ร้อยละ 80 1 มกราคม 
2564  - 31 
มีนาคม 2564 

90,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการจัดโครงการ
ในช่วงระยะเวลานีไ้ด ้

- 6,000 

4.2 สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
หรือเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง 
เพื่อทำให้คณะเป็นทีรู่้จักของ
หน่วยงานภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 

นางจุฑารัตน์   
สีหานาม 

46. โครงการประชาสัมพันธ์
หลัก สูตรและรับเข้า
นักศึกษาเชิงรุก  
(ลูกค้าใหม่) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฑตู
ประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมค่าย 
Agro-CMU X-perience 
ครั้งท่ี 3 
กิจกรรมที่ 3 : ตลาดนัด
หลักสตูร นำหลักสตูร CMU 
Open House และ Agro 
Open House 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร อก. 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
ประชาสมัพันธ์ “หน่วย
ทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค” (SCTU : Senior 
Consumer Testing Unit) 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฑตู
ประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
1. จำนวนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษารุ่นพี ่  
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น 
3. นักศึกษาได้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
น้อย 1 ด้าน จาก 4 ด้าน 
ต่อไปนี้ - smart heart - 
smart brain - smart 
character - smart english  
4. จำนวนกิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
ของคณะและเป็นนักศึกษา
ช่วยงานในกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะ  
กจิกรรมที่ 2 : กิจกรรมค่าย 
Agro-CMU X-perience  
ครั้งท่ี 3 
1. นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วม
ค่ายAgro CMU X-perience 

 
 
 
1. จำนวน 6 ทุน 
 
2. ร้อยละ 70 
 
 
3. จำนวน 1 ทักษะ  
 
 
 
 
 
4. จำนวน 10 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
5. จำนวน 50 คน 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน
2564 

550,000 - กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฑูต
ประชาสมัพันธ์ Agro 
Ambassador 
- เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 ได้
ต้อนรับนักเรยีนห้องเรียน Smart 
YRC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 100 
คน เข้าดูงานหลักสูตร,ชมการ
สาธิตและปฏิบตัิการการแปรรูป
อาหารด้วยเทคโนโลยีใหม่และ
เครื่องมือทันสมยัของคณะฯ  
กิจกรรมที่ 1.2 ค่ายฝึกอบรมการ
เป็นฑูตประชาสัมพนัธ์ Agro 
Ambassador ที่ด ี
- ได้ดำเนินการระหว่างวันท่ี 17 -
18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงทุ่งเริง และโรงแรม 
Content Villa อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาไดร้ับ
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ - smart heart 
- smart brain  - smart 
character - smart English 
กิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมการ

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

141,161 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
Camp ครั้งท่ี 3 
2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น 
กิจกรรมที่ 3 : ตลาดนัด
หลักสตูร แนะนำหลักสูตร 
CMU Open House และ 
Agro Open House 
1. ผลสำรวจการรับรู ้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร อก. 
1. ผลสำรวจการรับรู ้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
ประชาสมัพันธ์ “หน่วย
ทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค” (SCTU : Senior 
Consumer Testing Unit) 
1. ผู้เข้าร่วมงาน  
2. ร้อยละของการรูจ้ักหน่วย
ประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผสั 

 
6. ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
7. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
 
 
8. ร้อยละ 75 
 
 
 
 
 
 
9. จำนวน 50 คน 
10. ร้อยละ 80 
 
 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตรของคณะ
และเป็นนักศึกษาช่วยงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
ได้ดำเนินการการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรของคณะ ให้กับโรงเรียน  
ยุพราช จ.เชียงใหม่ โดยมีจำนวน
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรของคณะและเป็น
นักศกึษาช่วยงานในกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ จำนวน 10 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 : ตลาดนัดหลักสตูร 
นำหลักสตูร CMU Open House 
และ Agro Open House 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม CMU 
Open House Online 2020 
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 
ในรูปแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม 
Zoom: Webinar และ 
Facebook Live และมีผลสำรวจ
การรับรูค้ณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 75 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร อก. 
- ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับ 
,back drop 
- ได้ดำเนินการจัดทำปา้ย 
landmark Agro-industry 
บริเวณลานหน้าห้องหน่วยพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา และมผีลสำรวจ
การรับรูค้ณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 75 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการ
ประชาสมัพันธ์ “หน่วยทดสอบ
การยอมรับของผู้บริโภค”(SCTU : 
Senior Consumer Testing 
Unit)  
- ได้ดำเนินการจัดงานเปิดตัว 
“หน่วยทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภค”(SCTU : Senior 
Consumer Testing Unit) เมื่อ
วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์
เวชศาสตร์ผูสู้งอายุ โดยมี
ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 104 คน  มี
ร้อยละของการรู้จักหน่วยประเมิน
คุณภาพทางประสาท-สัมผสั คิด
เป็นร้อยละ 81.10 
- ขอยกเลิกกิจกรรมท่ี 1 และ 2 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมได ้

4.3 เป็นแหล่งฝึก/ปฏิบัติการ
โครงการวิจัย/แหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน/นักศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 - โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการเรียน
การสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการระหว่างคณะ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(ตอบกลยุทธ์ 1.5 และ4.3) 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
4.4 การพัฒนาระบบการสื่อสาร
เชิงรุก 

นายวรกร  สุ
พร 

47. โครงการสร้างการรับรู้
คณะอุตสาหกรรมเกษตรใน
ระดับนานาชาต ิ

1. website ภาษาอังกฤษ
ของคณะ 
2. การประชาสมัพันธ์หรือ
ซื้อโฆษณา ผ่าน Facebook 
Fanpage 
3. Infographic ดา้นการ
เรียนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตาม
กลุ่มเป้าหมายของคณะ
  

1. จำนวน 1 website 
 
2. จำนวน 12 ช้ิน/ปี 
 
 
3. จำนวน 12 ช้ิน/ปี
  

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

90,000 กิจกรรมที่ 1 : จัดทำ website 
ภาษาอังกฤษของคณะ 
- ได้ดำเนินการจ้างเหมาเขียน 
และส่งมอบ web site 
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เว็ปไซต ์
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุง 
Fanpage ภาษาอังกฤษ 
- ได้ดำเนินซื้อพ้ืนท่ีโฆษณา ผ่าน 
Facebook Fanpage จำนวน 5 
ช้ิน 
กิจกรรมที่ 3 : การจัดทำ 
Infographicด้านการเรยีนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตาม
กลุ่มเป้าหมายของคณะ 
- ได้ดำเนินการจัดทำ 
Infographic เป็น
ภาษาต่างประเทศ จำนวน 5ช้ิน 

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

75,924 

4.5 การนำการจัดการองค์
ความรู้ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร 
4.6 การบริหารจดัการที่เป็นเลศิ
ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA 

นางสาวอุณณา
ดา  สุธรรม 

48. โครงการพัฒนาระบบ
และการจัดการองค์ความรู้
ของคณะ อุตสาหกรรม
เกษตร 
กิจกรรมที่ 1 :  โครงการ 
KM Day : Show and 
Share 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ฐานข้อมูลการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์กระบวน
วิชาด้านอุตสาหกรรม
เกษตร 
 

กิจกรรมที่ 1 :  โครงการ KM 
Day : Show and Share 
1. แนวปฏิบัติที่ดีจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้  
2. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ 2 : โครงการ
ฐานข้อมูลการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์กระบวน
วิชาด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
 
1. จำนวนกระบวนวิชาทีเ่ป็น
ฐานข้อมูล  

 
 
1. จำนวน 1 แนวปฏิบัติ 
2. จำนวน 5 องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
3. จำนวน 3 กระบวน
วิชา 
 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

100,000 กิจกรรมที่ 1 :  โครงการ KM 
Day : Show and Share 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม KM 
Day : Show and Share เมื่อ30 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting และได้
ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวลัและ
มอบใบประกาศนียบตัรในการ
ประกวดผลงาน เมื่อวันอังคารที่ 3 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 
และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom 
Meeting โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังนี ้

1 ต.ค.
63-30 
ก.ย.64 

63,935 

ไม่บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
กิจกรรมที่ 3 : การ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้งาน
สารบรรณ ตามระเบยีบว่า
ด้วยงาน 
สารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 
 

กิจกรรมที่ 3 : การ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้งาน
สารบรรณ ตามระเบยีบว่า
ด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.
2526 และฉบับแกไ้ขจนถึง
ปัจจุบัน 
1. บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับองค์ความรู้งานสาร
บรรณตามระเบียบว่าด้วยงาน
สารบรรณที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
4. จำนวน 1 องค์ความรู้ 

1. จำนวนองค์ความรู้ที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ จำนวน 11 
องค์ความรู ้
2. แนวปฏิบัติที่ดีจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 11 แนวปฏิบัต ิ
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม
สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้
ของสายสนับสนุนของ
นักวิทยาศาสตร์ เรื่องการประเมิน
ความเสีย่งและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 9 
มิถุนายน 2564  
โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดังนี ้
1. เรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
2. การประเมินความเสี่ยงใน
ห้องปฏิบัติการ 
3. แนวปฏิบัติการจดัการของเสยี
จากห้องปฏิบัติการ 
4. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการฐานข้อมูล
การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
กระบวนวิชาด้านอุตสาหกรรม
เกษตร 
- ได้ดำเนินการ โดยมีกระบวน
วิชาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 
กระบวนวิชา ดังนี้  
1. กระบวนวิชา 601322 Halal 
Food (ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง) 
2. กระบวนวิชา 601472 Food  

บรรลุ 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
 
 

      Manufacturing Management 
(รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน)  
3. กระบวนวิชา 602321 Agro-
Industrial Microbiology 
(ผศ.ดร.สริิวัฒน์ จินศิริวานิชย์) 
กิจกรรมที่ 3 : การแลกเปลีย่น
องค์ความรู้งานสารบรรณ ตาม
ระเบียบวา่ด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม KM & 
Sharing งานสารบรรณ จำนวน 1 
องค์ความรู้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ zoom meeting และแบบ 
on site ณ ห้องประชุม 3 เวลา 
09.00 – 12.00 น. 

  

อังศุมารินทร์  
เจริญเกษ 

49. โครงการสนับสนุนการ
บริหารจดัการที่เป็นเลศิ
ตามเกณฑ์ EdPEx คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1. การอบรม/สัมมนาด้านการ
ดำเนินงานตามแนวทาง 
EdPEx หรือ TQC  
2. อบรม/สมัมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านการบริหาร
องค์กรตามแนวทาง 
EdPEx/TQA ของผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง 
3. การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาใน
การจัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรม
เกษตร  
 

1. จำนวน 1 ครั้ง 
 
 
2. จำนวน 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
3. จำนวน 3 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2563  - 31 
สิงหาคม 
2564 

323,000 - ได้ดำเนินการดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการดำเนินงาน
ตามแนวทาง EdPEx แก่บุคลากร 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง 
“การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาติ” ให้แก่
ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้างาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.สิทธิศักดิ์ 
พฤกษ์ปิติกุล เป็นวิทยากร เมื่อ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะ 

 129,398 

อยู่ระหว่างรอผล 



66 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
   4. ผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ  
4. จำนวน 350 คะแนน   อุตสาหกรรมเกษตร 

กิจกรรมที่ 2 อบรม/สมัมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านการบริหารองค์กร
ตามแนวทาง EdPEx/TQA ของ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้ตรวจประเมินคณุภาพ
องค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
EdPEx (EdPEx Assessor: EA) 
เรื่อง การจัดทำ Independent 
Review (IR) เมื่อวันท่ี 18 
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ สยามแสควร์  โดยมี
ผู้บริหารเข้าร่วมอบรม จำนวน 3 
ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.พิชญา  พูล
ลาภ 2. ผศ.ดร.สรญา  เขียวนาวา
วงศ์ษา 3. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ไช
ยาโส 
2. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หัวขอ้ “ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพภายในองค์กร
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx 
Assessor: EA)”  
ระหว่างวันท่ี 3 - 5 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
สยามแสควร์ โดยมผีู้บรหิารเข้า
ร่วมอบรม จำนวน 2 ท่าน คือ  
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       รศ.ดร.พิชญา  พูลลาภ และผศ.

ดร.สรญา  เขยีวนาวาวงศ์ษา 
3. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรฐานและ
แนวทางการประเมินตามเกณฑ์ 
EdPEx (EdPEx Assessor 
Calibration) ระหว่างวันท่ี 29 - 
30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ สยามแสควร์ โดยมี
ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมอบรม 
จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พิชญา 
พูลลาภ และ ผศ.ดร.สรญา  
เขียวนาวาวงศ์ษา และผศ.ดร.ศรี
สุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
4. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์
สกุล เข้าร่วมอบรม TQA 
Assessor (ครั้งท่ี 1) ระหว่างวันท่ี 
1 - 2 เมษายน 2564 เวลา 7.30 
- 18.00 น. ณ โรงแรม อมารี วอ
เตอร์เกท กรุงเทพ    
5. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์
สกุล จะไดเ้ข้าร่วมอบรม TQA 
Assessor (ครั้งท่ี 2) ระหว่างวันท่ี 
6 – 11 สิงหาคม 2564 
กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 
- อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน
คุณภาพองค์กรตามแนวทาง TQA  
โดยสำนักงานรางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ (คาดว่าจะทราบผล 
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กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ระดับเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 
       ประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ 

2565) 
- ขอยกเลิกกิจกรรมที่ 3 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการการลงพื้นที่ให้
คำปรึกษาได ้

  

นางนลินธิดา 
ชัยมงคล 

50. โครงการอบรม
หลักสตูรสำหรับผู้บรหิาร 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2. ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา  

1. ระดับ 4  
 
2. ร้อยละ100  

1 ตุลาคม 
2563  - 30 
กันยายน 
2564 

50,000 - ได้ดำเนินการจัดอบรมมมุมอง
เชิงระบบ  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุม 3 
สำนักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร โดยมรีะดับความพึงพอใจ 
ระดับ 4.57  และผูบ้ริหารที่ไดร้ับ
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 83.33 

14 ธ.ค.
63 

3,400 

 

บรรลุ 
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โครงการ 
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การติดตามแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
โครงการ/กิจกรรมงานประจำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

1. โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา 

รศ.ดร.นิรมล   
อุตมอ่าง 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  

1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

360,000 ได้ดำเนินกิจกรรม ณ หน่วยงาน
รัฐบาล เอกชน และสถาน
ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ บรษิัท 
โรงงาน และสถานประกอบการณ์
ภายนอก และมีความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คดิเปน็
ร้อยละ 83 

1 ต.ค 
63. – 
30 ก.ย.
64 

9,465 

2. โครงการสนับสนุนการประกัน
ชีวิตให้นักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบตัิ
สหกิจศึกษาของสำนักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 

นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการประกัน
ชีวิต  

1. จำนวน 30 คน 1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

50,000 ได้ดำเนินการสนับสนุนประกันภัย
กลุ่มอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาก่อน
ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษา  ณ สถาน
ประกอบการ ตา่งจังหวัด และเรียน 
ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ
ทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี ้
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
จำนวน  4 คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร  จำนวน 24 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ จำนวน 3 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล จำนวน 11 คน 
- นักศึกษาเรียน ณ วิทยาลัย
การศึกษาและการจดัการทางทะเล 
จ.สมุทรสาคร จำนวน 14 คน รวม
จำนวน 56 คน 
 

1 ต.ค 
63. – 
30 ก.ย.
64 

18,425 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ณ 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 

1. ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนของ 
สาขาวิชาฯ ณ จังหวัดสมุทรสาคร  

1. ร้อยละ 70 1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

100,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมได ้

 - 

4. การจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

นางวรางคณา   
เตมียะ 

1. รวบรวมข้อมูลและแยกประภทของ
เสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจดัได ้
2. ร้อยละของห้องปฏิบัติการและห้อง
วิจัยที่มีของเสีย และดำเนินการกรอก
ข้อมูลของเสียออนไลน ์  

1. จำนวน 1 ครั้ง 
 
2. ร้อยละ 80 

1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

60,000 ได้ดำเนินการรวบรวมและกรอก
ข้อมูลของเสียของแตล่ะ
ห้องปฏิบัติการ ลงบนระบบ CMU 
Waste Track โดยไดร้วบรวมข้อมูล
และแยกประภทของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งกำจัดได้ 
จำนวน 1 ครั้ง และมีร้อยละของ
ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยที่มีของ
เสีย และดำเนินการกรอกข้อมูลของ
เสียออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.30 

1 ต.ค 
63. – 

30 ก.ย.
64 

38,880 

5. ระบบคำร้องทั่วไปออนไลน ์ นายวิมล   
คำบุญเรือง 

1. โปรแกรมคำร้องออนไลนส์ำหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

1. จำนวน 1 โปรแกรม 1 ตลุาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

 - ได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมคำร้อง
ออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 1 โปรแกรม 

1 ต.ค 
63. – 

30 ก.ย.
64 

- 

6. วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม ่

นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่  

1. ระดับ 3.75 1 มีนาคม  - 
31 กรกฎาคม 
2564 

50,000 ได้ดำเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน 2564 
ผ่านระบบ Zoom โดยมีระดับความ
พึงพอใจของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
อยู่ท่ี 4.33 

12 มิ.ย. 
64 

44,985.65 

7. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 1. ระดับ  3.75 1 มีนาคม - 
31 กรกฎาคม 
2564 

60,000 ได้ดำเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ 
Zoom โดยมีระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา ระดับ 4.34 

16 มิ.ย.
64 

59,676 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

8. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นางสาวสังวาลย์  
วรรณกลุ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม  

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4 มิถุนายน 
2564  

5,000 ได้ดำเนินการจดักิจกรรม เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 
มีความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ที่
ระดับ 4.34 

16 มิ.ย.
64 

460 

9. โครงการ International Lunch 
Talk for Graduates Students 
 

นายวิมล 
คำบุญเรือง 

 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 28 กรกฎาคม 
2564  

4,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมได ้
 
 

 - 

10. งานพระราชทานปริญญาบัตร นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
2. มีองค์ความรู้ใหม่ในการดำเนินงานพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัร  
3. จำนวนซุ้มงานรับปรญิญา 

1. ร้อยละ 82 
 
2. จำนวน 1 องค์ความรู้ 
 
3. จำนวน 1 ซุ้ม 

1 ตุลาคม 
2563 - 30 
เมษายน 
2564 

130,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากมี
ประกาศจากทางมหาวิทยาลยั ในการ
เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งท่ี 55 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 

 16,692 

11. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นายวิมล 
คำบุญเรือง 

 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม   

1. ร้อยละ 70 ขึ้นไป 15 มีนาคม  - 
31 พฤษภาคม 
2564 

60,000 ได้ดำเนินการจดักิจกรรมปัจฉมิ
นิเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อ
วันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 เวลา 
08.30 – 13.00 น. ณ หอประชุม 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมี
กิจกรรม Inspiration Talk ในหัวข้อ 
“How to get yourself hired 
with more than an elevator 
pitch : From a Job Fair to a 
Job Call” โดยไดร้ับเกียรติจาก คณุ
สุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว 
เป็นวิทยากร โดยมีร้อยละความพงึ
พอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 86.00 
 

10 ม.ีค.
64 

58,148 

ยกเลิกโครงการ 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

12. ลูกช้างทองเราดูแล นายวิมล 
คำบุญเรือง 

 

1. จัดกิจกรรมวางระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและการให้คำปรึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศกึษา
และการใหค้ำปรึกษา 
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและการให้คำปรึกษา
แก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

1. จำนวน 1 ครั้ง  
 
 
2. จำนวน 1 ระบบ 
 
3. จำนวน 1 ครั้ง 

1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

120,000 - ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม การดแูล
และพัฒนาสุขภาวะทางจิตให้แก่ 
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เมือ่
วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม 4 สำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมผีลการดำเนินการดังนี ้
1. ได้จัดกิจกรรมวางระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและการให้
คำปรึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวน 1  ครั้ง 
2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศกึษา
และการใหค้ำปรึกษา จำนวน 1 
ระบบ 
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและการให้
คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
จำนวน 1  ครั้ง 
 

 6,208 

13. ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

1. ระดับความผูกพันของศิษย์เก่ากับ
คณะ 

1. ระดับ 3.50 1 ธันวาคม 
2563 - 31 
สิงหาคม 
2564 
 

80,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคไวรสัโคโร
น่าท่ีทวีความรุนแรงข้ึน จึงทำให้ไม่ได้
จัดกิจกรรมดังกลา่ว 

 - 

14. โครงการสอบสัมภาษณ์บุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(TCAS) 

นายวิมล 
คำบุญเรือง 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2564  
 

1. ระดับ 2.50 1 ธันวาคม 
2563 - 31 
กรกฎาคม 
2564 

40,000 ได้ดำเนินการสอบสมัภาษณ์ รอบที่ 
1  Portfolio เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2564 โดยมีระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2564 อยู่ที่ระดับ 3.50 
 

6 ก.พ.
64 

12,620 

บรรลุ 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

15. ทุนการศึกษา (ระดับปรญิญา
ตรี) 
15.1 ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนทำงาน)     
15.2 ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนขาดแคลน)     
15.3 ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนเรียนดี+ทุนนักศึกษาดเีด่น)     
15.4 ทุนโครงการคัดสรรนักเรียนที่
เรียนดีและมีความสนใจเพื่อให้ทุน
เรียนต่อคณะอตุสาหกรรมเกษตร     
15.5 ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทนุ
กิจกรรมเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล 

นางสาวภคภรณ์  
ก่อเกิด 

1. ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนทำงาน) 
 - จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนเบิกจ่าย
ทุนการศึกษา 
2. ทุนการศึกษา ป.ตรี (ทุนขาดแคลน) 
- จำนวนทุนการศึกษาต่อปีการศึกษา 
3. ทุนการศึกษา ป.ตรี  
(ทุนเรียนดี+ทุนนักศึกษาดเีด่น) 
- นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาครบทุก
สาขาวิชา 
4. ทุนโครงการคัดสรรนักเรยีนที่เรยีนดี
และมีความสนใจเพื่อให้ทุนเรียนตอ่คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
- นักเรียนท่ีเรียนดีได้รับทุนการศึกษาปี
การศึกษา 2564 
5. ทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนกิจกรรม
เด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 
 - ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี 
(MPT) 
- ทุนการศึกษาประเภททุนกิจกรรมเด่น 
(MPT) 
- ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ MPT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. อย่างน้อยร้อยละ 50 
 
 
2. จำนวน 20 ทุน 
 
 
3. จำนวน 6 ทุน 
 
 
 
 
4. จำนวน 6 ทุน 
 
 
 
 
5. จำนวน 2 ทุน 
 
6. จำนวน 2 ทุน 
 
7. จำนวน 12 ทุน 

1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

1,276,000 กิจกรรมที่ 1 : ทุนการศึกษา ป.ตร ี
(ทุนทำงาน)     
- ได้ดำเนินการเปดิรับสมัครทุน
ทำงาน เมื่อวันท่ี 9 -12 มีนาคม 
2564 
- ได้ดำเนินการประกาศผลทุน
ทำงาน เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 
- นักศึกษาได้ดำเนินการปฏบิัติงาน 
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 31 
สิงหาคม 2564 
โดยมีจำนวนนักศึกษาท่ีไดร้ับทุน
เบิกจ่ายทุนการศึกษา คดิเป็นร้อย
ละ 65 
กิจกรรมที่ 2 : ทุนการศึกษา ป.ตร ี
(ทุนขาดแคลน)     
- ได้ดำเนินการสมัภาษณ์
ทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 
2563 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จำนวน 23 ทุน 
กิจกรรมที่ 3 : ทุนการศึกษา ป.ตร ี
(ทุนเรียนดี และทุนนักศึกษาดีเด่น)     
- ได้ดำเนินการสมัภาษณ์
ทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 
2563 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี จำนวน 
18 ทุน 
กิจกรรมที่ 4 : ทุนโครงการคัดสรร
นักเรียนท่ีเรียนดีและมคีวามสนใจ
เพื่อให้ทุนเรียนต่อคณะอุตสาหกรรม
เกษตร   

1 ต.ค 
63. – 
30 ก.ย.
64 

903,640 

ไม่บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

 
 

- ยกเลิกการให้ทุนของภาคเรียนท่ี 
1/2564 เนื่องจากได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการคดัสรรนักเรียน 
จากเดิม คดัสรรเกรดเฉลี่ยจาก
โรงเรียนเดิมก่อนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เปลีย่นแปลง
เป็นคัดสรรจากเกรดเฉลี่ยเทอม 
1/2564 ซึง่นำไปจัดสรรกับโครงการ
เรียนดีของคณะ แต่ยังคงมอบทุนให้
นักศึกษาเดิมที่ได้รับต่อเนื่องไปจน
สำเรจ็การศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 : ทุนเรียนดี ทุนขาด
แคลน  
ทุนกิจกรรมเด่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ได้ดำเนินการและมีผลการ
ดำเนินการดังนี ้
1. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี 
จำนวน 1 ทุน ไม่เป็นไปตามแผน
ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากนักศึกษามีผลการ
เรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.75 ตามเง่ือนไข
ที่ตั้งไว ้
2. ทุนการศึกษาประเภททุนกิจกรรม
เด่น จำนวน 2 ทุน 
3. ทุนการศึกษาประเภททุนขาด
แคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน 

16. โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 
16.1 โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท     
16.2 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อ

นางจุฑารัตน์   
สีหานาม 

 

1. โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 - จำนวนทุนการศึกษา 
2. ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 

 
 
1. จำนวน 5 ทุน 
 
 

1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

779,000 กิจกรรมที่ 1 : โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท 
- ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา 
ให้นักศึกษา รหัส 62 สาขาวิชา FST 
จำนวน 2 คน และนักศึกษา รหัส 

1 ต.ค 
63. – 
30 ก.ย.
64 

615,000 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

วิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา     
16.3 โครงการผู้ช่วยสอนวิชา
ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา (ทุน TA) 

- ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (ระดับ
ปริญญาโท-เอก) ท่ีมีคุณสมบตัิรับทุน 
3. โครงการผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ
สำหรับนักศึกษาระดับบบัณฑิตศึกษา 
(ทุน TA) 
- จำนวนทุนผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัตกิาร
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. จำนวน 50 ทุน 
 
 
 
 
3. จำนวน 12 ทุน 

63 สาขาวิชา FST จำนวน 2 คน 
สาขาวิชา PKT จำนวน 1 คน  
กิจกรรมที่ 2 : ทุนสนับสนุนการทำ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา    
- ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการ
ทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2564 
จำนวน 17 ทุน ทุนละ 5,400 บาท 
- โดยมีร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
(ระดับปริญญาโท-เอก) ท่ีมี
คุณสมบัตริับทุน คิดเป็นร้อยละ 
81.90 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการผู้ช่วยสอน
วิชาปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา
ระดับ บณัฑิตศึกษา (ทุน TA) 
- มีนักศึกษาจำนวน 19 คน ของ
ภาคเรยีนที่ 2/2563   
- ได้ดำเนินการโอนงบประมาณ เพื่อ
ใช้เบิกจ่ายเป็น ทุน TAเพิ่มเตมิ 
จำนวน 3 ทุน ทุนละ 8,000 บาท 
โดยจะดำเนินการเบิกจา่ยทุน แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564   
- โดยมีการให้ทุนผู้ช่วยสอนวิชา
ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 36ทุน 

17. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
17.1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบ
ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดย

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
ไชยาโส 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การ
วิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคโครมาโต
กราฟฟีโดยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และ High 
Performance Liquid 

 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2563 - 31 
กรกฎาคม 
2564 

40,000 กิจกรรมที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบ
ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดย
เครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance 

1 ต.ค 
63. – 
30 ก.ย.
64 

24,704 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

เครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC)     
17.2 โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบ
การใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับ
นักศึกษา     
17.3 โครงการฝึกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใช้เครื่องแก้ว     
17.4 โครงการจัดอบรมให้นักศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ 
“การจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”     
17.5 โครงการอบรมการใช้ห้อง
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั
และโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ทดสอบทางประสาทสมัผสั     
17.6 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคนิควเิคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา     
17.7 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวดั
คุณภาพผลติภณัฑ์อาหาร 

Chromatography (HPLC)     
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม 
และมรีะดับความรูค้วามเข้าใจไมน่้อย
กว่าระดับ 3.0/5.0  
2. โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบการใช้
ห้องปฏิบัติการสำหรบันักศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม 
และมรีะดับความรู้ ความเข้าใจไมน่้อย
กว่า 3.0/5.0  
3. โครงการฝึกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใช้เครื่องแก้ว 
- ร้อยละความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเข้า
ฝึกอบรม และตอบแบบสอบถาม มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีได้รบัการ
ฝึกอบรม ดีขึ้น หรือมีระดับความรูค้วาม
เข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.5/5.0 
4. โครงการจัดอบรมให้นักศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ “การจัดการ
ความปลอดภัยและอัคคีภยัใน
ห้องปฏิบัติการ”     
- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้“การจัดการ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร”เพิ่ม
มากขึ้น  
- ผู้เข้าร่วมอบรมสอบผ่านแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความ
ปลอดภัย การใช้สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ  

 
1. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
3. ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ร้อยละ 70 ของผู้ตอบ
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
5. ร้อยละ 70 ของผู้ทำ
แบบทดสอบ 
 
 

Liquid Chromatography (HPLC) 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งที่ 1 
เมื่อวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2564  
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 
โดยร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
อบรม และมีระดับความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 คดิ
เป็นร้อยละ 85 
กิจกรรมที่ 2 : โครงการฝึกอบรม
เตรียมระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ
สำหรับนักศึกษา (k.สุรินทร์พร)    
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564  
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 2 
เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 3 
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564 
โดยมรี้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
อบรม และมีระดับความรู้ ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า 3.0/5.0 คิดเป็น
ร้อยละ 92.80 
กิจกรรมที่ 3 : โครงการฝึกอบรม
การเตรียมสารละลายเคมีและการใช้
เครื่องแก้ว  
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม เมื่อวันที่ 
4 สิงหาคม 2564 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เทคนิคการ
เตรียมสารละลายเคมีและการใช้
เครื่องแก้ว เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 
2564 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

โดยมรี้อยละความคดิเห็นของ
นักศึกษาท่ีเข้าฝึกอบรม และตอบ
แบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาท่ีได้รับการฝึกอบรม ดีขึน้ 
หรือมีระดับความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าระดับ 3.5/5.0 คิดเป็นร้อย
ละ 82.30 
กิจกรรมที่ 4 โครงการจัดอบรมให้
นักศกึษา  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวข้อ 
“การจัดการความปลอดภัยและ
อัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”    
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-
16.00 น. ณ หอประชุม
อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้“การ
จัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ”เพิม่มากข้ึน คิดเปน็
ร้อยละ 85.40 และมผีู้เข้าร่วมอบรม
สอบผ่านแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจด้าน 
การจัดการความปลอดภยั การใช้
สารเคมีในห้องปฏิบัติการ  
คิดเป็นร้อยละ 96.20 
กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรมการใช้
ห้องประเมินคณุภาพทางประสาท
สัมผสัและโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
ทดสอบทางประสาทสมัผสั  
- ได้ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

Zoom meeting โดยผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
คิดเป็นร้อยละ 84 
กิจกรรมที่  6 : โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านเทคนิควิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยา 
- ได้ดำเนินการจัดอบรม ครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดย
มีร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
อบรมและมีระดับความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 คิดเป็น
ร้อยละ 86.89 
กิจกรรมที่ 7 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวดั
คุณภาพผลติภณัฑ์อาหาร  
ได้ดำเนินการจดัอบรม เมื่อวันท่ี 24 
ธันวาคม 2563 
โดยมรี้อยละของผู้เข้าอบรม และมี
ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า 
3.0/5.0 คิดเป็นร้อยละ 86.40 

18. โครงการตรวจเช็คหม้อตม้ 
ไอน้ำ (Boiler) 

นายอนุพันธ์  
ปัญญาทอง 

1. ประสิทธิภาพระบบป้องกันความ
ปลอดภัย 
2. ประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องจักร 
3. เอกสารหนังสือรับรองความปลอดภัย
การใช้งานหม้อต้มไอน้ำ(Boiler) จาก
วิศวกรสามญัที่มีใบอนุญาติชนิดรบัรอง
หม้อต้มไอน้ำ(Boiler)  

1. จำนวน 1 ระบบ 
 
2. จำนวน 1 ระบบ 
 
3. จำนวน 1 ฉบับ 

1 ตุลาคม 
2563 - 31 
มีนาคม 2564 

60,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ
แผ่นดิน ได้รับการจัดสรรครภุัณฑ์ 
ชุดหม้อกำเนิดไอน้ำ น้ำ (Boiler) 
วงเงิน 2,568,000 บาท จึงขอ
ยกเลิกการตรวจเช็ดหม้อต้มไอน้ำ
ดังกล่าว 

 - 

 
 
 

ยกเลิกโครงการ 
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พันธกิจด้านการวิจัย 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

19. โครงการจัดทำและพัฒนา
วารสาร FAB 

นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

1. เผยแพรผ่ลงานวิจัยทางวารสาร 
 ไม่ต่ำกว่า 3 ฉบับ/ป ี  

1. จำนวน 15 เรื่อง/ปี 1 ตุลาคม 
2563 - 30 
กันยายน 
2564 

30,000 ได้ดำเนินการจดัทำวารสาร FAB 
และเผยแพรผ่ลงานวิจยัทางวารสาร 
จำนวน 4 ฉบับ ดังนี ้
1. จัดทำวารสารฉบับ January - 
April Vol. 8 No. 1 (2020) 
2. จัดทำวารสารฉบับ  May - 
August Vol. 8 No. 2 (2020) 
3. จัดทำวารสารฉบับ  September 
- December Vol. 8 No.3 (2020) 
4. จัดทำวารสารฉบับ January - 
April Vol. 9 No.1 (2021) 
 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.

64 

3,210 

20. วันวิชาการ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

นางสาวมุทิตา  
หย่างถาวร 

1. บูธสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้
ที่ทำงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเผยแพร่
ผลงาน  

1. จำนวน 1 บูธ 1 พฤศจิกายน 
2563 - 31 
มกราคม 
2564 

40,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำใหท้าง
มหาวิทยาลยัไมส่ามารถดำเนินการ
จัดกิจกรรมได ้

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 
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พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

21. โครงการปีใหม่นักศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

นางสาริกา 
สุระนาถ 

ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และตอบสอบถาม ระบุว่าความสมัพันธ์
ระหว่าง นักศึกษา/ คณาจารย์/บคุลากรที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดีขึ้นหรือมรีะดับ
ความสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.0/5.0 

1. ร้อยละ 80 13 มกราคม 
2564 

100,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมได ้

 - 

22. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนา
คณะ 

นายวชิชุกร  
ปะทะดวง 

1. จำนวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ศิษย์เก่า-ปัจจุบันท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

1. จำนวน 100 คน 1 - 31 ธันวาคม 
2563 

48,000 ได้ดำเนินการจดัทำบุญเนื่องในวัน
สถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมจีำนวน
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ศิษย์เก่า-ปัจจุบันท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 149 คน 

18 ธ.ค.63 41,935 

23. บริหารจัดการวัสดุรไีซเคลิ
และวัสดุมีพิษเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

1. การคัดแยกวัสดุรไีซเคลิไปฝากธนาคาร
วัสดุรไีซเคลิหรือจำหน่ายส่งเป็นเงนิรายได้
คณะ  
2. ช้ินงานท่ีเกิดจากการเพิ่มคณุค่าให้กับ
ขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว  

1. จำนวน 12 ครั้ง 
 
 
2. จำนวน 2 ช้ิน 

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

3,000 
 
 

- ได้ดำเนินการจำหน่ายขยะรีไซเคลิ 
จัดซื้อจัดหาถังขยะแยกประเภทขยะ
เพิ่มเตมิเพื่อใช้ภายในโรงอาหาร
คณะฯ 
- การจำหน่าย/นำฝากวสัดรุีไซเคลิ
ดังนี ้
• ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 
ครั้ง ส่งเป็นเงินรายได้ 4,090 บาท 
• ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 
ครั้ง ส่งเป็นเงินรายไดจ้ำนวน 4,895 
บาท 
• ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 
ครั้ง ส่งเป็นเงินรายไดจ้ำนวน 3,000 
บาท 
- จำนวนการลดลงของการใช้
กระดาษ ในการประชาสมัพันธ์   
• ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 11 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

2,970 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

มิถุนายน 2564  
มีปริมาณการใช้กระดาษ จำนวน 
1,648 แผ่น 
• ปีงบประมาณ 2563 มีปริมาณการ
ใช้กระดาษ จำนวน 4,626 แผ่น 
• ปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณการ
ใช้กระดาษ จำนวน 4,335 แผ่น 
โดยมผีลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ดังนี ้
1. มีช้ินงานท่ีเกิดจากการเพิ่มคณุค่า
ให้กับขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว 
จำนวน 2 ช้ิน คือ การนำกระดาษ
ห่อกระดาษ A4 นำมาใช้ห่อ
ผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว เนื่องจาก
กระดาษห่อมีสารเคลือบทำให้ไม่
เลอะ และการนำแผ่นโฟมที่เหลือใช้
และไม้เสียบลูกช้ินนำมาทำท่ีกัน
นกพิราบเกาะ 
2. การคัดแยกวัสดุรไีซเคลิไปฝาก
ธนาคารวัสดุรไีซเคลิหรือจำหน่ายส่ง
เป็นเงินรายได้คณะ จำนวน 12 ครั้ง 
ส่งเป็นเงินรายได้ 4,090 บาท 
 

24. ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

1. ความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปที่มาตดิต่องาน ต่อ
สภาพแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์ของคณะอตุสาหกรรมเกษตร  

1. ร้อยละ 80 ข้ึนไป 1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

300,000 - ได้ดำเนินการปรับปรุงสวนดา้นหน้า
ทางเข้าคณะ หน้าอาคารสำนักงาน 
หน้าหอประชุม  
- ได้ดำเนินตัดแต่งก่ิงต้นไม้บริเวณ
โดยรอบพื้นที่คณะ ท่ีเข้ามาใกล้อาคาร 
และกิ่งที่บดบังมุมมองของกล้องวงจร
ปิด โดยมีความพึงพอใจของบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่มา

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

313,290 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

ติดต่องาน ต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คิด
เป็นร้อยละ 84 

25. กีฬาบุคลากร นายวิชชุกร    
ปะทะดวง 

1. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  1. จำนวนอย่างน้อย 90 
คน 

1 พฤศจิกายน 
2563 - 31 
มกราคม 2564 

30,000 - ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมกีฬา อก.
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
มีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
149 คน 
- ขอยกเลิกกิจกรรมย่อย : กิจกรรม
ดอยคำสมัพันธ์ เนื่องจากมีมตจิากที่
ประชุมคณะผู้แทนจากหน่วยงานในไร่
แม่เหียะ ให้เลื่อนการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวออกไปก่อนอย่างไมม่ีกำหนด 
และคาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรม
หลังเดือนตลุาคม 2564 

18 ธ.ค.63 5,027.10 

26. โครงการดูแลรักษาสนาม
ฟุตบอล 

นายสุรเชษฐ์  
ณ เชียงใหม ่

1. สภาพสนามหญ้าไดร้ับการดูแลรักษาและ
พร้อมต่อการใช้งาน  

1. สนามฟุตบอลอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดป ี

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

20,000 ได้ดำเนินการดูแลรักษาตัดหญ้ากำจัด
วัชพืชรดน้ำสนามหญ้าและปรับปรุง
พื้นที่สนามหญ้าบางส่วนท่ีชำรุดให้
พร้อมต่อการใช้งาน ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 
 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

5,000 

27. โครงการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคาร 

นายสุรเชษฐ์  
ณ เชียงใหม ่

 

1. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศหอ้งเรียน
และสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จำนวน 100 ตัว 1 พฤษภาคม - 
30 มิถุนายน 
2564 

40,000 - ได้ดำเนินการลา้งตรวจเช็ค
บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนและอาคารสำนักงานคณะ 
โดยได้รับการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้องเรียนและ
สำนักงานคณะให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งหมดจำนวน 100 ตัว 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

40,000 

28. เกษียณอายุราชการ
บุคลากร 

นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

1. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 

1 สิงหาคม  - 
30 กันยายน 
2564 

40,000 -  ได้ดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรม 
โดยให้บุคลากรร่วมกันเขียนแสดงมุฑิ
ตาจิตหรือแสดงความยินดีในสมุด
ประทานพร พร้อมมอบของที่ระลกึ

30 ส.ค.64 3,166 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

แทน และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ี 99/2564 
- ได้ดำเนินการบันทึกวีดิโอแสดงการ
ขอบคุณที่ผู้เกษียณอายรุาชการ เมื่อ
วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุม 3  
- ได้ดำเนินการจัดทำคลิปวีดโิอ เขยีน
แสดงมุฑติาจิต และมอบของที่ระลึก
ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ 
- มีร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 97 

29. ทอดผ้าป่าสามคัคีดอยคำ
สัมพันธ์และถวายเทียนพรรษา 

นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1 - 31 
กรกฎาคม 2564 

5,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากมมีตจิาก
ที่ประชุมคณะผู้แทนจากหน่วยงานใน
ไร่แมเ่หียะ ให้เลื่อนการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวออกไปก่อนอย่างไมม่ีกำหนด 
และคาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรม
หลังเดือนตลุาคม 2564 

 - 

30. อนุรักษ์และทำนุบำรุง
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

1. จำนวนบุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

1. จำนวน 120 คนขึ้น
ไป 
 
2. ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

11 - 24 
เมษายน 2564 

65,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดกิจกรรมได ้

 1,750 

31. ป้องกันไข้เลือดออก นายวิชชุกร  
ปะทะดวง 

1. ร้อยละของค่า CI (ค่าชุกชุมของลูกน้ำ)  ไม่เกินร้อยละ 20 1 มิถุนายน  - 30 
กันยายน 2564 

5,000 - ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวสัดุ
เคมีภณัฑส์ำหรับการป้องกันยุงลาย 
- เทศบาลแม่เหยีะได้เข้าทำการพน่
สารเคมีกำจดัยุง ทุกอาคารโดยรอบ
พื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
โดยมีคา่ CI (ค่าชุกชุมของลูกน้ำ) ใน
การตรวจแต่ละเดือนไม่เกินร้อยละ20 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

4,120 

 
 

ยกเลิกโครงการ 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 



17 

พันธกิจด้านบริหารจัดการ 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

32. โครงการสอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์

นางสาว
สุรินทร์พร  
ศรีไพรสนธิ ์

1. จำนวนเครื่องมือวัดและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ  
2. จำนวนเครื่องมือวัด และอุปกรณ์วิทยา
ศาตร์ที่ได้รับการทวนสอบ สอบเทียบ
ภายใน  

1. จำนวน 15 ช้ิน 
 
2. จำนวน 10 ช้ิน 

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

100,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ทำให้ทางบริษัทไม่
สามารถเข้ามาดำเนินการเช็ค
เครื่องมือวิทยาศาสตรไ์ด้ 

 - 

33. โครงการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
เหตุการณ์อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ

นายสุรเชษฐ์  
ณ เชียงใหม ่

1. ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลงิเมื่อ
เกิดอัคคีภัย  
2. นักศึกษาผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทั้งการปฏิบัตตินเมื่อเกิดภัย
พิบัติจากธรรมชาต ิ  
3. ปรับปรุงแผนปฏบิัติการเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยบุคลากรมีสว่นร่วม
ในหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

1. ร้อยละ 100 
 
2. ระดับดี  
(ระดับ 4 ข้ึนไป) 
 
 
3. มีการปรับปรุงแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 
ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบรหิาร
ประจำ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1 ตลุาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

30,000 - ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการจัดการความ
ปลอดภัยและอัคคีภัย ใน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563  
- ได้ดำเนินการปรับแกแ้ผนเตรียมความ
พร้อมฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังน้ี 
1. มีความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง
เมื่อเกิดอัคคีภัย 100% 
2. นักศึกษาผู้เขา้อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อเกดิ
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ อยู่ในระดับ4 ดี  
- มีการปรับปรุงคู่มือแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ ตามขอ้เสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารประจำคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

25 พ.ย. 
63 

22,391.14 

34. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ IT ในการปรับปรุง
งาน 

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ระดับทักษะการใช้ IT ในการปรับปรุง
งาน  

1. ระดับ 3.5 
2. ระดับ 4 

1 ธันวาคม 
2563 - 30 
เมษายน 2564 

20,000 ได้ดำเนินการจดัฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง infographic และ
การใช้งาน web tools เมื่อวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 4 โดยระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ทีร่ะดบั 
4.05 และมีทักษะการใช้ IT ในการ
ปรับปรุงงาน อยู่ท่ีระดบั 4.0 

22 มี.ค.
64 

11,100 

ยกเลิกโครงการ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

35. โครงการเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

1. ระดับความพึงพอใจ  
2. ระดับความผูกพัน  
3. ระดับอัตราการคงอยู่  
(ไม่นับเกษียณ, เสียชีวิต)  

1. ระดับ 4 
2. ระดับ 3.50 
3. ระดับ 4 

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

40,000 
 
 

- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม  Lunch 
Talk ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่10 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 
13.00 น. 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม  Lunch 
Talk ครั้งท่ี 2/2564  
เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 เวลา 
11.30 – 13.00 น. 
- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง 
เทคนิควางแผนทางการเงิน ให้ชีวิต
มั่นคงและมั่งคั่ง เมื่อวันพุธที่ 23 
ธันวาคม 2563 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม Lunch 
Talk ครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 เวลา 
11.30 – 13.00 น. 
- ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคณะผู้บรหิาร
พบปะกลุ่มคณาจารยส์ายวิชาการ 
สายสนบัสนุน และศูนย์บริการธรุกิจฯ 
ดังนี ้
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภณัฑ์เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ทางทะเล เมื่อวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

24,175 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

• พบปะบุคลากรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2564 
• พบปะบุคลากรสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 
• พบปะบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ และ
ศูนย์บริการธรุกิจฯเมื่อวันท่ี 15 
มิถุนายน 2564  
• พบปะบุคลากรสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 
- ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมทำบุญ 9 
วัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  
โดยมผีลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ระดับอัตราการคงอยู่ (ไม่นับ
เกษียณ, เสียชีวิต) อยู่ที่ระดับ 4.96 
2. ระดับความผูกพัน อยู่ท่ีระดับ4.12 
3. ระดับความพึงพอใจ อยู่ท่ีระดบั 
4.0 
 

36. โครงการตลาดคณุธรรม
จริยธรรมคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมวาง
จำหน่าย/ป ี  

1. ระดับ 4 
2. จำนวน 5 ผลิตภณัฑ ์

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

- ได้ดำเนินการจดักิจกรรมตลาด
คุณธรรมจริยธรรม  
ณ ช้ัน 1 อาคารสำนักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โดยมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ท่ีระดับ 4.87 และมผีลติภณัฑท์ี่
เข้าร่วมวางจำหน่าย/ปี จำนวน
มากกว่า 20 ผลิตภณัฑ ์
 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

- 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

37. โครงการพัฒนาผู้บริหาร 
 
 
 

นางวรรณา   
วิภาสกลุเด่น 

1. ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รบัการพัฒนา
  

1. ร้อยละ 80 1 เมษายน - 31 
กรกฎาคม 2564 

63,000 ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมในด้านตา่งๆ 
ที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กรได้ ซึง่มี
ผู้บริหารได้รับการเข้าอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ร้อยละ 100 
 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

22,289 

38. โครงการจัดงานแสดงความ
ยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่
คณาจารย์และบุคลากรคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 

นางนลินธิดา   
ชัยมงคล 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มงาน
  

1. ระดับ 4 1 ธันวาคม 
2563 - 31 
สิงหาคม 2564 

10,000 ได้ดำเนินการจดัพิธีแสดงความยินดี
และงานเลี้ยงน้ำชาแก่บุคลากรที่ได้รับ
ตำแหน่งทางวิชาการและไดร้ับรางวัล
ต่างๆ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564 
เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ 
Zoom meeting  
โดยมรีะดบัความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน อยู่ท่ีระดับ 4.25 
 

1 ก.ย. 64 9,500 

39. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และซักซ้อมความเข้าใจ เกีย่วกับ
การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี
และพัสด ุ
 
 
 

นางสาวสายฝน  
วงค์สุวรรณ 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
เพิ่มขึ้น  

1. มีความรู้ความเข้าใจ
ภายหลังจากการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 กุมภาพันธ์ - 
30 เมษายน 
2564 

4,000 - ได้ดำเนินการจัดกจิกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และซักซ้อมความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดย
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 88 
 

31 พ.ค. 
64 

700 

40. โครงการตรวจประเมิน 
(Audit) เพื่อพัฒนาระบบ ISO 
9001 
 
 

นางอังศุมารินทร์  
เจริญเกษ 

1. การตรวจประเมิน (Audit) การควบคุม
คุณภาพตามแนวทาง ISO 9001 ของ
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1. จำนวน  1 ครั้ง 1 ธันวาคม 
2563 - 29 
มกราคม 2564 

6,000 ได้ดำเนินการตรวจประเมิน Audit 
ISO ของสำนักงานคณะฯ  เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 
- 16.00 น. 
 
 

25 ธ.ค.63 5,982 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

41. โครงการสนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
หลักสตูร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
 
 
 

นางอังศุมารินทร์  
เจริญเกษ 

1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  

1. ผ่าน ทุกหลักสตูร 1 กุมภาพันธ์ - 
30 กรกฎาคม 
2564 

125,000 - ได้ดำเนินการเลือกระบบการ
ประเมินของหลักสตูร ประจำปี
การศึกษา 2563  
- ได้ดำเนินการจัดทำข้อมลู 
ประกอบการรายงานผลการ
ดำเนินงานในองค์ประกอบท่ี 1 
- ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสตูร โดยแยกเป็นราย
หลักสตูร จำนวน 13 หลักสตูร 
ระหว่างวันท่ี 3 - 24 พฤษภาคม 
2564 ผ่านการประชุมและผ่านระบบ 
Zoom Meeting  
โดยมผีลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ผ่าน ทุกหลักสูตร 
 
 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

18,038.50 

42. โครงการสัมมนาประจำปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

นางสาวอุณณา
ดา  สุธรรม 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ป ี(แผนปฏิบัติ
งานของส่วนงาน) พ.ศ. 2563-2567  
(1 ฉบับ)  
2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

1. จำนวน 1 ครั้ง 
 
 
2. จำนวน 1 เล่ม 

1 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 
2564 

150,000 ได้ดำเนินการจดัสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันท่ี 4  
มิถุนายน 2564 โดยได้ทบทวนแผน
กลยุทธ์ 5 ปี (แผนปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน) พ.ศ. 2563-2567 (1 
ฉบับ) จำนวน 3 ครั้ง 
และได้ร่างแผนปฏิบตัิการ (Action 
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จำนวน 1 ร่าง 
 
 

4 มิ.ย.64 23,000 

บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

43. โครงการตลาดเชิงรุก
ผลิตภณัฑ์ของศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 
 
 

นางนงนุช   
ทองอ่อน 

1. มีรายรับจากการจำหน่ายและมสีินค้า
คงคลังไม่ตำ่กว่า งบประมาณที่ไดร้ับการ
สนับสนุน 

1. จำนวน 300,000 
บาท 

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

300,000 ได้ดำเนินการผลติไส้อั่วลดไขมัน 
แคบหมูป๊อบ น้ำพริกอ่อง และแกง
ฮังเล โดยในปีงบประมาณ 2564 
เบิกค่าใช้จ่ายจริง จำนวน 132,000 
บาท โดยมผีลการดำเนินงานเป็น
ยอดจำหน่าย 184,105 บาท  
inkind 6,112 บาท สินค้าคงคลัง 
32,200 บาท ผลิตให้งานบริหาร
ทั่วไป จำนวน 14,000 บาท รวมผล
การดำเนินงานมีรายรับจากการ
จำหน่ายและมสีินค้า 
คงคลัง จำนวน 236,417 บาท 

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

132,000 

44. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ของศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

นายณัฐวรรธน์  
ทรัพย์สิน 

 

1. จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ  
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. จำนวน 6 กิจกรรม 
2. จำนวน 1 ช่องทาง 

1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 
2564 

25,000 ได้ดำเนินการประชาสมัพันธ์กิจกรรม
และข่าวสารต่างๆของ 
ศูนย์บริการธรุกิจฯ ผ่านช่องทาง 
(Facebook, IG, Line และ onsite) 
ดังนี ้
1.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก
เครือข่าย 
2. Content อาหาร 
3. ประชาสัมพันธ์เครื่องมือโรงงาน
ต้นแบบ 
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Covid-19 
5. ประชาสัมพันธ์สินค้า 
6. Update การให้บริการของศูนย์ฯ 
7. Update กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
8. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฯ  
(ดูงาน) 
9. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฯ 
(อบรม)  
10. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนยฯ์  

1 ต.ค 63. 
– 30 ก.ย.
64 

1,764.24 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (KPIs) 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา รายจ่าย 

(ให้คำปรึกษา) 
11. ประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ฯ 
(ในงานอบรม Retort) 
12. ประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ฯ 
(ในงานอบรม Food Standard) 
13. ประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์ฯ 
(ในงานอบรม Food Safety) 
และพบว่าช่องทางการประชาสมัพันธ์
ของศูนย์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ คือ 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook 

 


