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No. รหัส ชื่อ-แผนงาน 
1. 1001 การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วดั     
2. 1000 การพัฒนาโปรแกรมจองใชเครื่องมือวทิยาศาสตร    
3. 999 โครงการสอบเทียบเครือ่งมือวทิยาศาสตร    
4. 876 ปองกันไขเลือดออก     
5. 973 โครงการดําเนินการดานทุนการศึกษา    

โครงการยอยที ่1 : โครงการดําเนินการกูยืมเพือ่การศกึษาและทุนการศึกษา    
โครงการยอยที ่2 : โครงการตรวจเย่ียมบานนักศึกษา    
โครงการยอยที ่3 : โครงการตรวจเย่ียมบานนักศึกษา (ครั้งท่ี2)     

6. 921 โครงการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
โครงการยอยที ่1 : โครงการเตรียมระบบการใชหองปฏิบัติการสําหรับนกัศึกษา    
โครงการยอยที ่2 : จัดหาวัสดุ อุปกรณ เพื่อปองกันตนเองจากอันตรายและอุบัติเหตใุน
หองปฏิบัตกิารและหองสโตรกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร     
โครงการยอยที ่3 : โครงการฝกอบรมดานการจดัระบบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการแก
บุคลากรและผูชวยวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
โครงการยอยที ่4 : โครงการฝกอบรมดานการจดัการความปลอดภัยและอัคคีภัยสําหรับ
หองปฏิบัตกิารแกนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร     

7. 919 โครงการการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ    
8. 903 โครงการศึกษาดูงานและสหกจิศึกษา    

โครงการยอยที ่1 : โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตใหนักศึกษาท่ีเดินทางไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของสํานกัวิชาฯ    
โครงการยอยที ่2 : โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่3 : โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที่ 4 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 5 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 6 : โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่7 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่8 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่9 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่10 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ

เอกสารแนบ 27 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับอนุมัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวน 107 แผนงาน (ดําเนินงานในปการศึกษา 2559) 
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No. รหัส ชื่อ-แผนงาน 
ศึกษา ณ สถานประกอบการ
โครงการยอยที ่11 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่12 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่13 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่14 : โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตใหนักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของสํานกัวิชาฯ    
โครงการยอยที ่15 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบกา   
โครงการยอยที ่16 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่17 : โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่18 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่19 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศกึษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ   
โครงการยอยที ่20 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ     
โครงการยอยที ่21 : โครงการดูงานของกระบวนวิชา พานักศึกษา สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที่ 22 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 23 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 24 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 25 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 26 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที่ 27 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝกงาน    
โครงการยอยที ่28 : โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตใหนักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของสํานกัวิชาฯ    
โครงการยอยที่ 29 : โครงการยอยที่ 29 : โครงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนฝกงาน    
โครงการยอยที ่30 :  นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ    
โครงการยอยที ่31 : นิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา อาจารยผูนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ     

9. 902 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑของกฎหมายสําหรับ
อาหารในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ําและปรับกรด    

10. 899 โครงการการตลาดเชิงรุกผลิตภณัฑไสอั่วลดไขมัน    
11. 1017 โครงการอบรมและประกวดการใชเทคโนโลยีดิจิตัลในการผลิตสื่อเชิงสรางสรรค    
12. 1015 โครงการจัดต้ังศูนยประสานงานสมาคมศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเสริมสราง
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ความรวมมือกับสมาคมศิษยเกา ประจําป 2560

13. 1012 โครงการรวบรวมฐานขอมูล/ถายทอดเกร็ดความรูจากงานวิจัยใหแกศิษยเกา    
14. 1011 โครงการเตรียมความพรอมการขอรับรองคณะกรรมการจรยิธรรมการทดสอบในมนุษย 

สําหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค    
15. 998 โครงการเปดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก    
16. 995 โครงการเตรียมความพรอมการจัดประชุมวิชาการ FAB2018    
17. 993 โครงการประชุมรวมกับผูประกอบการเพ่ือพัฒนาขอเสนอโครงการวจิัย เนนอาหารสุขภาพ

และผูสูงอายุ อาหารพื้นบานลานนา และการเพิ่มมูลคาของเหลือใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร    

18. 992 สมทบทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก    
19. 986 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร Happy Time for all    

โครงการยอยที ่1 : โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร Happy Time 
for all รอบที่ 1 (ธ.ค.59 - ก.พ.60)    
โครงการยอยที ่2 : โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร Happy Time 
for All Special คร้ังที่ 1/2560 (กิจกรรมตัดตุงตอนรับประเพณีวันสงกรานต)    
โครงการยอยที ่3 : โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร Happy Time 
for all รอบที่ 2 (มี.ค.-พ.ค.2560)     

20. 983 โครงการ Lunch Talk    
โครงการยอยที ่1 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 5/2559    
โครงการยอยที ่2 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2559    
โครงการยอยที ่3 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 6/2559    
โครงการยอยที ่4 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 1/2560    
โครงการยอยที ่5 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2/2560    
โครงการยอยที ่6 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 3/2560    
โครงการยอยที ่7 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 4/2560    
โครงการยอยที ่8 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 5/2560    
โครงการยอยที ่9 : โครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 6/2560    
โครงการยอยที ่10 : โครงการ Lunch Talk ครั้งท่ี 7/2560     

21. 980 โครงการการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา   
โครงการยอยที ่1 : โครงการกิจกรรมอาจารยพบปะนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ    
โครงการยอยที ่2 : โครงการกิจกรรมอาจารยพบปะนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ทางทะเล    
โครงการยอยที ่3 : โครงการอาจารยที่ปรกึษาพบปะนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร    
โครงการยอยที ่4 : โครงการอาจารยที่ปรกึษาพบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     

22. 966 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาปริญญาโท-เอก(ภายใตโครงการ
ประชาสัมพันธพันธกิจคณะอุตสาหกรรมเกษตรเชิงรุก)    

23. 953 โครงการสัมมนาเพื่อใหเกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ     
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24. 951 อุดหนุนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัย
25. 946 อุดหนุนโครงการวิจัย     
26. 945 การประชาสัมพันธผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน     

โครงการยอยที ่1 : นิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชยีงใหม ประจําป 
พ.ศ.2560     

27. 944 โครงการสัมมนาเพื่อสงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย     
28. 936 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

โครงการยอยที ่1 : โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
(กิจกรรมศึกษาดูงานตางจงัหวดั ประจําป 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล)    
โครงการยอยที ่2 : โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
(กิจกรรมศึกษาดูงานตางจังหวัด ประจําป 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล)    
โครงการยอยที ่3 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนองคความรู สหกิจศกึษา สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปการศึกษา 2560    
โครงการยอยที ่4 : กิจกรรมอบรมการตัดเกรดดวย VBA ในโปรแกรม EXCEL และการสง
คะแนนแบบออนไลน    
โครงการยอยที ่5 : กิจกรรมถายทอดองคความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21     

29. 932 โครงการพัฒนาวารสาร Food and Applied Bioscience Journal ใหอยูในฐานขอมูล TCI 
(Thai-Journal Citation Index) กลุมที่ 1     

30. 930 ทุนอุดหนุนการวจิัยรวมทางวิชาการกับสถาบันการศกึษาตางประเทศ (Joint Research Program) 
31. 927 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบใหกับผูประกอบการเพ่ือการตอยอดในเชิงพาณิชย 

ประจําป พ.ศ.2560    
32. 900 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานภาษาองักฤษ ประจําปการศึกษา 2559     

โครงการยอยที ่1 : กิจกรรม การบรรยายเชิงปฏิบัติงาน ใหแกนักศึกษาช้ันปที ่3 - 4 ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวขอ "สมัคร
งานอยางไรใหไดงาน เทคนิคการเขยีน Resume และการสัมภาษณงาน"     

33. 898 โครงการจัดทําหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ   
34. 1028 โครงการความรวมมือทางวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเลกับ

ผูประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสาคร    
โครงการยอยที ่1 : กิจกรรมสรางระบบการเรียนรูสหกิจศึกษาและสาระสนเทศแหงศตวรรษ
ที่ 21     

35. 1010 โครงการ Sensory Evaluation Network    
36. 1009 โครงการประชาสมัพันธหนวยการประเมินคณุภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภค  
37. 1005 การตรวจเช็คบํารุงรักษาทดสอบเพ่ือขอใบรับรองความปลอดภัยในการใชงานของหมอตมไอ

น้ํา (Boiler)     
38. 1004 โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา    

โครงการยอยที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมมินิมาราธอน อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5    
โครงการยอยที ่2 : โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักศึกษาในคณะ     

39. 990 โครงการพี่บัณฑิตติวนอง ป.ตรี ปการศึกษา 2559     
โครงการยอยที ่1 : พี่ติวนองปลายภาค 1/2559    
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No. รหัส ชื่อ-แผนงาน 
โครงการยอยที่ 2 : กิจกรรมพี่ติวนอง กลางภาค เทอม 2/2559
โครงการยอยที ่3 :  กิจกรรมพีต่ิวนอง ปลายภาค เทอม 2/2559     

40. 982 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร    
โครงการยอยที ่1 : ประชาสัมพันธหลักสูตรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    
โครงการยอยที ่2 : ประชาสัมพันธหลักสูตรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร     

41. 978 ปรับปรงุระบบเปด-ปดโคมไฟฟาสองสวางอัตโนมัติ     
42. 942 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา    

โครงการยอยที ่1 : กิจกรรมจิตอาสาดวยตนเอง    
โครงการยอยที ่2 : โครงการประเพณีนํานักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยคํา 
ประจําปการศึกษา 2559    
โครงการยอยที ่3 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท     

43. 934 วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 11     
44. 910 คลินิกรับปรกึษาและแกปญหาการใชงานคอมพิวเตอรใหกับนกัศึกษา   
45. 909 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองประเมินทางประสาทสัมผัส    
46. 894 โครงการอนุรักษพลังงานในอาคาร    
47. 978 ปรับปรงุระบบเปด-ปดโคมไฟฟาสองสวางอัตโนมัติ     
48. 900 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานภาษาองักฤษ ประจําปการศึกษา 2559    

โครงการยอยที ่1 : กิจกรรม การบรรยายเชิงปฏิบัติงาน ใหแกนักศึกษาช้ันปที ่3 - 4 ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวขอ "สมัคร
งานอยางไรใหไดงาน เทคนิคการเขยีน Resume และการสัมภาษณงาน"     

49. 959 โครงการนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรรวมใจพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
โครงการยอยที ่1 : โครงการนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรรวมใจพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิศวกรรมอาหาร)    
โครงการยอยที ่2 : โครงการนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรรวมใจพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (สาขา PKT)   
โครงการยอยที ่3 : โครงการนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรรวมใจพัฒนา สาขาวิชา
วิทยาศษสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     

50. 925 โครงการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร    

51. 913 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการที่เปนเลิศตามเกณฑ 
EdPEx คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
โครงการยอยที ่1 : อบรมสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร    

52. 891 บริหารจัดการวสัดุรีไซเคิลและวัสดุมีพิษเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม     
53. 880 ทอดผาปาสามคัคีรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม     
54. 877 กิจกรรม 5 ส.     
55. 985 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุคณะอุตสาหกรรมเกษตร    

โครงการยอยที ่1 : โครงการฝกอบรมเรื่อง "เทคนิคการขับเคลือ่นองคกรเพ่ือความยั่งยืน....
โดยการสื่อสาร     

56. 924 โครงการพัฒนาระบบและการจดัการองคความรูของคณะอุตสาหกรรมเกษตร     
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โครงการยอยที่ 1 : การถายทอดองคความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ

57. 916 โครงการเตรียมความพรอมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech2018    
58. 915 โครงการ Student Mobility in the Network of ASEAN Countries    
59. 914 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล    

โครงการยอยที ่1 : โครงการเตรียมความพรอมเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเลจาก Institute of Food Technologists (IFT)    

60. 906 โครงการจัดทําวีดิทัศนแนะนําคณะฯ เพื่อการประชาสัมพันธเชิงรกุ (ภายใตโครงการ
ประชาสัมพันธพันธกิจคณะอุตสาหกรรมเกษตรเชิงรุก)    

61. 912 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานในตางประเทศ    
62. 889 ปรับปรงุภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร     

โครงการยอยที ่1 : ปรับปรงุภูมิทัศน ครั้งท่ี 4    
โครงการยอยที ่2 : ปรับปรงุภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5    
โครงการยอยที ่3 : ปรับปรงุภูมิทัศนครั้งท่ี 6    
โครงการยอยที ่4 : ปรับปรงุภูมิทัศนครั้งท่ี 8    
โครงการยอยที ่5 : ปรับปรงุภูมิทัศนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9 (ตัดแตงตนจามจุรี
พรอมขนท้ิงเพื่อเตรียมจัดทําโรงจอดรถคณะ)     

63. 890 อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนทองถิ่น     
64. 994 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารเพ่ือสขุภาพสําหรับผูสูงอายุ   
65. 988 โครงการสนับสนุนเครื่องแตงกายชุดสูทสําหรบับุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม     
66. 887 ทําบุญทอดกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม     
67. 1002 โครงการการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    
68. 996 โครงการพัฒนาระบบ ISO 9001    

โครงการยอยที ่1 :การอบรม/ แลกเปลี่ยนประสบการณดานการดําเนนิงานระบบ ISO 9001    
โครงการยอยที ่2 : การจดัทําคูมือปฏิบัติงานตามระบบ ISO 9001 ของสํานักงานคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร    

69. 1023 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม"    

70. 1022 โครงการติดตามผลการดําเนินงานดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตําบล
สุเทพและแมเหียะ    

71. 1013 โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time    
โครงการยอยที ่1 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี1/2560    
โครงการยอยท่ี 2 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 2/2560    
โครงการยอยท่ี 3 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 3/2560    
โครงการยอยท่ี 4 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 1/2559    
โครงการยอยท่ี 5 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 4/2560    
โครงการยอยท่ี 6 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 5/2560    
โครงการยอยท่ี 7 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 6/2560    
โครงการยอยท่ี 8 : โครงการ English Talk : Coffee & Tea Happy Time คร้ังท่ี 7/2560     

72. 1006 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการของนกัศึกษา    
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No. รหัส ชื่อ-แผนงาน 
โครงการยอยที่ 1 : โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการประกวดแขงขัน ครั้งที่ 1 (ของ PDT)
โครงการยอยที ่2 : โครงการยอยที่ 2 : โครงการสงเสริมนักศึกษาเขารวมการประกวดแขงขัน 
คร้ังที่ 2 (รอบชงิชนะเลิศ)    
โครงการยอยที ่3 : วันวิชาการนักศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร   
โครงการยอยที ่4 : โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในระดับสาขาวิชาฯ (กิจกรรมศึกษาดู
งานตางจังหวัด ประจําป 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล)    
โครงการยอยที ่5 : โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในระดับสาขาวิชาฯ (กิจกรรมศึกษาดู
งานตางจังหวัด ประจําป 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล)    
โครงการยอยที ่6 : โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในระดับสาขาวิชาฯ (กิจกรรมศึกษาดู
งานตางจังหวัด ประจําป 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล)    
โครงการยอยที ่7 : โครงการฝกอบรมเขมนักศกึษาเขารวมแขงขัน FoSTAT Nestle Quiz 
Bowl 2017     

73. 997 การประชาสัมพันธเชิงรุกของศนูยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร    
74. 956 โครงการจัดทําแผนพับและของทีร่ะลึกเพื่อใชในการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร    
75. 954 ตลาดนัดหลักสตูรและแนะนําหลักสูตร     
76. 888 ทํากระทงเพ่ือชุมชนทองถิ่น     
77. 1016 โครงการจัดทําของที่ระลึก    

โครงการยอยที ่1 : โครงการจัดทําของทีร่ะลึกประเภทอาหาร ครั้งที่ 1     
78. 968 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการวางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา     

โครงการยอยที ่1 : สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1     
79. 1031 โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง "ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร                  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม”    
80. 1030 โครงการจัดงานพิธีแสดงความยินดีและงานเล้ียงนํ้าชาแกคณาจารยและบุคลากร               

คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
โครงการยอยที ่1 : โครงการจัดงานพิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงนํ้าชาแกคณาจารย        
และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 1     

81. 1029 Tea & Talk Graduate Students 2016-2017    
82. 979 โครงการดูแลรกัษาสนามฟุตบอล    
83. 878 ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร     
84. 1024 โครงการสํารวจและถายทอดเทคโนโลยีดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ อาหารลานนา     

และบรรจุภัณฑ    
85. 1021 โครงการจัดทําคลังปญญาอาหารพื้นบานลานนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เพื่อจัดทําแหลงเรียนรูอาหารพ้ืนบานลานนาออนไลน    
86. 1014 โครงการถายทอดประสบการณจากศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน ประจําป 2560    
87. 1007 โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางาน    

โครงการยอยที ่1 : กิจกรรมปจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมสูการทํางาน นักศึกษาชั้นปที่ 
4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปการศึกษา 2559     

88. 972 โครงการศิษยเกาสัมพันธ     
โครงการยอยที ่1 : โครงการฝกซอมรับปรญิญาและจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกบับัณฑิตคณะ



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 115 
 

No. รหัส ชื่อ-แผนงาน 
อุตสาหกรรมเกษตร 
โครงการยอยที ่2 : โครงการจัดซุมรับปริญญา คณะอุตสาหกรรมเกษตร     

89. 950 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการจัดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร    

90. 896 โครงการปใหมคณะอุตสาหกรรมเกษตร     
91. 939 โครงการสอบสัมภาษณนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตา)     
92. 893 โครงการกฬีา อก.คัพสัมพันธ 60 (การแขงขันฟตุบอลบุคลากรและนักศึกษา)     
93. 892 โครงการเตรียมความพรอมของบุคลากรและนักศึกษาตอเหตุการณอุบัติภัยทางธรรมชาติ    

โครงการยอยที ่1 : ครั้งที่ 1 โครงการเตรียมความพรอมของบุคลากรตอเหตุการณอุบัติภัย
ทางธรรมชาติ     

94. 883 รวมขบวนแหประเพณีสงกรานต     
95. 882 ดําหัวคณบดีและผูอาวุโสคณะอุตสาหกรรมเกษตร     
96. 881 ดําหัวอธิการบดีและผูอาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม     
97. 933 โครงการสัมมนาประจําป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม     

โครงการยอยที ่1 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง"การจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561"    
โครงการยอยที ่2 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง"การจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561"     

98. 952 หลักเกณฑวิธีการที่ดใีนการผลิตอาหาร (GMP)และการจัดระบบ HACCP    
99. 970 โครงการ ผูบริหารพบผูปกครองนักศึกษาใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร    

100. 1003 โครงการเตรียมความพรอมกอนเรียน    
101. 949 โครงการสอบสัมภาษณนักเรียนเขาศึกษาโดยระบบ Admissions     
102. 981 โครงการนักศึกษาสัมพันธ    

โครงการยอยที ่1 : โครงการ PDT สัมพันธ    
โครงการยอยที ่2 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ (PKT สัมพันธ)    
โครงการยอยที ่3 : โครงการ MPT สัมพันธ    
โครงการยอยที ่4 : โครงการ FE สัมพันธ     

103. 960 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก :พี่โรงเรียนชวนนองเรียน อก.มช.ปที่ 3(ภายใต
โครงการประชาสัมพันธพันธกจิคณะอุตสาหกรรมเกษตรเชิงรุก)    

104. 884 ทอดผาปาสามคัคีดอยคําสัมพันธ    
105. 879 ถวายเทียนพรรษา     
106. 964 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
107. 1008 โครงการพบปะศิษยเกา “อก.ปกบาน” ประจําป 2560    

          
      
 
 
  
 
      


