
 

กรอบภาระงาน และ คุณสมบัติผู้สมคัร 

1. เป็นผูว้า่งงานอนัเน่ืองจากสถานการณ์ COVID -19 และอยูใ่นพื้นท่ีหน่วยจา้งงาน  

2. มีคุณสมบติัเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยจา้งงานท่ีจะมอบหมาย    

3. ไม่ไดรั้บการเยยีวยาจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ  

4. ไม่จ ากดัการศึกษา ยกเวน้กรณีการระบุเง่ือนไข ตามรายโครงการ  

 

รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

001 
ทกัษะการปลูกพืชปลอดสารพิษ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
 

การปลูกพืชปลอดสารพิษเพ่ือความมัน่คงทาง

อาหาร 
เกษตรศาสตร์ ชาญชยั แสงชโยสวสัด์ิ Chanchai.s@cmu.ac.th 

002 

การผลิตไหลสครอวเ์บอร์รีปลอด

โรคเชิงการคา้ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน โรคพืช 

ปฐพี กีฏะวิทยา สนใจดา้นการเกษตร และการ

ผลิตพืชในโรงเรือน 

เตรียมกลา้ เตรียมวสัดุปลูก ปลูก ดูแล ช่วย

ดูแลระบบโรงเรือน 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศกัดากุล 

Kaewalin.k3@ 

gmail.com 

003 

โครงการศึกษาแนวทางการจดัการ

อาหารชา้งของปางชา้งในจงัหวดั

เชียงใหม่และศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย 

จงัหวดัล าปาง (จงัหวดัเชียงใหม่) 

 

เก็บขอ้มูลการตอบแบบสอบถามการจดัการ

อาหารชา้งในปางชา้งในจงัหวดัเชียงใหม่และ

ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จงัหวดัล าปาง และเก็บ

ตวัอยา่งหญา้อาหารเล้ียงชา้ง และการวิเคราะห์

ตวัอยา่งคุณค่าทางโภชนาการของหญา้ 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค ์ sangtiwa.s@cmu.ac.th 

004 

โครงการศึกษาแนวทางการจดัการ

อาหารชา้งของปางชา้งในจงัหวดั

เชียงใหม่และศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย 

จงัหวดัล าปาง (จงัหวดัล าปาง) 

 
เก็บขอ้มูลการตอบแบบสอบถามการจดัการ

อาหารชา้งในปางชา้งในจงัหวดัเชียงใหม่และ

ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย จงัหวดัล าปาง และเก็บ

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค ์ sangtiwa.s@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ตวัอยา่งหญา้อาหารเล้ียงชา้ง และการวิเคราะห์

ตวัอยา่งคุณค่าทางโภชนาการของหญา้ 

005 

การประยกุตใ์ชใ้บหม่อนหมกัใน

อาหารปลาปลานิลอยา่งเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม (จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีความรู้การเล้ียงปลาพ้ืนฐาน 

หมกัใบหม่อน เตรียมอาหารปลา วิเคราะห์

องคป์ระกอบทางเคมี และกายภาพของใบ

หม่อนหมกัและอาหารปลา ทดลองอาหารกบั

ปลานิล วดัคุณภาพน ้าระหวา่งการทดลอง เก็บ

ขอ้มูลการเจริญเติบโตปลานิล ภูมิคุม้กนัของ

ปลา วิเคราะห์องคป์ระกอบเน้ือปลา เตรียม

อาหารปลาส าหรับให้เกษตรกรทดลองเล้ียง

ปลานิล ติดตามผลการใชอ้าหารใบหมอ่น

หมกัเล้ียงปลานิลของเกษตรกร วิเคราะห์ผล 

และสรุปผล 

เกษตรศาสตร์ วรวิทย ์มณีพิทกัษส์นัติ 
worawitm@yahoo.co

m 

006 

โครงการขยายการพฒันาการผลิตปุ๋ ย

อินทรีย-์ชีวภาพและวสัดุปลูกส าหรับ

ผลิตพืชเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

งานผลิตปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย-์ชีวภาพ และวสัดุ

ปลูกแบบครบวงจรจากขยะอินทรียเ์หลือใช้

ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เกษตรศาสตร์ นายสมศกัด์ิ จีรัตน์ somsak.j@cmu.ac.th 

007 

การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการ

ของระบบนิเวศเพ่ือความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

 

เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลรูปแบบการใช้

ประโยชน์จากระบบนิเวศในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าแม่ก

วง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เกษตรศาสตร์ อาจารย ์ดร. อนุพงศ ์วงศไ์ชย add.a@hotmail.com 

008 
การเก็บขอ้มูลงานวิจยั smart farm 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
จบปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีศาสตร์ 

เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของพืช (ความสูง 

เส้นรอบวงล าตน้) เก็บตวัอยา่งพืช ดูแลแปลง

ปลูกพืชทดลอง 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ชูชาติ สนัธทรัพย ์ santasup@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

009 

การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสม

ส าหรับการผลิตกาแฟ อะราบิกา้ บน

พ้ืนท่ีสูง (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ขั้นต ่าปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพี

ศาสตร์ 

การเก็บขอ้มูลพืช เก็บตวัอยา่งพืชและ ตวัอยา่ง

ดิน และดูแลแปลงกาแฟ (การใส่ปุ๋ ย ตดัแต่ง

ก่ิงกาแฟ) 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ชูชาติ สนัธทรัพย ์ santasup@gmail.com 

010 
การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากน ้านมแพะ

และกระบือ (จงัหวดัเชียงใหม่) 

เป็นผูมี้ความสนใจดา้นการเล้ียงแพะนมและ

กระบือนม ชอบงานการพฒันาผลิตภณัฑ ์งาน

การผลิตพืช และตอ้งมีความรับผิดชอบ 

ช่วยงานแปรรูปน ้ านมแพะและน ้านมกระบือ

พร้อมด่ืม และช่วยพฒันาเป็นผลิตภณัฑน์ม

อ่ืนๆ 

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพฒัน์ agani002@gmail.com 

011 
การพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑ์

เน้ือสตัวปี์ก (จงัหวดัเชียงใหม่) 

เป็นผูมี้ความสนใจงานแปรรูปเน้ือสตัว ์รักความ

สะอาด และตอ้งมีความรับผิดชอบสูง 

ช่วยงานแปรรูปเน้ือสตัวปี์ก ส ารวจตลาดและ

พฒันาผลิตภณัฑอ์าหารสตัวปี์ก 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพฒัน์ agani002@gmail.com 

012 
โครงการคลินิกโรคพืช 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
 

1.เตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือให้พร้อม

ใชง้าน 

2.เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือจุลินทรีย ์เพ่ือใชใ้น

การวินิจฉยัสาเหตุโรคพืช 

3.ตรวจวินิจฉยัสาเหตุโรคพืชจากตวัอยา่งพืชท่ี

เกษตรกร ภาครัฐน ามาส่งตรวจยงัคลินิกโรค

พืช พร้อมท าการพิสูจน์การก่อให้เกิดให้เกิด

โรค  

4.น าผลท่ีวินิจฉยัเสร็จแลว้ ส่งให้เจา้หนา้ท่ี

ประจ าคลินิกโรคพืชตรวจสอบความถูกตอ้ง

ต่อไป 

5. (เพ่ิมเติม) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากเจา้หนา้ท่ี : ช่วยงานดา้นเตรียม

สอนบทปฏิบติัการดา้นโรคพืชในกระบวน

วิชาต่างๆ- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองแกว้ 

เกษตรศาสตร์ ฐิติมา วงษว์าน 
thitima.wongwan@gm

ail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

อาหารเล้ียงเช้ือต่างๆ น ้ายาและสารเคมีต่างๆ 

ส าหรับการสอนในห้องปฏิบติัการ- ออกพ้ืนท่ี

เก็บตวัอยา่งโรคพืชเพ่ือน ามาเตรียมสอนใน

กระบวนวิชาต่างๆ- ตรวจเช็คสภาพของ

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

หากพบการช ารุดให้แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีทนัที 

013 

การจดัท าฐานขอ้มูลศตัรูไมส้นใน

ภาคเหนือของประเทศไทย 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. จบการศึกษาดา้นโรคพืช/อารักขาพืช  

2. ชาย-หญิง อายไุม่เกิน 35 ปี 

3. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขยนั อดทน พร้อมเรียนรู้งานตลอดเวลา 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีไมส้นท่ีไดรั้บความ

เสียหายจากศตัรูพืช พร้อมวินิจฉยัเพ่ือระบุ

ชนิดของศตัรูไมส้นชนิดต่างๆ และจดัท า

ฐานขอ้มูล 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวงักูร 
ratchadawan.c@cmu.a

c.th 

014 
การปรับปรุงพนัธ์ุขา้วเพ่ือคุณภาพ

พิเศษสูง (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
 ปลูก ประเมิน เก็บขอ้มูลเพ่ือคดัเลือกพนัธุ์ขา้ว เกษตรศาสตร์ รศ. ดร ศนัสนีย ์จ  าจด sansanee.j@cmu.ac.th 

015 

การจดัท าฐานขอ้มูลความสมัพนัธ์

ของสาเหตุโรค Blue stain และพนัธ์ุ

สนในภาคเหนือของประเทศไทย 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

ส ารวจ เก็บรวบรวม และวินิจฉยัชนิดของเช้ือ

สาเหตุโรค Blue stain ของไมส้นในภาคเหนือ

ของประเทศไทย 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวงักูร 
ratchadawan.c@cmu.a

c.th 

016 

แนวทางการพฒันาอาหารทอ้งถ่ิน

และอาหารท่ีเป็นของฝากส าหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวจีน (จงัหวดั

เชียงใหม่) 

มีพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ หรือธุรกิจเกษตร 

หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์เกษตร 

หรือการท่องเท่ียว-สามารถใชโ้ปรแกรม MS-

word, excel, power point -หากสามารถอ่าน

บทความภาษาองักฤษ และ/หรือภาษาจีนได ้

หรือเขียนบทความเป็นภาษาองักฤษได ้จะไดรั้บ

การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ-หากมีประสบการณ์

การคน้ควา้ขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

จดัการขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล วิเคราะห์

และสรุปผลการศึกษา 

เกษตรศาสตร์ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ล่ิว 
kannika.saeliw@cmu.a

c.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

เป็นผูช่้วยนกัวิจยั จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ 

017 
โครงการส่งเสริมการเล้ียงไก่กระดูก

ด า (อ  าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่) 

เป็นผูมี้ความสนใจดา้นการเล้ียงไก่กระดูกด า 

งานส่งเสริมและการตลาด รวมถึงงานการผลิต

พืช และตอ้งมีความรับผิดชอบสูง 

ช่วยงานดา้นการผลิตพืช เช่น ไมผ้ล ผกั และ

ไมด้อก 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพฒัน์ Agani002@gmail.com 

018 

สร้างเสริมศกัยภาพครอบครัวโดยใช้

ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพฒันา

ครอบครัวอบอุ่น (จงัหวดัเชียงใหม่) 

เป็นผูว้า่งงานเน่ืองจากสถานการณ์โควิด ซ่ึงมี

ทกัษะทางวิชาการ เช่น ทกัษะดา้นการส่ือสาร 

ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสงัคมและสถิติ

เบ้ืองตน้ และทกัษะการจดัท าฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

คนท่ี 1 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 2 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 3 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

เกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฑาทิพย ์

เฉลิมผล 
jutha073@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 4 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 5 จดัการขอ้มูลครอบครัว เพื่อสรุป

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นส าหรับสรุปรายงาน

ผลการด าเนินโครงการ 

คนท่ี 6 ติดตามการพฒันาศกัยภาพ

ครอบครัว 

คนท่ี 7 จดัท าคู่มือครอบครัวอบอุ่น 

019 

สร้างเสริมศกัยภาพครอบครัวโดยใช้

ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพฒันา

ครอบครัวอบอุ่น (จงัหวดั

นครศรีธรรมราช) 

เป็นผูว้า่งงานเน่ืองจากสถานการณ์โควิด ซ่ึงมี

ทกัษะทางวิชาการ เช่น ทกัษะดา้นการส่ือสาร 

ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสงัคมและสถิติ

เบ้ืองตน้ และทกัษะการจดัท าฐานขอ้มูล เป็นตน้ 

คนท่ี 1 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 2 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จุฑาทิพย ์เฉลิมผล jutha073@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 3 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 4 ประสานงานกบัตวัแทนแต่ละ

ชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 25 ชุมชน/หมู่บา้น 

เพ่ือสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งมีการปรับแผนการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์/

มาตรการของแต่ละพ้ืนท่ี 

คนท่ี 5 จดัการขอ้มูลครอบครัว เพื่อสรุป

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นส าหรับสรุปรายงาน

ผลการด าเนินโครงการ 

คนท่ี 6 ติดตามการพฒันาศกัยภาพ

ครอบครัว 

คนท่ี 7 จดัท าคู่มือครอบครัวอบอุ่น 

020 

การศึกษาการจดัการฟาร์มโคนมโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมข่องเกษตรกร

ผูเ้ล้ียงโคนมในพ้ืนท่ีภาคกลางและ

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงมี

ภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีการศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีความอดทน ซ้ือสตัย ์

และมีความรับผิดชอบ 

การทบทวนวรรณกรรม / สร้างแบบสัมภาษณ์ 

/ เก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพนัธุ์ 

ประภาติกุล 

panuphan69@gmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

021 

การขยายเมล็ดพนัธุ์ขา้วสู่เกษตรกร

เครือข่ายและการพฒันาคุณภาพเมล็ด

ขา้วร่วมกบัเกษตรกร 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

สามารถท างานไดท้ั้งในแปลงปลูกทดลองและ

ห้องปฏิบติัการ มีความรับผิดชอบและตรงต่อ

เวลา 

1.ด าเนินการปลูกขา้วพนัธุ์ขยายร่วมกบัเกษตร

เกษตรช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย 

2. วิเคราะห์คุณภาพขา้วจากเกษตรกรใน

ห้องปฏิบติัการ 

เกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.ชนากานต ์เทโบลต ์พรม

อุทยั 
chanakan.p@cmu.ac.th 

022 

โครงการกลไกการขบัเคล่ือน

การเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตร

สมยัใหม่ของประเทศไทย (จงัหวดั

เชียงใหม่) 

 
ทบทวนเอกสาร ออกพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล และช่วย

จดัเวทีในพ้ืนท่ี 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพนูผล yao_chao@yahoo.com 

023 

โครงการกลไกการขบัเคล่ือน

การเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตร

สมยัใหม่ของประเทศไทย (จงัหวดั

ล าพนู) 

 
ทบทวนเอกสาร ออกพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล และช่วย

จดัเวทีในพ้ืนท่ี 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพนูผล yao_chao@yahoo.com 

024 

โครงการกลไกการขบัเคล่ือน

การเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตร

สมยัใหม่ของประเทศไทย (จงัหวดั

ก าแพงเพชร) 

 
ทบทวนเอกสาร ออกพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล และช่วย

จดัเวทีในพ้ืนท่ี 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพนูผล yao_chao@yahoo.com 

025 

โครงการบริการผลิต วิเคราะห์

คุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เมล็ดพนัธุ์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยเีมล็ดพนัธุ ์
เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณฐัศกัด์ิ กฤติกาเมษ nattasak.k@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

026 
"ของป่า" เพ่ือชุมชนย ัง่ยนื (อ  าเภอสะ

เมิง จงัหวดัเชียงใหม่) 
 

(1) เรียนรู้แนวทางการท างานอยา่งมีส่วนร่วม

ในชุมชน (PRA) โดยร่วมกบัวิธีการประเมิน

นิเวศวิทยาป่าไมอ้ยา่งมีส่วนร่วม (PEIM),  

(2) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลชนิด "ของป่า" ท่ีมี

อยูใ่นป่าไมข้องชุมชน,  

(3) เก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์และการจดัการ 

"ของป่า",  

(4) เก็บขอ้มูลรายไดจ้ากการขาย "ของป่า" [ถา้

มี] และ  

(5) สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือหาแนว

ทางการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืท่ีส่งผลให้

ชุมชนมีแนวโนม้ท่ีจะย ัง่ยนื ปราศจากการเผา

ป่าและท าลายป่า ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาฝุ่ น

ควนัและไฟป่า 

 

เกษตรศาสตร์ อ.ดร. สุรีรัตน์ ลคันาวิเชียร 
suree.lakana@gmail.co

m 

027 
"ของป่า" เพ่ือชุมชนย ัง่ยนื (อ  าเภอแม่

แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่) 
 

(1) เรียนรู้แนวทางการท างานอยา่งมีส่วนร่วม

ในชุมชน (PRA) โดยร่วมกบัวิธีการประเมิน

นิเวศวิทยาป่าไมอ้ยา่งมีส่วนร่วม (PEIM),  

(2) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลชนิด "ของป่า" ท่ีมี

อยูใ่นป่าไมข้องชุมชน,  

(3) เก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์และการจดัการ 

"ของป่า",  

(4) เก็บขอ้มูลรายไดจ้ากการขาย "ของป่า" [ถา้

มี] และ  

เกษตรศาสตร์ อ.ดร. สุรีรัตน์ ลคันาวิเชียร 
suree.lakana@gmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

(5) สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือหาแนว

ทางการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืท่ีส่งผลให้

ชุมชนมีแนวโนม้ท่ีจะย ัง่ยนื ปราศจากการเผา

ป่าและท าลายป่า ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาฝุ่ น

ควนัและไฟป่า 

 

028 
"ของป่า" เพ่ือชุมชนย ัง่ยนื (อ  าเภอแม่

แตง จงัหวดัเชียงใหม่) 
 

(1) เรียนรู้แนวทางการท างานอยา่งมีส่วนร่วม

ในชุมชน (PRA) โดยร่วมกบัวิธีการประเมิน

นิเวศวิทยาป่าไมอ้ยา่งมีส่วนร่วม (PEIM),  

(2) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลชนิด "ของป่า" ท่ีมี

อยูใ่นป่าไมข้องชุมชน,  

(3) เก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์และการจดัการ 

"ของป่า",  

(4) เก็บขอ้มูลรายไดจ้ากการขาย "ของป่า" [ถา้

มี] และ  

(5) สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ เพ่ือหาแนว

ทางการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืท่ีส่งผลให้

ชุมชนมีแนวโนม้ท่ีจะย ัง่ยนื ปราศจากการเผา

ป่าและท าลายป่า ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขปัญหาฝุ่ น

ควนัและไฟป่า 

 

เกษตรศาสตร์ อ.ดร. สุรีรัตน์ ลคันาวิเชียร 
suree.lakana@gmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

029 

โครงการจดัจา้งท่ีปรึกษาจดัท าระบบ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา้

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Internal 

Control) สินคา้กาแฟเทพเสด็จ 

จงัหวดัเชียงใหม่ (อ  าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม่) 

 

เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งผูรั้บผิดชอบ

โครงการและเกษตรกรทั้ง 8 หมู่บา้น ในต าบล

เทพเสด็จ อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือขบัเคล่ือนโครงการฯให้ส าเร็จ

ลุล่วง 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณฐิตากานต ์พยคัฆา 
nathitakarn.p@gmail.c

om 

030 
โครงการร้าน CMU Steak & Coffee 

(จงัหวดัเชียงใหม่) 
 

ดูแลนกัศึกษาฝึกงาน และเสิร์ฟท่ีร้านเกษตร 

มช. 
เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษส์งัข์ pornsiri73@gmail.com 

031 

การศึกษาการใชวิ้ตามินซีจากพืช

ธรรมชาติในลูกปลานิล (จงัหวดั

เชียงใหม่) 

มีความรู้ทางการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า ขยนั อดทน เก็บขอ้มูล ติดต่อประสานงาน เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม mintra.s@cmu.ac.th 

032 

งานพฒันาฝ่ายสนามพืชสวน 

สนบัสนุนการเรียนการสอน การ

ฝึกอบรม เพ่ือการใชป้ระโยชน์อยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

นกัศึกษาจบใหม่ท่ีมีความสนใจงานทางดา้น

การเกษตร 

งานผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัวเพื่อการใช้

ประโยชน์ 

งานผลิตเมล่อน แตงโม ฟักทอง มะเขือเทศใน

ระบบโรงเรือน 

งานฝึกงานนกัศึกษาปี3 สาขาพืชสวน 

งานปรับปรุงพนัธุ์พืช เมล่อน แตงโม ฟักทอง 

มะเขือเทศ พริก หอมหวัใหญ่และหอมแขก 

เกษตรศาสตร์ นายกมล ทิพโชติ 
Kamon_cmu@hotmail

.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

033 

พฒันาและปรับปรุงงาน

ห้องปฏิบติัการกีฏวิทยา คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์การเรียนส าหรับบท

ปฏิบติัการในกระบวนวิชาของสาขากีฏวิทยา  

ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ เคร่ืองแกว้ เคร่ือง

โลหะ ทกุชนิด จดัเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  

และดูแลให้ความสะดวก ต่อนกัศึกษาและ

อาจารยใ์นขณะใชห้้องปฏิบติัการ  

รับผิดชอบการเบิก-จ่ายวสัดุ เคร่ืองแกว้ 

อุปกรณ์ ให้แก่นกัศึกษาและรับคืนเม่ือเสร็จจา

การใชง้าน  

ตรวจ เช็ค รายการวสัดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ให้อยู่

ในสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ด าเนินงาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เกษตรศาสตร์ นางกนกวรรณ ไกลถ่ิน 
kanokwan.entomo@g

mail.com 

034 

โครงการ "การวิจยัและพฒันา

ตน้แบบผลิตภณัฑส์ารดึงดูดผีเส้ือ

หนอนกระทูผ้กั Spodoptera literal 

บนพ้ืนท่ีสูง" (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

เป็นนกัศึกษาจบคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การเพาะเล้ียงแมลง ออกพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตวัอยา่ง

แมลง  

และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน j.tayuti@gmail.com 

035 

พฒันาฟาร์มตน้แบบการเพาะเล้ียง

จ้ิงหรีดคุณภาพในภาคเหนือ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.สามารถท างานเตม็เวลาท่ีคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา  

3.มีประสบการณ์เล้ียงจ้ิงหรีดจะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

เพาะเล้ียงจ้ิงหรีดและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน J.tayuti@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

036 

โครงการ "การพฒันาการเพาะเล้ียง

และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของผ้ึง

ชนัโรง" (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. เป็นบุคคลท่ี 

คนท่ี 1.สามารถท างาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 

และ ศูนยวิ์จยัสาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่

เหียะ  

คนท่ี 2. อยูใ่นพ้ืนท่ี ต. เทพเสด็จ อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม ่

คนท่ี 3. อยูใ่นพ้ืนท่ี ต.ดอยลาง อ.แม่อาย จ.

เชียงใหม ่

คนท่ี 4. อยูใ่นพ้ืนท่ี ต.แมก่๊า อ.สนัป่าตอง จ.

เชียงใหม ่

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

ส ารวจแปลงพืชอาหาร, เล้ียงชนัโรง และงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน j.tayuti@gmail.com 

037 

โครงการ "การพฒันาการเพาะเล้ียง

และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของผ้ึง

ชนัโรง" (อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชียงใหม่ ต. เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่ ต.ดอยลาง อ.แม่อาย จ.

เชียงใหม่ ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.

เชียงใหม่) 

1. เป็นบุคคลท่ี 

คนท่ี 1.สามารถท างาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 

และ ศูนยวิ์จยัสาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่

เหียะ  

คนท่ี 2. อยูใ่นพ้ืนท่ี ต. เทพเสด็จ อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม ่

คนท่ี 3. อยูใ่นพ้ืนท่ี ต.ดอยลาง อ.แม่อาย จ.

เชียงใหม ่

คนท่ี 4. อยูใ่นพ้ืนท่ี ต.แมก่๊า อ.สนัป่าตอง จ.

เชียงใหม ่

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

ส ารวจแปลงพืชอาหาร, เล้ียงชนัโรง และงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน j.tayuti@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

038 

โครงการ "การพฒันาการผลิตแมลง

ทหารเสือท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพ

น ้ามนัสกดั" (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.สามารถท างาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ และ 

ศูนยวิ์จยัสาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ  

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

การเล้ียงตวัเตม็วยัแมลงทหารเสือ  

และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน j.tayuti@gmail.com 

039 
ผูช่้วยนกัวิจยัห้องปฏิบติัการ (จงัหวดั

เชียงใหม่) 
 

ผูช่้วยนกัวิจยัห้องปฏิบติัการและลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอ้มูล 
เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม korawan.s@cmu.ac.th 

040 
โครงการผลิตปลาสวยงาม 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

มีความรู้การเล้ียงปลา และแยกชนิดปลาเบ้ืองตน้

ได ้

1) เพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

2) ดูแลคุณภาพน ้ าและให้อาหารปลาสวยงาม  

3) เปล่ียนถ่ายน ้า  

4) จ  าหน่ายปลาสวยงาม 

5) ออกแบบและวางแผนการตลาด 

เกษตรศาสตร์ อ.ดร.วรวิทย ์มณีพิทกัษส์นัติ 
worawitm@yahoo.co

m 

041 

โครงการการใชวิ้ตามินซีจากพืช

ธรรมชาติส่งเสริมสุขภาพปลานิล 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

1) เก็บตวัอยา่งทกลอง 

2) เล้ียงปลาส าหรับการทดลอง 

3) ผูช่้วยนกัวิจยั 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม mintra.s@cmu.ac.th 

042 

โครงการผลิตสตัวน์ ้ าออแกนิค และ 

โครงการแปรรูปเน้ือปลานิลแช่แขง็ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

1) ผลิตอาหารสตัวน์ ้า 

2) ให้อาหารสตัวน์ ้า 

3) วดัชัง่น ้าหนกัและเก็บขอ้มูล 

4) แปรรูปสตัวน์ ้า  

5) จ  าหน่ายและจดัส่ง 

เกษตรศาสตร์ อ.ดร.ศิริพร โทลา 
siriporn.tola@cmu.ac.t

h 

043 

โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภณัฑ์

เน้ือสตัว ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงฯ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

มีคุณวฒิุไม่น้อยกวา่มธัยมปลาย มีความสนใจ

งานวิจยั สามารถเป็นผูช่้วยวิจยัได ้และตอ้งมี

ความรับผิดชอบสูง 

ช่วยนกัวิจยัและผูช่้วยแปรรูปผลิตภณัฑ์

เน้ือสตัว ์
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพฒัน์ agani002@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

044 

โครงการเพ่ิมศกัยภาพทกัษะอาชีพ

ทางการเกษตรผ่านศูนยบ์่มเพาะ

เกษตรกรรุ่นใหม่ (จงัหวดัเชียงใหม่) 

(1) มีอายรุะหวา่ง 17 – 45 ปี 

(2) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท าการเกษตร 

ตอ้งการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง  

(3) สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการและตอ้งเขา้ร่วม

กิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 

1.รวบรวมองคค์วามรู้ และ ออกแบบ

กระบวนการถ่ายทอด 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

045 
การพฒันาฐานขอ้มูลชุมชน หลงั 

covid (จงัหวดัล าพนู) 
 

.รวบรวมองคค์วามรู้ และ ออกแบบ

กระบวนการถ่ายทอด 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

046 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัเชียงใหม่) 
 1.ติดต่อประสานงาน จดัเก็บขอ้มูล เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

047 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัล าพนู) 
 

1.การติดตามหนุนเสริมกระบวนการวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ินให้กบัพ้ืนท่ี  

2.การประสานงาน การหนุนเสริมเร่ืองเทคนิค 

ดา้นวิชาการ ทั้งการท าฐานขอ้มูล  

3.การส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดความรู้และการ

ส่ือสารทางสังคม 

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

048 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัล าปาง) 
 1.จดัเก็บขอ้มูลชุมชน ประสานงานในพ้ืนท่ี เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

049 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัเชียงราย) 
 

1.จดัเก็บขอ้มูลชุมชน ประสานงานในพ้ืนท่ี  

2.นกับนัทึกขอ้มลูงานดา้นวิจยัดา้นต่างๆ ให้

เครือข่ายพ่ีเล้ียง 

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

050 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 
 1.ติดต่อประสานงาน เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

051 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัตาก) 
 ติดต่อประสานงาน จดัเก็บขอ้มูล เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

052 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัน่าน) 
 

1.ติดต่อประสานงานและท าส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ (clip E-book) 
เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

053 
การพฒันาชุมชน โดยงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (จงัหวดัพิษณุโลก) 
 

1.สืบคน้และจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนทาง

การเกษตร การพิมพง์านเอกสารและการจดัท า

ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

 

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 

054 

การพฒันาตลาดมะม่วงส าหรับกลุ่ม

ชาวสวนในสถานการณ์โควิด 19 

(อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่) 

 1.เก็บขอ้มูล เกษตรศาสตร์ ดร.ธวชัชยั รัตน์ชเลศ tavatchai.r@cmu.ac.th 

055 

การพฒันาตลาดมะม่วงส าหรับกลุ่ม

ชาวสวนในสถานการณ์โควิด 19 

(อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่) 

 1.เก็บขอ้มูล เกษตรศาสตร์ ดร.ธวชัชยั รัตน์ชเลศ tavatchai.r@cmu.ac.th 

056 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสู่

ชุมชน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
 

ผลิตคลิปความรู้ดา้นการเกษตรเพ่ือเผยแพร่ให้

ความรู้แก่ชุมชนระหวา่งภาวะวิกฤติ 

 

เกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษส์งัข์ pornsiri73@gmail.com 

057 

การพฒันาระบบการเพาะเล้ียงน ้ าน ้า

นอ้ยเพ่ือผลิตสตัวน์ ้าปลอดภยัใน

พ้ืนท่ีสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ (อ  าเภอ

สะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่) 

 
ผูช่้วยนกัวิจยัภาคสนามเพ่ือลงชุมชนในอ าเภอ

สะเมิง 
เกษตรศาสตร์ อ.ดร.ศิริพร โทลา 

siriporn.tola@cmu.ac.t

h 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

058 
ส่งเสริมและพฒันานกัจดัการตลาด

ชุมชน (จงัหวดัเชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์โค

วิดและอยูใ่นพ้ืนท่ีของหน่วยจา้งงาน 

2. มีคุณสมบติัเหมาะสมตามภารกิจของ

หน่วยงานท่ีจา้งงาน 

การส ารวจขอ้มูลตลาดชุมชน เก็บขอ้มูลตลาด

ชุมชน ร่างแผนการตลาด 
เกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. บุศรา ล้ิมนิรันดร์กลุ และ 

ผศ.ดร. ประทานทิพย ์กระมล นาย

ฐากูร ปัญญาใส 

Lbudsara@gmail.com 

059 
ส่งเสริมและพฒันานกัจดัการตลาด

ชุมชน (จงัหวดัน่าน) 

1. เป็นผูว้า่งงานอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์โค

วิดและอยูใ่นพ้ืนท่ีของหน่วยจา้งงาน 

2. มีคุณสมบติัเหมาะสมตามภารกิจของ

หน่วยงานท่ีจา้งงาน 

การส ารวจขอ้มูลตลาดชุมชน เก็บขอ้มูลตลาด

ชุมชน ร่างแผนการตลาด 
เกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. บุศรา ล้ิมนิรันดร์กลุ และ 

ผศ.ดร. ประทานทิพย ์กระมล นาย

ฐากูร ปัญญาใส 

Lbudsara@gmail.com 

060 

โครงการพฒันาศกัยภาพการผลิตปศุ

สตัว ์Smart Farm ภาควิชาสตัว

ศาสตร์และสตัวน์ ้า 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

1. ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มไก่เน้ือ 

1) ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มไก่เน้ือ 

2) ปฏิบติัในโรงเรือนไก่เน้ือ ดา้นการให้

อาหาร การท าวคัซีน การส่องไข่มีเช้ือ 

3) การน าไข่เขา้ฟัก การออกลูกไก่ การให้

อาหาร และท าวคัซีน และกิจกรรมพิเศษ

อ่ืนๆ 

4) การสุขาภิบาล การท าวคัซีน การให้ยา

ปฏิชีวนะ การเจาะเลือด และกิจกรรมพิเศษ

อ่ืนๆ 

5) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

2.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มไก่ไข่  

1) ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มไก่ไข่ 

เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแ์ก  



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

2) ปฏิบติัในโรงเรือนไก่ไข่ ดา้นการให้

อาหาร การเก็บไข่ การคดัไข่ การสุขาภิบาล

ทัว่ไป 

3) ท  าวคัซีน การยา้ยกรง การเจาะเลือด และ

กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 

4) ปฏิบติัในโรงเรือนไก่พอ่แม่พนัธุ์ ดา้น

การให้อาหาร การเก็บไข่ การคดัไข่ การ

ผสมเทียม 

5) การสุขาภิบาล การท าวคัซีน การให้ยา

ปฏิชีวนะ การเจาะเลือด และกิจกรรมพิเศษ

อ่ืนๆ 

6) ปฏิบติัในโรงฟัก ดา้นการส่องไข่มีเช้ือ 

การน าไข่เขา้ฟัก การออกลูกไก่ 

7) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

3.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มไก่พนัธุ์ 

1) ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มไก่พนัธุ์ 

2) ปฏิบติัในโรงเรือน ดา้นการให้อาหาร 

การสุขาภิบาลทัว่ไป 

3) ท  าวคัซีน การยา้ยกรง การเจาะเลือด และ

กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 

4) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มโคนม  

1) เป็นผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มโคนม 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

2) ดูแลโคนมและดูแลการให้อาหาร 

3) ปฏิบติังานดา้นการรีดนมววั และท า

ความสะอาดอุปกรณ์การรีดนม 

4) จดัส่งน ้านมดิบ 

5) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มโคเน้ือ  

1) เป็นผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มโคเน้ือ 

2) ดูแลโคเน้ือและดูแลการให้อาหาร 

3) ปฏิบติังานท าความสะอาดโรงเรือน และ

ความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 

4) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มสุกร  

1) ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มสุกร 

2) การจดัการผสมพนัธ์ุ 

3) การจดัการแยกหยา่ลูกสุกร 

4) การจดัการทัว่ไป 

5) การจดัการหยา่นมลูกสุกร และเตรียม

ซองคลอด 

6) การจดัการเลา้คลอด 

7) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มกระต่าย  

1) ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มกระต่าย 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

2) ปฏิบติัดา้นการให้อาหาร การเช็คสดั การ

เตรียมคลอด การท าพนัธ์ุประวติั การแยก

หยา่ 

3) การสุขาภิบาล การฉีดยา การเจาะเลือด 

การแยกเพศ และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 

4) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 8.ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มแพะแกะ  

1) ผูช่้วยสตัวบาลฟาร์มแพะแกะ 

2) ปฏิบติัดา้นการให้อาหาร การรีดนมแพะ 

การเช็คสดั การท าพนัธ์ุประวติั การแยก

หยา่ 

3) การสุขาภิบาล การฉีดยา การเจาะเลือด 

การถ่ายพยาธิ และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 

4) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

061 

ผูช่้วยนกัวิจยั ศูนยพ์ฒันานวตักรรม

ชุดตรวจวินิจฉยัทางภูมิคุม้กนั 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

วฒิุ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ์และมี

ประสบการณ์การท างานดา้นภูมิคุม้กนัวิทยา 
เป็นผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือพฒันาชุดตรวจวินิจฉยั เทคนิคการแพทย ์

ศาสตราจารย ์(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.

วชัระ กสิณฤกษ ์
watchara.k@cmu.ac.th 

062 

การจา้งงานนกัเทคนิคการแพทย ์นกั

กายภาพบ าบดั และนกั

กิจกรรมบ าบดั ท่ีจบใหม่แต่ยงัไม่ได้

งาน เพ่ือช่วยส่งเสริม ดูแลฟ้ืนฟสุูข

สุขภาพคนในชุมชน เพื่อลดจ านวน

ผูป่้วยในโรงพยาบาล (จงัหวดั

เชียงใหม่) 

ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต จากคณะ

เทคนิคการแพทย ์มหาวิทบยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงจบ

การศึกษามาแลว้ไม่เกิน 2 ปี 

นกัเทคนิคการแพทยเ์จาะเก็บตวัอยา่งเลือดท่ี 

รพสต หรือ ท่ีศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุผูป่้วยติดบา้น

ติดเตียงประจ าชุมชน เพ่ือส่งเลือดตรวจท่ี รพ. 

ประจ าอ าเภอ  

นกัการภาพบ าบดัและนกักิจกรรมบ าบดั ช่วย

ดูแลส่งเสริมฟ้ืนฟสุูขภาพทางกายและจิต

เทคนิคการแพทย ์ ศ. ดร. สาคร พรประเสริฐ 
sakornmi001@gmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ให้กบัคนในชุมชน รวมถึงผูสู้งอาย ุผูป่้วยติด

บา้นติดเตียง 

063 

การจา้งงานนกัเทคนิคการแพทย ์นกั

กายภาพบ าบดั และนกั

กิจกรรมบ าบดั ท่ีจบใหม่แต่ยงัไม่ได้

งาน เพ่ือช่วยส่งเสริม ดูแลฟ้ืนฟสุูข

สุขภาพคนในชุมชน เพื่อลดจ านวน

ผูป่้วยในโรงพยาบาล (จงัหวดัล าพนู) 

ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต จากคณะ

เทคนิคการแพทย ์มหาวิทบยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงจบ

การศึกษามาแลว้ไม่เกิน 2 ปี 

นกัเทคนิคการแพทยเ์จาะเก็บตวัอยา่งเลือดท่ี 

รพสต หรือ ท่ีศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุผูป่้วยติดบา้น

ติดเตียงประจ าชุมชน เพ่ือส่งเลือดตรวจท่ี รพ. 

ประจ าอ าเภอ  

นกัการภาพบ าบดัและนกักิจกรรมบ าบดั ช่วย

ดูแลส่งเสริมฟ้ืนฟสุูขภาพทางกายและจิต

ให้กบัคนในชุมชน รวมถึงผูสู้งอาย ุผูป่้วยติด

บา้นติดเตียง 

เทคนิคการแพทย ์ ศ. ดร. สาคร พรประเสริฐ 
sakornmi001@gmail.c

om 

064 

การจา้งงานนกัเทคนิคการแพทย ์นกั

กายภาพบ าบดั และนกั

กิจกรรมบ าบดั ท่ีจบใหม่แต่ยงัไม่ได้

งาน เพ่ือช่วยส่งเสริม ดูแลฟ้ืนฟสุูข

สุขภาพคนในชุมชน เพื่อลดจ านวน

ผูป่้วยในโรงพยาบาล (จงัหวดั

ล าปาง) 

ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต จากคณะ

เทคนิคการแพทย ์มหาวิทบยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงจบ

การศึกษามาแลว้ไม่เกิน 2 ปี 

นกัเทคนิคการแพทยเ์จาะเก็บตวัอยา่งเลือดท่ี 

รพสต หรือ ท่ีศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุผูป่้วยติดบา้น

ติดเตียงประจ าชุมชน เพ่ือส่งเลือดตรวจท่ี รพ. 

ประจ าอ าเภอ  

นกัการภาพบ าบดัและนกักิจกรรมบ าบดั ช่วย

ดูแลส่งเสริมฟ้ืนฟสุูขภาพทางกายและจิต

ให้กบัคนในชุมชน รวมถึงผูสู้งอาย ุผูป่้วยติด

บา้นติดเตียง 

เทคนิคการแพทย ์ ศ. ดร. สาคร พรประเสริฐ 
sakornmi001@gmail.c

om 

065 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

066 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

067 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

068 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

069 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพื่อแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

070 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

071 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

072 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

073 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

074 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

075 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

076 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

077 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

078 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

079 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

080 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

081 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

082 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอไชยปราการ จงัหวดั

เชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

083 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

084 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 

085 

โครงการจดัท าขอ้มูลและแผนบูรณา

การของ อปท.เพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ไฟป่า ฝุ่ นควนัอยา่งย ัง่ยนืจ.เชียงใหม่ 

(อ  าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีต าบล 101 ต าบล (ตามรายช่ือ

ต าบล ท่ีประกาศ) หรือ อยูใ่นต าบลใกลเ้คียงท่ี

สามารถเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ี101 ต าบล 

1. ประสานงานอปท.เป้าหมาย กบัคณะท างาน

แกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน จ.เชียงใหม่  

2.ส ารวจจดัท าขอ้มูล เพ่ือแยกแยะเขตพ้ืนท่ีป่า 

ท่ีดินท ากินร่วมกบัคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง  

นิติศาสตร์ อ.ไพสิฐ พานิชกุล apal@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

3.สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผน และ

รวบรวมแผนการจดัการไฟป่า -ลดฝุ่ นควนั

แบบบูรณาการ  

4.สนบัสนุนให้ความรู้เร่ืองขอ้บญัญติั

งบประมาณและแผนการจดัการไฟป่า 

086 

พฒันานกัจดัการการประชุม

ออนไลน์ส าหรับส านกังานยคุใหม่

และการ Work From Home 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้

ท  างานผา่นระบบ Zoom ไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมี 

Zoom Pro Account  

2. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีก าลงั

ความสามารถของเคร่ืองในการตดัต่อ VDO ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 3. มีความคล่องแคล่วใน

การใชง้าน Microsoft Office 2013, 2016, หรือ 

2019 โดยเฉพาะ PowerPoint และ Excel ใน

ระดบัดีมาก  

3.มีเวลาเขา้รับการอบรมการจากคณะ  

4.มีความอดทนต่อความไม่คล่องแคล่วใน

การใชเ้ทคโนโลยส่ืีอดิจิทลัของผูอ่ื้น มุ่งมัน่ใน

การท างานและมีจิตใจใฝ่บริการให้ค  าแนะน า

ปรึกษาดา้นการใชอุ้ปกรณ์และ application ท่ี

ไดรั้บการอบรมไป  

5.สามารถท างานไดใ้นช่วงระหว่าง 8.00 น. 

ถึง 19.30 น. ตามตารางท่ีคณะก าหนด โดยจะมี

ช่วงพกัระหวา่งวนั  

6. สามารถปฏิบติังานไดต้ั้งแต่ 1 กค. จนถึง 

30 ตค. เป็นอยา่งนอ้ย  

(1) เขา้รับการอบรมการใช ้Platform ส าหรับ

การส่ือสารออนไลน์ อนัไดแ้ก่ Zoom, 

Microsoft Team, Google Meet, Stream yard 

เป็นตน้  

(2) ฝึกหดัและปฏิบติังานจริงในดา้นเทคนิค 

(Technical Support) เพื่อการอ านวยการ

ประชุม ตลอดจนการเรียนการสอนออนไลน์ 

โดยการปฏิบติัทั้งในห้องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์และปฏิบติัทางไกลนอกสถานท่ี 

(3) จดัท ารายงานและประมวลผลทางสถิติท่ี

เก่ียวกบัผลการจดัการประชุม  

(4) การน า Big Data ท่ีเกิดจากขอ้มูลการเขา้

ร่วมประชุมออนไลน์มาวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ

ของการประชุม 

บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สิริวฒิุ บูรณพิร siriwut.b@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

7. สามารถน าเสนอรายงานท่ีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและดว้ยวาจาเป็น clip vdo 

087 

โครงการพฒันานกัจดัการระบบ

สุขอนามยัในสถานประกอบการ

ธุรกิจบริการ (Hygiene Manager for 

Service Businesses) (จงัหวดั

เชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ไม่ไดรั้บเงินเยียวยารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจาก

รัฐ 

2. ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่า ปริญญาตรี ทุก

สาขา  

3. สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา เร่ิมงาน 1 

กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 

4. มีทกัษะความสามารถคน้ควา้ขอ้มูล

ออนไลน์ไดดี้  

5. มีทกัษะการใช ้Program ท่ีสร้างส่ือ clip 

VDO การน าเสนอผลงานและการใชช่้องทาง

ออนไลน์เพื่อการส่ือสารไดห้ลากหลาย  

6. มีทกัษะการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 

(1) เขา้รับการอบรมหลกัสูตร Hygiene 

Management ทางออนไลน์ ซ่ึงคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัท า

ข้ึนร่วมกบั TCEB  

(2) เขา้รับการอบรมการตรวจกระบวนการ

รักษาสุขอนามยัตาม check list มาตรฐานของ

สมาคมโรงแรมไทย และกรมควบคุมโรค  

(3) ฝึกหดัและปฏิบติัจริงดว้ยการท างาน

ร่วมกบั สถานประกอบการเครือข่าย ในการ

จดัการวางระบบสุขอนามยัท่ีไดเ้รียนไปใน

สถานประกอบการเครือข่าย 

(4). ติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการ

โรงแรมหรือ Venue ท่ีก  าหนดไห้  

บริหารธุรกิจ รศ.ดร. สิริวฒิุ บูรณพิร siriwut.b@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

7.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ

ประชุมทาง Zoom ได ้แต่ไม่ตอ้งมี account 

Zoom Pro ก็ได ้

8.มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกบัเจา้ของ

หรืผูบ้ริหารของสถานประกอบการโรงแรมและ

ศูนยป์ระชุมได ้หรือเคยมีประสบการณ์เคย

ท างานในสถานประกอบการดงักล่าว 

(5) ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลการด าเนินการดา้น

กระบวนการและวิธีการบริการของโรงแรม

หรือ Venue ตามท่ีก าหนด 

(6) วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ในการบริการ

ดงักล่าวในการตอบโจทย ์New Normal ของ

ลูกคา้  

(7) ศึกษามาตรฐานการให้บริการท่ี TCEB 

ก าหนดและเปรียบเทียบวา่โรงแรมหรือ 

Venue ดงักล่าว มี GAP ท่ีตอ้งปรับปรุง

อะไรบา้ง และควรปรับปรุงอยา่งไร  

(8) สรุปเป็นรายงานให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือ

ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริการให้

สอดคลอ้งกบั New Normal(9) จดัท ารายงาน

ผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการเป็น

ส่ือ VDO และน าเสนอข้ึน platform เพื่อเป็น

ตวัอยา่งให้กบัสถานประกอบการอ่ืนทัว่

ประเทศไดเ้รียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดี 

088 

โครงการพฒันานกัจดัการระบบ

สุขอนามยัในสถานประกอบการ

ธุรกิจบริการ (Hygiene Manager for 

Service Businesses) (จงัหวดั

เชียงราย) 

1. เป็นผูว้า่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ไม่ไดรั้บเงินเยียวยารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจาก

รัฐ 

2. ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่า ปริญญาตรี ทุก

สาขา  

3. สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา เร่ิมงาน 1 

กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 

(1) เขา้รับการอบรมหลกัสูตร Hygiene 

Management ทางออนไลน์ ซ่ึงคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัท า

ข้ึนร่วมกบั TCEB  

(2) เขา้รับการอบรมการตรวจกระบวนการ

รักษาสุขอนามยัตาม check list มาตรฐานของ

สมาคมโรงแรมไทย และกรมควบคุมโรค  

(3) ฝึกหดัและปฏิบติัจริงดว้ยการท างาน

ร่วมกบั สถานประกอบการเครือข่าย ในการ

บริหารธุรกิจ รศ.ดร. สิริวฒิุ บูรณพิร siriwut.b@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. มีทกัษะความสามารถคน้ควา้ขอ้มูล

ออนไลน์ไดดี้  

5. มีทกัษะการใช ้Program ท่ีสร้างส่ือ clip 

VDO การน าเสนอผลงานและการใชช่้องทาง

ออนไลน์เพื่อการส่ือสารไดห้ลากหลาย  

6. มีทกัษะการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 

7.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ

ประชุมทาง Zoom ได ้แต่ไม่ตอ้งมี account 

Zoom Pro ก็ได ้

8.มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกบัเจา้ของหรื

ผูบ้ริหารของสถานประกอบการโรงแรมและ

ศูนยป์ระชุมได ้หรือเคยมีประสบการณ์เคย

ท างานในสถานประกอบการดงักล่าว 

จดัการวางระบบสุขอนามยัท่ีไดเ้รียนไปใน

สถานประกอบการเครือข่าย 

(4). ติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการ

โรงแรมหรือ Venue ท่ีก  าหนดไห้  

(5) ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลการด าเนินการดา้น

กระบวนการและวิธีการบริการของโรงแรม

หรือ Venue ตามท่ีก าหนด 

(6) วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ในการบริการ

ดงักล่าวในการตอบโจทย ์New Normal ของ

ลูกคา้  

(7) ศึกษามาตรฐานการให้บริการท่ี TCEB 

ก าหนดและเปรียบเทียบวา่โรงแรมหรือ 

Venue ดงักล่าว มี GAP ท่ีตอ้งปรับปรุง

อะไรบา้ง และควรปรับปรุงอยา่งไร  

(8) สรุปเป็นรายงานให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือ

ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริการให้

สอดคลอ้งกบั New Normal(9) จดัท ารายงาน

ผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการเป็น

ส่ือ VDO และน าเสนอข้ึน platform เพื่อเป็น

ตวัอยา่งให้กบัสถานประกอบการอ่ืนทัว่

ประเทศไดเ้รียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดี 

089 

โครงการพฒันานกัจดัการระบบ

สุขอนามยัในสถานประกอบการ

ธุรกิจบริการ (Hygiene Manager for 

Service Businesses) (จงัหวดัล าพนู) 

1. เป็นผูว้า่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ไม่ไดรั้บเงินเยียวยารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจาก

รัฐ 

(1) เขา้รับการอบรมหลกัสูตร Hygiene 

Management ทางออนไลน์ ซ่ึงคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัท า

ข้ึนร่วมกบั TCEB  

บริหารธุรกิจ รศ.ดร. สิริวฒิุ บูรณพิร siriwut.b@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

2. ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่า ปริญญาตรี ทุก

สาขา  

3. สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา เร่ิมงาน 1 

กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 

4. มีทกัษะความสามารถคน้ควา้ขอ้มูล

ออนไลน์ไดดี้  

5. มีทกัษะการใช ้Program ท่ีสร้างส่ือ clip 

VDO การน าเสนอผลงานและการใชช่้องทาง

ออนไลน์เพื่อการส่ือสารไดห้ลากหลาย  

6. มีทกัษะการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 

7.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ

ประชุมทาง Zoom ได ้แต่ไม่ตอ้งมี account 

Zoom Pro ก็ได ้

8.มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกบัเจา้ของหรื

ผูบ้ริหารของสถานประกอบการโรงแรมและ

ศูนยป์ระชุมได ้หรือเคยมีประสบการณ์เคย

ท างานในสถานประกอบการดงักล่าว 

(2) เขา้รับการอบรมการตรวจกระบวนการ

รักษาสุขอนามยัตาม check list มาตรฐานของ

สมาคมโรงแรมไทย และกรมควบคุมโรค  

(3) ฝึกหดัและปฏิบติัจริงดว้ยการท างาน

ร่วมกบั สถานประกอบการเครือข่าย ในการ

จดัการวางระบบสุขอนามยัท่ีไดเ้รียนไปใน

สถานประกอบการเครือข่าย 

(4). ติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการ

โรงแรมหรือ Venue ท่ีก  าหนดไห้  

(5) ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลการด าเนินการดา้น

กระบวนการและวิธีการบริการของโรงแรม

หรือ Venue ตามท่ีก าหนด 

(6) วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ในการบริการ

ดงักล่าวในการตอบโจทย ์New Normal ของ

ลูกคา้  

(7) ศึกษามาตรฐานการให้บริการท่ี TCEB 

ก าหนดและเปรียบเทียบวา่โรงแรมหรือ 

Venue ดงักล่าว มี GAP ท่ีตอ้งปรับปรุง

อะไรบา้ง และควรปรับปรุงอยา่งไร  

(8) สรุปเป็นรายงานให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือ

ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริการให้

สอดคลอ้งกบั New Normal(9) จดัท ารายงาน

ผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการเป็น

ส่ือ VDO และน าเสนอข้ึน platform เพื่อเป็น

ตวัอยา่งให้กบัสถานประกอบการอ่ืนทัว่

ประเทศไดเ้รียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดี 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

090 

โครงการพฒันานกัจดัการระบบ

สุขอนามยัในสถานประกอบการ

ธุรกิจบริการ (Hygiene Manager for 

Service Businesses) (จงัหวดัล าปาง) 

1. เป็นผูว้า่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ไม่ไดรั้บเงินเยียวยารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจาก

รัฐ 

2. ส าเร็จการศึกษาขั้นต ่า ปริญญาตรี ทุก

สาขา  

3. สามารถท างานไดเ้ตม็เวลา เร่ิมงาน 1 

กรกฎาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 

4. มีทกัษะความสามารถคน้ควา้ขอ้มูล

ออนไลน์ไดดี้  

5. มีทกัษะการใช ้Program ท่ีสร้างส่ือ clip 

VDO การน าเสนอผลงานและการใชช่้องทาง

ออนไลน์เพื่อการส่ือสารไดห้ลากหลาย  

6. มีทกัษะการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดดี้ 

7.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมต่อ

ประชุมทาง Zoom ได ้แต่ไม่ตอ้งมี account 

Zoom Pro ก็ได ้

8.มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกบัเจา้ของหรื

ผูบ้ริหารของสถานประกอบการโรงแรมและ

ศูนยป์ระชุมได ้หรือเคยมีประสบการณ์เคย

ท างานในสถานประกอบการดงักล่าว 

(1) เขา้รับการอบรมหลกัสูตร Hygiene 

Management ทางออนไลน์ ซ่ึงคณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัท า

ข้ึนร่วมกบั TCEB  

(2) เขา้รับการอบรมการตรวจกระบวนการ

รักษาสุขอนามยัตาม check list มาตรฐานของ

สมาคมโรงแรมไทย และกรมควบคุมโรค  

(3) ฝึกหดัและปฏิบติัจริงดว้ยการท างาน

ร่วมกบั สถานประกอบการเครือข่าย ในการ

จดัการวางระบบสุขอนามยัท่ีไดเ้รียนไปใน

สถานประกอบการเครือข่าย 

(4). ติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการ

โรงแรมหรือ Venue ท่ีก  าหนดไห้  

(5) ส ารวจ รวบรวม ขอ้มูลการด าเนินการดา้น

กระบวนการและวิธีการบริการของโรงแรม

หรือ Venue ตามท่ีก าหนด 

(6) วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ในการบริการ

ดงักล่าวในการตอบโจทย ์New Normal ของ

ลูกคา้  

(7) ศึกษามาตรฐานการให้บริการท่ี TCEB 

ก าหนดและเปรียบเทียบวา่โรงแรมหรือ 

Venue ดงักล่าว มี GAP ท่ีตอ้งปรับปรุง

อะไรบา้ง และควรปรับปรุงอยา่งไร  

(8) สรุปเป็นรายงานให้แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือ

ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการบริการให้

บริหารธุรกิจ รศ.ดร. สิริวฒิุ บูรณพิร siriwut.b@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

สอดคลอ้งกบั New Normal(9) จดัท ารายงาน

ผลการปฏิบติังานของสถานประกอบการเป็น

ส่ือ VDO และน าเสนอข้ึน platform เพื่อเป็น

ตวัอยา่งให้กบัสถานประกอบการอ่ืนทัว่

ประเทศไดเ้รียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดี 

091 

โครงการพฒันานกัพฒันาหลกัสูตร

ปริญญาและหลกัสูตรnon-degree ท่ี

เป็นหลกัสูตร 0nline และหลกัสูตร 

Hybrid (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. วฒิุการศึกษาอยา่งนอ้ย ปริญญาตรีสาขาใดๆ 

โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษส าหรับผูส้ าเร็จ

การศึกษาดา้น ศึกษาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

2. มีทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล online ท่ีเป็นเวบ็

ภาษาองักฤษ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  

3. สามารถน าเสนอผลการสืบคน้เป็นรายงาน

และปากเปล่า  

4. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชสื้บคน้

ขอ้มูล online และส่ือสารผา่น Zoom ได ้โดยไม่

จ  าเป็นตอ้งมี Zoom Pro Account 

 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สิริวฒิุ บูรณพิร siriwut.b@cmu.ac.th 

092 

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก

ปฐมวยัโดยใชร้ะบบและกลไกระดบั

อ าเภอ (แม่ฮ่องสอน) 

 

ประสานงานกบัพ้ืนท่ีด าเนินงาน และรวบรวม

เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั ศพด. และเด็กปฐมวยั

ของโครงการ 

พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
chotibang.coact@gmai

l.com 

093 

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก

ปฐมวยัโดยใชร้ะบบและกลไกระดบั

อ าเภอ (สุราษฏร์ธานี) 

 

ประสานงานกบัพ้ืนท่ีด าเนินงาน และรวบรวม

เก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั ศพด. และเด็กปฐมวยั

ของโครงการ 

พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
chotibang.coact@gmai

l.com 

094 

โครงการพฒันาระบบและกลไกเพื่อ

สุขภาวะเด็กปฐมวยัในพ้ืนภาคเหนือ 

(เชียงใหม่) 

 ประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีท่ี

ด าเนินงาน จ านวน 86 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 
พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 

Chotibang.coact@gma

il.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

จงัหวดัภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงราย 1 คน 

จงัหวดัเชียงราย 1 คน จงัหวดัล าพนู 1 คน 

095 

โครงการพฒันาระบบและกลไกเพื่อ

สุขภาวะเด็กปฐมวยัในพ้ืนภาคเหนือ 

(ล าพนู) 

 

ประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีท่ี

ด าเนินงาน จ านวน 86 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 

จงัหวดัภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงราย 1 คน 

จงัหวดัเชียงราย 1 คน จงัหวดัล าพนู 1 คน 

พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
Chotibang.coact@gma

il.com 

096 

โครงการพฒันาระบบและกลไกเพื่อ

สุขภาวะเด็กปฐมวยัในพ้ืนภาคเหนือ 

(เชียงราย) 

 

ประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีท่ี

ด าเนินงาน จ านวน 86 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 

จงัหวดัภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงราย 1 คน 

จงัหวดัเชียงราย 1 คน จงัหวดัล าพนู 1 คน 

พยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
Chotibang.coact@gma

il.com 

097 

โครงการการขบัเคล่ือนระบบและ

กลไกตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

เด็กปฐมวยัจงัหวดัเชียงใหม่แบบ

บูรณาการ (เชียงใหม่) 

 
ประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

เด็กปฐมวยัในพ้ืนท่ีด าเนินงาน 
พยาบาลศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑามาศ 

โชติบาง 

chotibang.coact@gmai

l.com 

098 

กิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑด์ว้ย

นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อขยาย

ผลสู่เชิงพาณิชย ์ภายใตโ้ครงการ 

๕.๑-๑ การเพ่ิมศกัยภาพ

อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

(คณะแพทยศาสตร์) 

 

1. รับผิดชอบการบริหารโครงการทางดา้น

นวตักรรมภายใต ้ศูนยน์วตักรรมสุขภาพ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (Med 

Chic)  

2. ติดตามการด าเนินงานและให้ค  าปรึกษาดา้น

การพฒันา medical device ให้กบัสถาน

ประกอบการ SMEs 

3. ติดต่อประสานงานระหว่างผูป้ระกอบการท่ี

อยูภ่ายใตโ้ครงการและท่ีปรึกษา (สงักดัคณะ

แพทยศาสตร์) 

4. จดัเตรียมการประชุม กิจกรรมทางวิชาการ 

แพทยศาสตร์ 
รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค ์นามวงศ์

พรหม 
sirianong.n@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

หรือการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

5. จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

099 

วิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพการท าวิจยั 

และผลงานตีพิมพข์องนกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1) สามารถใช ้MS Office ไดเ้ป็นอยา่งดี  

2) มีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบังาน

บณัฑิตศึกษา (ป.โท-เอก)  

3) มีความสามารถทางดา้นสถิติ  

4) สามารถท า graphics design (website, Poster)  

5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลวิจยัทาง

การแพทย ์

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบั

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เช่น งาน

วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยั/ตีพิมพ ์ทุนการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษา เป็นตน้ งานธุรการ งาน

ประสานงานกิจกรรมนกัศึกษา 

แพทยศาสตร์ ผศ.ดร.กล่ินเทียน วรรณภกัตร์ Klintean.w@cmu.ac.th 
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ผลของสารสกดัมะม่วงหาวมะนาว

โห่ในการยบัย ั้งการสะสมไขมนัใน

เซลลไ์ขมนั (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบปริญญาตรีสาขาดา้นวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์ในการเล้ียงเซลล์

เพาะเล้ียงหรือ sterile technique จะรับพิจารณา

เป็นพิเศษ 

ทดสอบสารสกดัมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการ

สะสมไขมนัในเซลลไ์ขมนัเพาะเล้ียง 
แพทยศาสตร์ อริสา บอนเนซซ์ 

arisa.bonness@cmu.ac

.th 

101 

การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรตา้นโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรัง 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หากมี

ประสบการณ์การสกดัสารจากพืช และ HPLC 

analysis จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สกดัสาร และเพาะเล้ียงเซลลม์ะเร็ง เซลล์

ไขมนั และเซลลแ์มคโครฟาจ และช่วย

จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการสอนปฏิบติัการ

เน่ืองจากตอ้งเพ่ิมจ านวน section เพื่อรักษา

ระยะห่างทางสงัคม 

แพทยศาสตร์ ผศ.ดร.พรสิริ พิจการ pornsiri.p@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

102 

สนบัสนุนการบริหารงานวิจยั คณะ

แพทยศาสตร์ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 
สืบคน้ขอ้มูลดา้นการวิจยั,มาตรฐานการวิจยั,

วิเคราะห์ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลดา้นวิจยั 
แพทยศาสตร์ ศ.มานิต ศรีสุรภานนท ์ msrisu@gmail.com 

103 
โครงการปากแหวงเพดานโหว่ 

 ( โรงพยาบาลฝาง/รพ.สต.ฝาง) 
 

ภาระงานช่วยเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยปาก

แหวง่เพดานโหว ่และความพิการบริเวณ

ใบหนา้และกะโหลกศีรษะ 

แพทยศาสตร์ นพ.กฤษณ์ ขวญัเงิน  

104 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนแม่ต่ืน

วิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

105 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนอมก๋อย

วิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

106 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนฮอด

พิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

107 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนดอยเต่า

วิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

108 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียน

จอมทอง) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

109 เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนแม่แจ่ม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

110 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนมธัยม

กลัยาณิวฒันา) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

111 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนสอง

แคววิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

112 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนสนัป่า

ตองวิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

113 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนเทพศิริ

นทร์) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

114 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนบา้น

กาดวิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

115 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนหางดง

รัฐราษฎร์อุปถมัภ)์ 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

116 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนสารภี

พิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

117 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียน

ฝางชนูปถมัภ)์ 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

118 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนไชย

ปราการ) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

119 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนเชียง

ดาววิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

120 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนเวียง

แหงวิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

121 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนพร้าว

วิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

122 เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนแม่แตง) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

123 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนสนั

ทรายวิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

124 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนสะเมิง

พิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

125 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนสนั

ก าแพง) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

126 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนแม่ริม

วิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

127 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนแม่ออ

นวิทยาลยั) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

128 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนดอย

สะเก็ดวิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 

129 
เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนบา้น

หนองโคง้) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนตน้แกว้

ผดุงพิทยาลยั) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 
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เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนบา้น

ศาลา) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 
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เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนบา้นแม่

งอนข้ีเหล็ก) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เถา้แก่นอ้ย10 ลา้น (โรงเรียนแม่อาย

วิทยาคม) 

1.ไม่จ  ากดัวฒิุ  

2.เป็นผูว้า่งงาน ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID 19  

3.ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

4.มีความรู้เบ้ืองตน้ Start up และอาชีพอิสระ  

5.มีความสามารถในการส่ือสารและท างาน

ร่วมกบันกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

1. อบรมให้ความรู้เร่ืองอาชีพอิสระแก่ นร. 

2. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีโครงการประกอบ

อาชีพอิสระ 

3. จดัหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

4. ประสานงาน อุทธยานวิทยาศาสตร์ มช. ให้

ค  าปรึกษาและท าการตลาดแก่ นร. 

5. ติดตามให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ นร.

จนประสบความส าเร็จ 

แพทยศาสตร์ รศ.นพ.อ านาจ อยูสุ่ข sutthinee.c@cmu.ac.th 
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การหาโปรตีนตา้นเช้ือราจากพืช

สมุนไพรไทย 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาขั้นต ่าระดบัปริญญาตรี สามารถ

ท างานวิจยัดา้นจุลชีววิทยาได้ 

เก็บตวัอยา่งพืช แยกโปรตีนจากฟ้าทะลายโจร 

ทองพนัชัง่ และอ่ืนๆ และทดสอบฤทธ์ิตา้น

เช้ือรา 

แพทยศาสตร์ ผศ. ดร. มณสิชา ป้องป้อม 
patthamapp@yahoo.co

m 
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ผลทางการแพทยข์องพลาสมาเยน็

อากาศ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 
มีประสบการณ์ท างานในห้องปฏิบติัการ 

ทดสอบพลาสมาเยน็อากาศในเซลลเ์พาะเล้ียง

ในห้องทดลอง 
แพทยศาสตร์ ผศ.ดร.กล่ินเทียน วรรณภกัตร์ klintean.w@cmu.ac.th 
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โครงการสร้างหลกัสูตร Duoble 

Degree in Medicine 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. มีทกัษะการเขียนและอ่านภาษาองักฤษไดใ้น

ระดี - ดีมาก  

2. หากมีประสบการณ์ในการท าหลกัสูตรจะ

ไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. ร่างหลกัสูตรร่วมระหวา่ง 2มหาวิทยาลยั 

(Kumamoto / CMU)  

2. สร้างระบบดูแล นศ.ต่างชาติ 

แพทยศาสตร์ ผศ.ดร.กล่ินเทียน วรรณภกัตร์ klintean.w@cmu.ac.th 
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การวิเคราะห์ไมโครไบโอตาใน

ทางเดินอาหารของหนูธาลสัซีเมีย 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ปริญญาโทสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง ท่ีมีประสบการณ์ท าวิจยัภายใน

ห้องปฏิบติัการเช้ือโรคระดบั 2 (BSL-2) 

1. ท  าการสกดัแยก DNA จากข้ีหนู

ทดลองธาลสัซีเมียและหนูปกติ (มีข้ีหนูอยู่

แลว้ในห้องปฏิบติัการ) โดยใชชุ้ดสกดั 

จากนั้นท าการวดัปริมาณ DNA ท่ีไดโ้ดย

เคร่ืองนาโนดรอป  

2. สกดัพลาสมิดตน้แบบส าหรับท ากราฟ

มาตรฐาน (standard curve) ของไมโครไบโอ

แพทยศาสตร์ ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร parameth@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ตาในไฟลมัหลกั (มีพลาสมิดอยูใ่นแบคทีเรีย

อยูแ่ลว้ในห้องปฏิบติัการ) และท า real-time 

(q) PCR เพื่อสร้างกราฟมาตรฐาน  

3. ท  า 384-well plate real-time PCR โดยใช ้

DNA ท่ีสกดัแยกขอ้ 1 และขอ้ 2 4. วิเคราะห์

ผลการทดลองดว้ยวิธี comparative Ct method 

5. สร้างกราฟดว้ยโปรแกรม Graph Pad Prism 
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โครงการจดัตั้งศูนยบ์ริการทดสอบ

เคร่ืองส าอางครบวงจร คณะเภสชั

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1.รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการทดสอบ

เคร่ืองส าอางทั้งในดา้นฤทธ์ิทางชีวภาพ และ

การทดสอบทางคลินิกของเอกชน SMEs/Start 

up ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางในเขตภาคเหนือ และ

อ่ืนๆ อยา่งน้อย 30 แห่ง 

2.ประมวลผลหวัขอ้ความตอ้งการของตลาด 

ค่าใชจ่้ายท่ียอมรับไดใ้นแต่ละรายการ เพ่ือ

น ามาจดักลุ่มตามล าดบัความส าคญั และความ

เป็นไปไดท้างการตลาดของศูนยบ์ริการ 

3.น าเสนอแก่ผูบ้ริหารคณะเภสชัศาสตร์ (ผา่น

หวัหนา้โครงการ) 

เภสชัศาสตร์ ผศ.ดร.ภก.สุพฒัน์ จิรานุสรณ์กุล supat.jira@cmu.ac.th 
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โครงการพฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูล

พ้ืนฐานงานบริการชุมชนของนกัวิจยั 

และโครงการศึกษาความเป็นไปได้

ในการเปิดหลกัสูตรมนุษยศาสตร์

ดิจิทลั (Digital Humanities) (มช.) 

มีความสามารถในการพฒันาเวบ็ไซต ์ดว้ยภาษา 

phpสามารถใช ้css framework และสามารถใช ้

Microsoft office ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- เป็นผูช่้วยวิจยั จดัท าเล่มคู่มือการใชง้าน

ระบบ 

- น าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบฐานขอ้มูล 

มนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ชยัวฒัน์ นนัทศรี chaiwat.n@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

140 

โครงการศึกษาและพฒันาสวสัดิการ

ขั้นพ้ืนฐานของคนไร้บา้น จ.เขียง

ใหม่ (จ.เชียงใหม่) 

 

การส ารวจและลงพ้ืนท่ีสาธารณะ และการเก็บ

ขอ้มูล , การสรุปผล , การจดัประชุมกลุ่มและ

ถอดบทเรียน, 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะพี แสงสาคร 
rapee.saengsakorn@c

mu.ac.th 
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โครงการวิจยัพฒันาฐานขอ้มูล

สารสนเทศ ดา้นพทุธศาสนา 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

ออกแบบส ารวจ , เก็บขอ้มูล , วิเคราะห์ขอ้มูล 

, จดัท าฐานขอ้มูล และสารสนเทศในการ

เผยแพร่ขอ้มูลดา้นพทุธศาสนา 

มนุษยศาสตร์ รศ.ดร.ปรุตม ์บุญศรีตนั parud.b@cmu.ac.th 
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โครงการวิจยัเร่ือง "การศึกษา

เปรียบเทียบวรรณกรรมพทุธประวติั

ต่างฉบบัในประเทศไทย" และ 

"โครงการจดัท าหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา สาขาพทุธศาสนา 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่" 

(มช.) 

 
เป็นผูช่้วยวิจยั และเป็นผูช่้วยพฒันาสร้าง

หลกัสูตรใหม่ของภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
มนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.สยาม ราชวตัร 

sayam50@hotmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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คหกรรมศาสตร์ (อาหาร ผา้และ

ศิลปะ) เพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และการสร้างรายไดใ้นภาวะโควิด-

19 (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

(ต  าแหน่ง ท่ี 1-8 )  

1.จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 

(ต  าแหน่งท่ี 1-6 หากจบการศึกษาดา้นคหกรรม

ศาสตร์ สาขาวิชาบา้นและชุมชน หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัดา้นคหกรรม จะไดรั้บการพิจารณา

ก่อน)  

2. อายไุม่เกิน 30 ปี  

3.เพศ ช หรือ ญ  

4. มีประสบการณ์การจดัท าโครงการ

ฝึกอบรม หรือ โครงการอ่ืนๆ  

5. สามารถท างานในวนัหยดุ ส-อาได ้ 

6. สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MS 

Excel, word, SPSS ไดดี้  

(ต  าแหน่ง ท่ี 9)  

1.จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดา้นคหกร

รมศาสตร์ สาขาวิชาบา้นและชุมชน หรือสาขา

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. มีประสบการณ์การปรุงประกอบอาหาร

ไทย นานาชาติ อาหารวา่งและขนม ไม่นอ้ยกวา่ 

6 ปี  

3. ไม่จ  ากดัอาย ุ 

4. เพศ ช หรือ ญ  

ต าแหน่ง 1-6 ผา่นการฝึกอบรมของโครงการ 

(training for trainer) จดัท าโครงการและ

ก าหนดการการฝึกอบรม เตรียมการอบรม 

ประสานงาน เป็นผูช่้วย/วิทยากรฝึกอบรม 

จดัท าและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เก็บรวม

รวม 

มนุษยศาสตร์ อรยา พรเอ่ียมมงคล 
porniammongkol@gm

ail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

5. มีประสบการณ์การการเป็นวิทยากร หรือ 

ผูฝึ้กอบรม  

6. สามารถท างานในวนัหยดุ ส-อาได ้ 

(ต  าแหน่ง ท่ี 10)  

1.จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

ดา้นคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบา้นและชุมชน 

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นคหกรรม หรือ

ดา้นอาหาร  

2.อายไุม่เกิน 35 ปี  

3. เพศ ช หรือ ญ  

4. มีประสบการณ์การจดัท าและบริหารโครงการ 

การท ารายงานและสรุปผลการท าโครงการ 
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การประเมินผลกระทบดา้น

โภชนาการนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ในโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียน

ในช่วงการเปล่ียนแปลงการเปิดปิด

ภาคเรียน ในจงัหวดัเชียงใหม่ (จ.

เชียงใหม่) 

 

ไดร้ะบุไวก้วา้งมากขอก าหนดกรอบพ้ืนท่ีการ

ท างานเป็น อ าเภอโดยรอบจงัหวดัเชียงใหม่ 

เช่น อ าเภอสนัก าแพง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสนั

ทราย อ าเภอสนัป่าตอง อ าเภอหางดง อ าเภอ

สารภี อ าเภอดอยสะเก็ด เป็นตน้) โดยท าหนา้

ที/รับผิดชอบโรงเรียนในระดบัชั้น

ประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส ใน

สงักดั สพฐ. ท่ีด าเนินการโครงการอาหาร

กลางวนัโรงเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ปฏิบติั

หนา้ท่ีในการส่งเสริมสุขภาพดา้นการบริโภค

อาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ี

เหมาะสม ไดแ้ก่  

มนุษยศาสตร์ ผศ.ทรงสุดา ภู่สว่าง songsuda@yahoo.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

1. การประเมินภาวะโภชนาการนกัเรียนโดย

การชัง่วดัสดัส่วนร่างกาย  

2. การปรุงประกอบอาหาร/พฒันาต ารับ

อาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการเหมาะสม  

3. ควบคุมดูแลมาตรฐานการสุขาภิบาลโรง

ครัว  

4. ส่ือสารให้ความรู้ดา้นสุขภาพ โภชนาการ

แก่นกัเรียน โดยการใชส่ื้อท่ีเหมาะสม (ทั้งน้ีจะ

มีการอบรมเสริมทกัษะเตรียมความพร้อมก่อน

การท างาน) 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.เมือง) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.ดอยสะเก็ด) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.เชียงดาว) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.พร้าว) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.แม่ริม) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.แม่แตง) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.หางดง) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.สนัป่าตอง ) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.สนัก าแพง) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.แม่ออน ) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการประเมินศกัยภาพชุมชนเพื่อ

จดัท าแผนบริการวิชาการและวิจยัเชิง

รุก (อ.จอมทอง) 

จบรัฐศาสตร์ // มนุษยศาสตร์ //บา้นชุมชน // 

บริหารธุรกิจ // เกษตรศาสตร์// อุตสาหกรรม

เกษตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินโครงการ ประสานงานกบัภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจน ท าหนา้ท่ี เป็นผูช่้วย

วิทยากรและวิทยากรบรรยายการอบรมหรือ

เน้ือหาต่างๆ ติดตามและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

มนุษยศาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย ์
sikhiram@hotmail.co

m 
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ศูนย(์ความเป็นเลิศ)พหุวฒันธรรม

และนโยบายการศึกษา สถาบนัวิจยั

สงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) 

 

1 ลงไปจดัเก็บขอ้มูลผลกระทบทางการศึกษา

ของนกัเรียนใน 3 สถานศึกษา /ชุมชนท่ี

โรงเรียนให้บริการ โดยใชเ้ครือข่ายของ อสม. 

ช่วยน าสู่ชุมชน 

ไดแ้ก่ชุมชนและโรงเรียนบา้นห้วยทราย ต สุ

เทพ อ เมือง ชุมชนและโรงเรียนวดัเกตุการาม 

อ เมือง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเจดียแ์ม่

ครัว อ สนัทราย  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เป็นผูป้ระสานงานโครงการ ประชุม

ออนไลน์ (Webinar) เร่ือง โควิด -19 กบั

การศึกษากาษา ฤา ความเหล่ือมล ้าซ ้าซาก ซ่ึง

เป็นชุดการเสวนาบริการวิชาการดา้น

การศึกษา เดือนละ 2 คร้ัง 

ศูนยพ์หุวฒันธรรม

และนโยบาย

การศึกษา 

รศ.ดร.นงเยาว ์เนาวรัตน์ Nyayee@hotmail.com 

157 
วิทยาการจดัการทางทะเล 1  

(จ.สมุทรสาคร) 
 

-เป็นผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดต

ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (ละเอียดสุดระดบัหมู่บา้น) 

เพ่ือพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนัในพ้ืนท่ี 9 

จงัหวดัภาคเหนือ 

วิทยาลยัการศึกษา

และการจดัการทาง

ทะเล 

อ.ดร.สุธี วงัเตือย sutee.w@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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วิทยาการจดัการทางทะเล 2  

(จ.สมุทรสาคร) 
 ( ดูแลรับผิดชอบ คนละ 3 จงัหวดั) 

วิทยาลยัการศึกษา

และการจดัการทาง

ทะเล 

อ.ดร.ธนพงศ ์ไชยชนะ 
thanapong.c@cmu.ac.t

h 
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วิทยาการจดัการทางทะเล 3  

(จ.สมุทรสาคร) 
 

สกดั วิเคราะห์สมบติัทางเคมี กายภาพพอลิ

แซคคาไรตจ์ากสตัวน์ ้าเห็ดและชะคราม -งาน

ห้องแลป เล้ียงเซลลไ์ลน์วิเคราะห์งาน 

วิเคราะห์งาน in vitro -งานเอกสารการเขียน

ขอ้เสนอโครงการและการจดัท ารายงานการ

วิจยั 

วิทยาลยัการศึกษา

และการจดัการทาง

ทะเล 

อ.ดร.พิมลพรรณ แกว้ประจุ 
pimonpan.k@cmu.ac.t

h 
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วิทยาการจดัการทางทะเล 4  

(จ.สมุทรสาคร) 
 

สกดั วิเคราะห์สมบติัทางเคมี กายภาพพอลิ

แซคคาไรตจ์ากสตัวน์ ้าเห็ดและชะคราม -งาน

ห้องแลป เล้ียงเซลลไ์ลน์วิเคราะห์งาน 

วิเคราะห์งาน in vitro -งานเอกสารการเขียน

ขอ้เสนอโครงการและการจดัท ารายงานการ

วิจยั 

วิทยาลยัการศึกษา

และการจดัการทาง

ทะเล 

อ.ดร.ภทัรานิษฐ์ กล่ินมาลยั 
phatthranit.k@cmu.ac.

th 
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วิทยาการจดัการทางทะเล 5 

 (จ.สมุทรสาคร) 
 

สกดั วิเคราะห์สมบติัทางเคมีกายภาพของ

งานวิจยั -งานเอกสารการเขียนขอ้เสนอ

โครงการและการจดัท ารายงานการวิจยั 

วิทยาลยัการศึกษา

และการจดัการทาง

ทะเล 

ดร.อุทุมพร สุระยศ 
utoomporn.su@cmu.ac

.th 
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วิทยาการจดัการทางทะเล 6  

(จ.สมุทรสาคร) 
 

สกดั วิเคราะห์สมบติัทางเคมีกายภาพของ

งานวิจยั -งานเอกสารการเขียนขอ้เสนอ

โครงการและการจดัการท ารายงานวิจยั 

วิทยาลยัการศึกษา

และการจดัการทาง

ทะเล 

อาจารย ์ดร.ชลาลยั ใจแสน 
thanapong.c@cmu.ac.t

h 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการจดัการทรัพยากรเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพชุมชนสู่อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียวชุมชนเมือง

เชียงใหม่ (Smart Tourism) 

 (จ.เชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการเยียวจากภาครัฐใน

โครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 60 ปี บริบูรณ์                                                                       

3.มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการตลาด การ

ท่องเท่ียวเพ่ือชุมชน (หากมีประสบการณ์ดา้น

การท างาน การตลาดออนไลน์ จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ)  

4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานดา้น

คอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมดงัต่อไปน้ี เช่น 

    • Microsoft Office เช่น MS Words, Ms 

Excel, MS Power point  

    • โปรแกรม ออกแบบส่ือโฆษณา (กราฟฟิค 

ดีไซน์) เช่น Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop เป็นตน้  จะไดรั้บการพิจารณาเป็น

พิเศษ 

1. รวบรวมและจดัระบบขอ้มูลดา้นการ

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของชุมชน  

2.ก  าหนดรูปแบบการบริหารจดัการพ้ืนท่ีท่อง

เท่ียงชุมชนเพื่อรองรับการเป็นพ้ืนท่ี smart 

tourism 

3.ก  าหนดรูปแบบการวางแผนการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือน าชุมชนเขา้สู่

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.ผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ เพื่อรองรับการท า

ตลาดดิจิทลั (e - marketing)  

5.งานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

วิทยาลยันานาชาติ

นวตักรรมดิจิทลั 
ดร.วรดาภา พนัธ์ุเพง็ voradapa.p@cmu.ac.th 
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เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรมูลค่าสูงดว้ย

เทคโนโยลีดิจิทลั เพื่อสร้างรายได้

ประจ าเสริมให้แก่เกษตรกร  

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการเยียวจากภาครัฐใน

โครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 65 ปี บริบูรณ์ 

1. จดัเก็บองคค์วามรู้ และระบบจ าลองความรู้

ขา้วอินทรีย ์ผกัอินทรีย ์พืชน ้านอ้ยอินทรียแ์ละ

ปศุสตัวอิ์นทรีย ์ตลอดจนกิจกรรมเกษตร

ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงอ่ืนๆ 

2. ก  าหนดรูปแบบการบริหารจดัการผลิตผล

ทางการเกษตรมูลค่าสูงท่ีไดม้าตรฐาน เช่น 

ThaiGab 

วิทยาลยันานาชาติ

นวตักรรมดิจิทลั 
อ.ดร.สมศกัด์ิ จนัทร์เอม 

somsak.chanaim@cmu

.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

3. พ้ืนท่ีในการด าเนินการจดัการความรู้ การ

เล้ียงไก่ปล่อย และปลูกผกัสมุนไพรแก่

เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 4. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการ

จดัระบบขอ้มูลดา้น Smart Farming จ านวน 1 

เล่ม 
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เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรมูลค่าสูงดว้ย

เทคโนโยลีดิจิทลั เพื่อสร้างรายได้

ประจ าเสริมให้แก่เกษตรกร 

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการเยียวจากภาครัฐใน

โครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 65 ปี บริบูรณ์ 

1. จดัเก็บองคค์วามรู้ และระบบจ าลองความรู้

ขา้วอินทรีย ์ผกัอินทรีย ์พืชน ้านอ้ยอินทรียแ์ละ

ปศุสตัวอิ์นทรีย ์ตลอดจนกิจกรรมเกษตร

ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงอ่ืนๆ 

2. ก  าหนดรูปแบบการบริหารจดัการผลิตผล

ทางการเกษตรมูลค่าสูงท่ีไดม้าตรฐาน เช่น 

ThaiGab 

3. พ้ืนท่ีในการด าเนินการจดัการความรู้ การ

เล้ียงไก่ปล่อย และปลูกผกัสมุนไพรแก่

เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 4. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการ

จดัระบบขอ้มูลดา้น Smart Farming จ านวน 1 

เล่ม 

วิทยาลยันานาชาติ

นวตักรรมดิจิทลั 
อ.ดร.สมศกัด์ิ จนัทร์เอม 

somsak.chanaim@cmu

.ac.th 
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เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรมูลค่าสูงดว้ย

เทคโนโยลีดิจิทลั เพื่อสร้างรายได้

ประจ าเสริมให้แก่เกษตรกร 

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการเยียวจากภาครัฐใน

โครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 65 ปี บริบูรณ์ 

1. จดัเก็บองคค์วามรู้ และระบบจ าลองความรู้

ขา้วอินทรีย ์ผกัอินทรีย ์พืชน ้านอ้ยอินทรียแ์ละ

ปศุสตัวอิ์นทรีย ์ตลอดจนกิจกรรมเกษตร

ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงอ่ืนๆ 

วิทยาลยันานาชาติ

นวตักรรมดิจิทลั 
อ.ดร.สมศกัด์ิ จนัทร์เอม 

somsak.chanaim@cmu

.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

2. ก  าหนดรูปแบบการบริหารจดัการผลิตผล

ทางการเกษตรมูลค่าสูงท่ีไดม้าตรฐาน เช่น 

ThaiGab 

3. พ้ืนท่ีในการด าเนินการจดัการความรู้ การ

เล้ียงไก่ปล่อย และปลูกผกัสมุนไพรแก่

เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 4. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการ

จดัระบบขอ้มูลดา้น Smart Farming จ านวน 1 

เล่ม 

167 
ท าป่าชุมชน ธนาคารตน้ไม ้ 

(Tree bank) (จ.เชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีภยัพิบติั 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ และตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการ

เยยีวจากภาครัฐในโครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 60 ปี บริบูรณ์ 

3. วฒิุการศึกษา ระดบั ปวช หรือ มธัยมศึกษาปีท่ี 

6 หรือ เทียบเท่า ข้ึนไป 

1.เป็นผูป้ระสานงานระหว่างชุมชน กบั

คณะท างานแกไ้ขป่าไมท่ี้ดิน และ

คณะกรรมการป่าชุมชนระดบัจงัหวดั  

2.ท  าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยในการส ารวจขอ้มูลการ

ใชท่ี้ดิน และการจดัการป่าชุมชน เช่น ขอ้มูล

ขอบเขตการจดัการป่า สาเหตุ ผลกระทบ แนว

ทางการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า เป็น

ตน้ 

3. สนบัสนุนกระบวนการจดัท าแผนการ

จดัการป่าชุมชน แผนการใชท่ี้ดิน เพื่อลด

ปัญหาไฟป่าฝุ่ นควนั รวมถึง การประสานเพื่อ

ข้ึนทะเบียน หรือขออนุมติัแผนการจดัการป่า 

ตามเง่ือนไข พรบ.ป่าชุมชน 

วิทยาลยันานาชาติ

นวตักรรมดิจิทลั 
รศ. ล าปาง แสนจนัทร์ lampang.s@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตขา้ว

ปลอดภยัเพ่ือส่งเสริมรายไดแ้ละ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร

(เชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีภยัพิบติั 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ และตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการ

เยยีวจากภาครัฐในโครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 60 ปี บริบูรณ์3. วฒิุ

การศึกษา ระดบั ปวช หรือ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือ เทียบเท่า ข้ึนไป 

ท านุบ ารุงระบบไอทีของโครงการ และ

รวบรวมข่าวสารเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้

เกษตรกร 

วิทยาลยัศิลปะส่ือ

และเทคโนโลย ี
ปัทมา ลงกานี Pattama@camt.info 
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โครงการพฒันาองคก์รสู่องคก์รแห่ง

การเรียนรู้ การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ประสานงานโครงการ, การจดัการเอกสาร, การ

ใช ้MS Office, ตรงต่อเวลา, กระตือรือร้น, มี

ระเบียบและรอบคอบ 

ประสานงานบริการวิชาการของหลกัสูตร

ร่วมกบัอาจารย ์

วิทยาลยัศิลปะส่ือ

และเทคโนโลย ี
อ.ดร.อจัฉรา ค  าอกัษร achara.k@cmu.ac.th 
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การสร้างระบบการฝึกอบรม

ผูป้ระกอบการดิจิทลัเพ่ือการคา้สู่

ตลาดต่างประเทศ

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1) รู้ภาษาจีนในระดบัอ่านไดแ้ละส่ือสารได ้2) 

สนใจงานพฒันาสินคา้ข้ึนแพลทฟอร์มออนไลน์

ขายสู่ประเทศจีน 

เจา้หนา้ท่ีพฒันาแพลทฟอร์มออนไลน์ และ

เจา้หนา้ท่ีการตลาดออนไลน์ 

วิทยาลยัศิลปะส่ือ

และเทคโนโลย ี
อ.ดร.ดนยัธญั พงษพ์ชัราธรเทพ danaitun.p@cmu.ac.th 
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การบริหารจดัการขอ้มูลทุนวิจยั 

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

พฒันาสารสนเทศขอ้มูลทุนวิจยั ตรวจติดตาม 

รายงานความกา้วหนา้ และสรุปโครงการวิจยั 

ส าหรับบุคลากรวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

วิทยาลยัศิลปะส่ือ

และเทคโนโลย ี

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรพฒัน์ 

วาณิชวฒันะโกศล 
jirapat.w@cmu.ac.th 
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การสร้างระบบประเมินระดบัวิกฤติ
เพื่อสร้างแนวปฏิบติัการแจง้ทีม
แพทยท่ี์มีประสิทธิภาพส าหรับการ
จดัการการรักษาผูป่้วยภาวะฉุกเฉิน

 
ผูช่้วยนกัวิจยั/งานเอกสารเก่ียวกบั

โครงการวิจยั 

วิทยาลยัศิลปะส่ือ

และเทคโนโลย ี
ผศ.ดร. นพพล ชูศรี noppon.c@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี
(เชียงใหม่) 
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ตน้แบบระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัและ

ควบคุมการระบาดของ โควิด-19 

ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม, สวน

อุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล  าพนู 

2019 (จ.เชียงไหม่ จ.ล าพนู)  

1. เป็นผูว้า่งงานจากสถานการณ์โควิด ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานไดใ้นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ

ล าพนู และตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บสิทธ์ิการเยยีว

จากภาครัฐในโครงการอ่ืนๆ 

2. ผูส้มคัรเป็นผูมี้อาย ุ18 - 60 ปี บริบูรณ์ 

3. เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 

(อสม.) ในจงัหวดัล าพนู และเชียงใหม่ ในต าบล

รอบเขตนิคมอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม

เครือสหพฒัน์ ล  าพนู ท่ีมีพนกังานอาศยัอยู ่                              

4.เป็นผูส้ามารถใชแ้อปพลิเคชัน่ของโครงการ

เพื่อรวบรวมขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูลระบบ

เฝ้าระวงั 

1. เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งชุมชน กบั

คณะท างานในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม, 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล  าพนู และ

สาธารณสุขจงัหวดัล าพนู 

2. มีส่วนร่วมภายใตโ้ครงงานวิจยั การเฝ้า

ระวงั COVID-19 เช่น ตรวจเยีย่มบา้นของ

คนงานท่ีอาศยั ภายในพ้ืนท่ี ท่ีตนรับผิดชอบ 

3. สนบัสนุนกระบวนการจดัท าระบบเฝ้าระวงั

โรคอุบติัใหม่ COVID-19 และการระบาดของ

โรคในเขตอุตสาหกรรม  

4. ใชแ้อปพลิเคชัน่ของโครงการเพ่ือรวบรวม

ขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูลระบบเฝ้าระวงั  

5.งานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

วิทยาลยันานาชาติ

นวตักรรมดิจิทลั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุจิรา อุ่น

เจริญ 
rujira.o@cmu.ac.th 
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ธนาคารเมล็ดเพื่อการอนุรักษ์

พนัธุกรรมของไมท้อ้งถ่ินภาคเหนือ: 

ระยะท่ี 1 พฤติกรรมการเก็บรักษา

เมล็ด (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. เป็นประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และอยูใ่น

พ้ืนท่ีของหน่วยจา้งงาน 

2. ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือตามมาตรการเยยีว

ของรัฐ ไดแ้ก่ - เงินเยยีวยา 5,000 บาท - เงิน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร 

3. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

หากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยา

- ประสานงานโครงการ ท าการทดลอง เพาะ

เมล็ด การเก็บรักษาเมล็ด บนัทึกผลขอ้มูลการ

ทดลองวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และจดัท า

รายงานโครงการ 

- ประชุมและวางแผนการจดัท าส่ือการเรียนรู้

เรือนเพาะช ากลา้ไมท้อ้งถ่ินดอยสุเทพ 

วิทยาศาสตร์ 
อาจารย ์ดร. เดีย พนิตนาถ 

แชนนอน 

dia.shannon@cmu.ac.t

h 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ศาสตรบณัฑิต จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ 

4. มีความสามารถในการใชง้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ หากมีความสามารถในการ

ออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ์ จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

5. มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี มีมนุษย

สมัพนัธ์ท่ีดี 
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การวิเคราะห์ไมโครไบโอตาใน

ทางเดินอาหารของหนูธาลสัซีเมีย 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. คุณวฒิุปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา 

(Microbiology) หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถท าเทคนิคการสกดัพลาสมิด, gel 

electrophoresis, ตลอดจนท า quantitative real-

time polymerase chain reaction (q RT-PCR) ได้

เป็นอยา่งดี  

3. มีประสบการณ์การท างานวิจยัให้

ห้องปฏิบติัการท่ีมีการใชเ้ช้ือก่อโรคระดบั 2 

(BSL-2) มาก่อน 

วิเคราะห์ไมโครไบโอตาทางเดินอาหารของ

หนูธาลสัซีเมียดว้ยวิธี qPCR 
วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร Parameth@gmail.com 

176 CMU model (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.สามารถติดต่อประสานงานชุมชนได ้ 

2.สามารถออกพ้ืนท่ีและเก็บขอ้มูลได ้ 

3.มีความรู้พ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.ส ารวจและเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นต่างๆใน

ชุมชน  

2.ประสานงานชุมชนกบัโครงการ  

3.จดัท ารายงานและสรุปขอ้มูล 

วิทยาศาสตร์ 

คณะท างานเพ่ือ

สนบัสนุนทาง

วิชาการเพ่ือการ

แกปั้ญหาหมอก

ควนัภาคเหนือ มช 

อ.ดร.วา่น วิริยา 
wanwiriya484@hotma

il.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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พฒันาระบบสารสนเทศการติดตาม

และเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้า เพ่ือการ

วิเคราะห์และแจง้เตือนภยัโดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีเส่ียงดินโคลนถล่ม น ้าป่าไหล

หลาก (เชียงใหม่) 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) สามารถติดต่อประสานงานและเดินทางลง

พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัภาคเหนือได3้) มีความรู้

และความเขา้ใจในการท างานของระบบสถานี

โทรมาตรเบ้ืองตน้ 

ติดต่อประสานงานชุมชน 

ส ารวจขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้า 

ร่วมเก็บขอ้มูลและน าเขา้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ร่วมตรวจสอบซ่อมสถานีโทรมาตรเบ้ืองตน้ 

วิศวกรรมศาสตร์ ภาสกร แช่มประเสริฐ 
paskorn@eng.cmu.ac.t

h 
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พฒันาระบบสารสนเทศการติดตาม

และเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้า เพื่อการ

วิเคราะห์และแจง้เตือนภยัโดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีเส่ียงดินโคลนถล่ม น ้าป่าไหล

หลาก (เชียงราย) 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) สามารถติดต่อประสานงานและเดินทางลง

พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัภาคเหนือได3้) มีความรู้

และความเขา้ใจในการท างานของระบบสถานี

โทรมาตรเบ้ืองตน้ 

ติดต่อประสานงานชุมชน 

ส ารวจขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้า 

ร่วมเก็บขอ้มูลและน าเขา้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ร่วมตรวจสอบซ่อมสถานีโทรมาตรเบ้ืองตน้ 

วิศวกรรมศาสตร์ ภาสกร แช่มประเสริฐ 
paskorn@eng.cmu.ac.t

h 
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พฒันาระบบสารสนเทศการติดตาม

และเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้า เพ่ือการ

วิเคราะห์และแจง้เตือนภยัโดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีเส่ียงดินโคลนถล่ม น ้าป่าไหล

หลาก (พะเยา) 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) สามารถติดต่อประสานงานและเดินทางลง

พ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีจงัหวดัภาคเหนือได3้) มีความรู้

และความเขา้ใจในการท างานของระบบสถานี

โทรมาตรเบ้ืองตน้ 

ติดต่อประสานงานชุมชน 

ส ารวจขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้า 

ร่วมเก็บขอ้มูลและน าเขา้ขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ร่วมตรวจสอบซ่อมสถานีโทรมาตรเบ้ืองตน้ 

วิศวกรรมศาสตร์ ภาสกร แช่มประเสริฐ 
paskorn@eng.cmu.ac.t

h 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการจดัท าแผนแม่บทพฒันา
โครงข่ายสะพานและถนนเช่ือมต่อ
ในภูมิภาค ระยะท่ี 1 ด าเนินงานโดย 
ศูนยวิ์จยัโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ขนส่งอจัฉริยะเพ่ือสุขภาพ สถาบนั
ชีวการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

มีความสามารถดา้นการส่ือสาร การ

ประสานงาน ใชโ้ปรแกรม Microsoft office ได ้

สามารถส่ือสังคมออนไลน์ในการท างาน 

สามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลในจงัหวดั

ภาคเหนือไดเ้ป็นคร้ังคราว สนใจเรียนรู้และ

เพ่ิมพนูทกัษะการวิจยัเชิงวางแผน 

เป็นผูช่้วยวิจยัในงานเก็บขอ้มูลจากพ้ืนท่ี 

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพนัธ์ุ preda.p@cmu.ac.th 
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การวิเคราะห์กระบวนการจดัการ

ครุภณัฑเ์พ่ือเตรียมพร้อมสู่การ

เปล่ียนผา่นเชิงดิจิทลั และน าเสนอ

รูปแบบบิสิเนสอินเทลลิเจนซ์ 

ส าหรับส านกัหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

มีความรู้พ้ืนฐานดา้นการจดัการขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัการบิสิเนสอิน

เทลลิเจนซ ์
วิศวกรรมศาสตร์ มานพ แกว้โมราเจริญ manop@eng.cmu.ac.th 
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โครงการพฒันาทกัษะดา้นวิชาการ 

การสร้างทกัษะดา้นวิจยัและบริการ

ชุมชม เชิงวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับ

บณัฑิตท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

โครงการยอ่ย 1 Data 

Science/Computer Science 

โครงการยอ่ย 2  นกัวิทยาศาสตร์  

โครงการยอ่ย 3 นกัวิชาการ

ส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการยอ่ย 4 นกัวิชาการเกษตร 

โครงการย่อย 1 Data Science/Computer 

Science  

ขอ้ก าหนดงาน 

• เพื่อปฏิบติังานสร้างแพลตฟอร์ม online 

learning บน webpage และ application  

• สามารถน าขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ มาจดัระบบ

ขอ้มูล จดัท า Big Data การออกแบบและจดัท า 

user interface การสร้างระบบประมวลผล และ

การสร้างระบบน าเสนอผลเพ่ือน าไปสู่การท า

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ได้ 

• สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างาน

ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

- ช่วยปฏิบติังานดา้นการวิจยั บริการวิชาการ 

(Research Assistance) ภายใตก้ารดูแลของ

นกัวิจยัมืออาชีพในห้องปฏิบติัการวิจยัของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ช่วยปฏิบติังานเพ่ือบูรณาการงานวิจยัสู่การ

พฒันากระบวนวิชา/หลกัสูตรออนไลน์ เพื่อ

การเพ่ิมพนูความรู้ (Re-Skill, Up-Skill) เช่น 

ชุดการเรียนรู้ Sustainable Science and 

Engineering, Robotic Engineering เป็นตน้ 

 

วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสจัจะทยั phrut@eng.cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

โครงการยอ่ย 5 นกัผลิตส่ือการ

เรียนรู้  

โครงการยอ่ย 6 นกัวิชาการชุมชน 

โครงการยอ่ย 7 เจา้หนา้ท่ี

การตลาดและบญัชี 

โครงการยอ่ย 8 ผูช่้วยวิจยั  

• มีความรู้พ้ืนฐานดา้นงานสร้างแพลตฟอร์ม 

online learning บน webpage และ application  

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น 

Computer Science หรือ Data Science 

• วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

โครงการย่อย 2  นกัวิทยาศาสตร์  

ข้อก าหนดงาน 

• เพื่อรวบรวมความรู้ในสายวิทยาศาสตร์ท่ี

เก่ียวกบัเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์

พารามิเตอร์ห้องปฏิบติัการ การใชชุ้ดทดสอบ

เพ่ือตรวจวดัสารเคมีปนเป้ือนในตวักลางต่างๆ 

เพื่อลง webpage และ app  

• สามารถสร้างกรอบความรู้ เน้ือหา ท่ีเก่ียวกบั

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์พารามิเตอร์

ห้องปฏิบติัการ การใชชุ้ดทดสอบเพื่อตรวจวดั

สารเคมีปนเป้ือนในตวักลางต่างๆ เพ่ือบรรจุลง

ใน online learning ได ้

• สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างาน

ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุสายวิทยาศาสตร์ (เคมี 

ฟิสิกส์ ชีววิทยา) ถ้ามีประสบการณ์ท างานใน

ห้องปฏิบัติการจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

โครงการย่อยที่ 3 นักวชิาการส่ิงแวดล้อม  

ขอ้ก าหนดงาน 

• เพื่อรวบรวมความรู้ในสายวิทยาศาสตร์/วิศวะ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั Sustainability 

Development เพื่อลง webpage และ app สร้าง

กรอบความรู้ เน้ือหา เพ่ือบรรจุลงใน online 

learning ได ้

• สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างาน

ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

• สามารถร่วมงานกบัชุมชนในการพฒันาความรู้ 

และการถ่ายทอดความรู้วิชาการให้กบัชุมชนได ้ 

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หรือวศิวกรรมศาสตร์ 

ส่ิงแวดล้อม 

• วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

โครงการย่อยที่ 4 นักวชิาการเกษตร 

•เพื่อรวบรวมเทคนิคการเพาะปลูก การเกษตร 

โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย ์เพื่อลง webpage และ 

app เพื่อบรรจุลงใน online learning ได ้

•สามารถด าเนินการสร้างพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

เพาะปลูกพืช รวมไปถึงร่วมในสร้างสถานท่ีการ

เรียนรู้จดัการดิน/น ้า ส าหรับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

•สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างานท่ี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

•สามารถส่ือสารกบัปราชญช์าวบา้น และ

ร่วมงานกบัชุมชนในการพฒันาความรู้ได ้

•จบการศึกษาท่ีมีวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น

การเกษตร ถา้มีประสบการณ์ท างานในดา้นสร้าง

พ้ืนท่ีเพาะปลูก การเพาะปลูก หรือการปศุสตัวใ์น

แนวทางเกษตรอนิทรีย์มาก่อน จะได้รับการ

พจิารณาเป็นพิิเศษ 

•วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

โครงการย่อย 5 นักผลติส่ือการเรียนรู้ 

ขอ้ก าหนดงาน 

• ท  าส่ือส่ิงพิมพ ์คลิปวีดีโอ infographic 

สมัภาษณ์ ส่ือสารสาธารณะ เพื่อลง webpage 

และ app สร้างกรอบความรู้ เน้ือหา เพ่ือบรรจุลง

ใน online learning ได ้

• สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างาน

ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

• สามารถส่ือสารกบัปราชญช์าวบา้น ร่วมงานกบั

ชุมชนในการพฒันาความรู้ และถ่ายทอดความรู้

จากชุมชนมาสู่การสร้างส่ือส่ิงพิมพ ์คลิปวีดีโอ 

info graphic สมัภาษณ์ เพื่อการส่ือสารสาธารณะ

ได ้

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น

ส่ือสารมวลชน ถ้ามีประสบการณ์ท างานที่

เก่ียวขอ้งมาก่อนจะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

• วฒิุการศึกษา - อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

โครงการย่อย 6 นักวชิาการชุมชน 

ขอ้ก าหนดงาน 

• เพื่อด าเนินการวิจยัดา้นขบัเคล่ือนและพฒันา

ชุมชนสงัคม การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

การประชาสมัพนัธ์ การจดัเวทีสาธารณะ การ

วางแผนการเรียนรู้ให้ชุมชน การขยายผลงาน

วิชาการสู่การพฒันาชุมชน  

• สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างาน

ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

• สามารถส่ือสารกบัปราชญช์าวบา้น และ

ร่วมงานกบัชุมชนในการพฒันาความรู้ได้ 

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการ

พฒันาชุมชน การจดัการชุมชน หรือการ

ท่องเท่ียวชุมชน  

• วฒิุการศึกษา - อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

โครงการย่อย 7 เจา้หนา้ท่ีการตลาดและบญัชี 

ขอ้ก าหนดงาน 

• เพื่อด าเนินการในดา้นการวางแผนการตลาด 

การบญัชีการเงินโครงการในการจดัท าหลกัสูตร 

Sustainability Development  

• สามารถเดินทางต่างจงัหวดัได ้สามารถท างาน



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาเขตหริภุญไชยได ้

• สามารถด าเนินการดา้นบญัชี ธุรการดา้น

เอกสารต่างๆ การจดัการติดต่อ ประสานงาน 

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านการบัญชี

และการตลาด ถา้มีประสบการณ์ท างานท่ี

เก่ียวขอ้งการบญัชี การจดัการ การติดต่อ

ประสานงาน การวางแผนการตลาด จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

• วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

โครงการย่อย 8 ผูช่้วยวิจยั 

• ช่วยปฏิบติังานดา้นการวิจยั บริการวิชาการ 

(Research Assistance) ภายใตก้ารดูแลของ

นกัวิจยัมืออาชีพในห้องปฏิบติัการวิจยัของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

• ช่วยปฏิบติังานเพ่ือบูรณาการงานวิจยัสู่การ

พฒันากระบวนวิชา/หลกัสูตรออนไลน์ เพื่อการ

เพ่ิมพนูความรู้ (Re-Skill, Up-Skill)  

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุสายวิศวกรรมศาสตร์ 

(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ถา้มีประสบการณ์ท างานในห้องปฏิบติัการจะ

ไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ  

• วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือ



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ปริญญาตรีข้ึนไป 
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โครงการพฒันาทกัษะการสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนแบบมือ
อาชีพและการพฒันาศกัยภาพของ
บณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 

โครงการย่อย 01 ผู้ช่วยใน

ห้องปฏิบัติการภาควชิาวศิวกรรม

โยธา  

โครงการย่อย 02 ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

บริการวชิาการภาควิชาวศิวกรรม

โยธา  

โครงการย่อย 01 ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา  

• วฒิุการศึกษา – มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึน

ไป  

โครงการย่อย 02 ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริการ

วชิาการภาควิชาวศิวกรรมโยธา  

• วฒิุการศึกษา – มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึน

ไป  

โครงการย่อย 03 ผู้ช่วยปฏิบัติงานวจิัยภาควชิา

วศิวกรรมโยธา  

• วฒิุการศึกษา – มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึน

ไป 

โครงการยอ่ย 01 ผูช่้วยในห้องปฏิบติัการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

• ช่วยงานสอนในห้องปฏิบติัการของ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

โครงการยอ่ย 02 ผูช่้วยปฏิบติังานบริการ

วิชาการภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

• ช่วยปฏิบติังานดา้นวิชาชีพวิศวกรรม

โยธาส าหรับงานบริการวิชาการ 

โครงการยอ่ย 03 ผูช่้วยปฏิบติังานวิจยั

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

• ช่วยเก็บขอ้มูลการท าวิจยัของสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. อรรณพ วงศเ์รือง 
aunnop@eng.cmu.ac.t

h 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

โครงการย่อย 03 ผู้ช่วยปฏิบัติงาน

วจิัยภาควชิาวศิวกรรมโยธา  

โครงการย่อย 04 ผู้ช่วยใน

ห้องปฏิบัติการและปฏิบัติงานวจิัย

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

โครงการย่อย 05 ผู้ช่วยใน

ห้องปฏิบัติการและปฏิบัติงานวจิัย

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

โครงการย่อย 06 เจ้าหน้าที่ช่วย

ปฏิบัติงานด้านเอกสาร  

โครงการย่อย 07 เจ้าหน้าที่ช่วย

ปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้าง  

โครงการย่อย 08 เจ้าหน้าที่จัดเกบ็

ข้อมูล  

โครงการย่อย 09 เจ้าหน้าที่คดั

กรอง 

 

โครงการย่อย 04 ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการและ

ปฏิบัติงานวจิัยภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

• วฒิุการศึกษา – ปริญญาตรีข้ึนไปใน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชา

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

โครงการย่อย 05 ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการและ

ปฏิบัติงานวจิัยภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  

• วฒิุการศึกษา – ปริญญาตรีข้ึนไปใน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง  

โครงการย่อย 06 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้าน

เอกสาร  

• ถา้มีประสบการณ์ในการท า

เอกสารรายงานผลการจดักิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ  

• มีทกัษะความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office  

• วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

หรือปริญญาตรีข้ึนไป  

โครงการย่อย 07 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจัดซ้ือ

จัดจ้าง  

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุทางการบริหาร 

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การ

บญัชี ศึกษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

กฎหมาย  

โครงการยอ่ย 04 ผูช่้วยในห้องปฏิบติัการ

และปฏิบติังานวิจยัภาควิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ 

• ช่วยงานสอนในห้องปฏิบติัการของ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

• ช่วยเก็บขอ้มูลการท าวิจยัของสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ ครอบคลุม วิศวกรรม

การผลิต โลจิสติกส์ Healthcare Engineering 

และท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงการยอ่ย 05 ผูช่้วยในห้องปฏิบติัการ

และปฏิบติังานวิจยัภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

• ช่วยสอนในห้องปฏิบติัการของภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า หรือภาควิชาอ่ืนในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

• ช่วยเก็บขอ้มูลการท าวิจยัของสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงการยอ่ย 06 เจา้หนา้ท่ีช่วยปฏิบติังาน

ดา้นเอกสาร  

• ช่วยปฏิบติังาน รับ-ส่งเอกสาร สืบคน้

ขอ้มูล พิมพเ์อกสาร จดัท ารายงาน  

• ช่วยประสานงานการจดักิจกรรมต่างๆ 

โครงการยอ่ย 07 เจา้หนา้ท่ีช่วยปฏิบติังาน

จดัซ้ือจดัจา้ง  



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

• มีทกัษะความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office และการ

สืบคน้ขอ้มูลทาง Internet ไดเ้ป็นอยา่งดี 

• มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี มีมนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดีและมีใจรักในงานบริการ 

• มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง ทุ่มเทในหนา้ท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

• วฒิุการศึกษา – ปริญญาตรีข้ึนไป  

โครงการย่อย 08 เจ้าหน้าที่จัดเกบ็ข้อมูล  

• จบการศึกษาท่ีมีวฒิุทางการบริหาร 

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การ

บญัชี ศึกษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

กฎหมาย  

• มีทกัษะความสามารถในการใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office  

• มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี มีมนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดี 

• มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง ทุ่มเทในหนา้ท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

• วฒิุการศึกษา – อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

หรือปริญญาตรีข้ึนไป 

โครงการย่อย 09 เจ้าหน้าที่คดักรอง 

 วฒิุการศึกษา – ระดบัมธัยมปลายข้ึนไป 

 

• ช่วยงานประชุมของกระบวนการจดัซ้ือ

จดัจา้ง 

• ช่วยจดัพิมพเ์อกสารต่าง ๆ  

• รับ-ส่งเอกสาร 

• ช่วยสืบคน้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของงาน 

• ช่วยติดต่อประสานงานท่ีกบับุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โครงการยอ่ย 08 เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูล  

• ช่วยจดัเก็บขอ้มูลดา้นการเงิน การจดัซ้ือ

จดัจา้ง และอ่ืน ๆ ของงานการเงินการคลงัและ

พสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของงาน

การเงินการคลงัและพสัดุ เช่น ความพึงพอใจ

ของผูป้ระกอบการ  

• งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โครงการยอ่ย 09 เจา้หนา้ท่ีคดักรอง 

 ช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีคดักรองผูเ้ขา้มา
ในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูล จ  านวน 
ประเภท และประวติั ผูเ้ขา้มาในบริเวณขอ้ 1 
รวมทั้งน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ และรายงานผล
การด าเนินงานในรูปแบบรายงาน และ
น าเสนอให้คณะฯ 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

 ช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าส่งผูป่้วยจากจุดคดั
กรองไปยงัสถานพยาบาล 
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การพฒันาสมรรถนะการสร้าง

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ออนไลน์

(โครงการท่ี2) 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยทีาง

การศึกษา มีความสามารถในงานกกราฟิกและ

ตดัต่อวีดีโอ/ส่ือมลัติมิเดีย มีความสามารถในการ

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ผูช่้วยในการออกแบบ/วางแผนการจดัการ

เรียนการสอนออนไลน์ 
ศึกษาศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น ้าผ้ึง อิน

ทะเนตร 

nampueng.i@cmu.ac.t

h 
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โครงการพฒันาระบบการบริหาร

จดัการเพ่ือขบัเคล่ือนพ้ืนท่ีนวตักรรม

ทางการศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

มีความสามารถในการใช ้MS office พ้ืนฐาน 

สามารถประสานงานและลงพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ี

เป้าหมายได ้

งานวิเคราะห์/สงัเคราะห์เอกสาร งานวางแผน/

ออกแบบและการเก็บรวบรวมขอ้มูล งาน

วิเคราะห์ขอ้มูล งานประสานโครงการกบั

พ้ืนท่ีนวตักรรม 

ศึกษาศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น ้าผ้ึง อิน

ทะเนตร 

nampueng.i@cmu.ac.t

h 
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หลกัสูตรวิชาเอกพหุวฒันธรรมศึกษา 

และการศึกษาเพื่อการพฒันา 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

ช่วยพฒันาเวบ็เพจและงานจดัสมัมนาทาง

วิชาการ รวมทั้งพ้ืนท่ีเพ่ือการวิเคราะห์ประเด็น

การศึกษาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของชุมชน 

ศึกษาศาสตร์ ดร.ออมสิน จตุพร ดร.พิสิฐ นาสี omsin.j@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

187 
โครงการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อชุมชน/

SMEs (เชียงใหม่) 

แบ่งคุณสมบติัตาม 4 ต าแหน่งท่ีประกาศรับ ดงัน้ี 

1. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และ

ประชาสมัพนัธ์ คุณสมบติัท่ีตอ้งการ  

1. สามารถเขียนโปรแกรมได ้ 

2. สามารถลงโปรแกรมต่างๆ ปรับปรุงแกไ้ข

อุปกรณ์ต่อพว่งได ้การบ ารุงรักษาอุปกรณ์

สารสนเทศ  

3.มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัและสามารถใชง้าน 

Microsoft office ไดใ้นระดบัดี 

2. เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัท่ีตอ้งการ  

1. มีทกัษะการแปรรูปอาหาร  

2. จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

3. เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานพฒันาธุรกิจ

นวตักรรม คุณสมบติัท่ีตอ้งการ  

1. จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

 2. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ เช่น Microsoft 

Office ไดใ้นระดบัดี  

3. สามารถเดินทางและท างานต่างจงัหวดัได ้ 

4.ตอ้งมีคอมพิวเตอร์โนต้บุคส่วนตวั 

4. นกัออกแบบบรรจุภณัฑ ์คุณสมบติัท่ี

ตอ้งการ  

รับสมคัร 4 ต าแหน่ง จ  านวน 40 อตัรา แบ่ง 

กรอบภาระงานของแต่ละต าแหน่ง ดงัน้ี 

1. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และ

ประชาสมัพนัธ์ (2 อตัรา) กรอบภาระงาน  

1.ปรับปรุงโปรแกรม และแกไ้ข

ระบบปฏิบติัการและอุปกรณ์ต่อพว่ง  

2. สร้างส่ือประชาสมัพนัธ์ เช่น ถ่ายภาพ ถ่าย

วิดิโอประชาสมัพนัธ์องคก์ร 

2. เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ ์(5 อตัรา) กรอบภาระงาน  

1. สนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  

2. ผูช่้วยจดัเก็บขอ้มูลเอกสารงานวิจยั การคีย์

ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 

3. เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงานพฒันาธุรกิจ

นวตักรรม (30 อตัรา) กรอบภาระงาน  

1. ช่วยงานธุรการทัว่ไป 

2. การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนาม  

3. รวบรวมขอ้มูลต่างๆ จดัเอกสาร  

4. ปฏิบติังานร่วมกบัภาคเอกชนเพ่ือเช่ือมโยง

การท างานของศูนยฯ์ 

4. นกัออกแบบบรรจุภณัฑ ์(3 อตัรา) กรอบ

ภาระงาน ออกแบบบรรจุภณัฑห์รือฉลาก

สินคา้ หรือป้ายประชาสมัพนัธ์ 

ศูนยน์วตักรรม

อาหารและบรรจุ

ภณัฑ ์มช 

รศ.ดร.ยทุธนา พิมลศิริผล yphimols@yahoo.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

1.สามารถใชโ้ปรแกรม Illustrator และ 

Photoshop ในการออกแบบบรรจุภณัฑไ์ด ้ 

2. ตอ้งมีคอมพิวเตอร์โนต้บุคส่วนตวั 
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พฒันาเวบ็ไซตส์าขาวิชา

สงัคมศาสตร์การศึกษา 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

พฒันาเวบ็ไซตข์องสาขาวิชาส าหรับเผยแพร่

ขอ้มูลและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้

กวา้งขวางมากข้ึน และเป็นการบริการวิชาการ

รูปแบบหน่ึง 

ศูนยพ์หุวฒันธรรม

และนโยบาย

การศึกษา 

พิสิษฏ ์นาสี 
pisith.nasee@cmu.ac.t

h 
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การหาเปปไทดต์า้นเช้ือราจากพืช

สมุนไพรไทย (เชียงใหม่) 
 

เก็บตวัอยา่งและสกดัโปรตีนจากฟ้าทะลาย

โจร ทองพนัชัง่ หรืออ่ืนๆ 

ศูนยวิ์จยัโรค

เอดส์มช 
ผศ.ดร.มณสิชา ป้องป้อม 

patthamapp@yahoo.co

m 
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การพฒันาและผลิตหนา้กากความดนั

บวกเพื่อเจา้หน้าท่ีดบัไฟป่าและ

บุคลากรทางการแพทยใ์นการ

ป้องกนัเช้ือโควิด19 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.สามารถออกแบบช้ินงานเพ่ือการผลิตโดยใช ้

3D printing 

2.มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

3.สามารถติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ

ได ้

1.ออกแบบหนา้กากความดนับวก 

2.ผลิตและทดสอบหนา้กากความดนับวก 

3.ประสานงานโครงการเพ่ือลงชุมชนและการ

ใชง้านจริง 

ศูนยวิ์จยั

วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม 

อ.ดร.วา่น วิริยา 
wanwiriya484@hotma

il.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4.มีความขยนั อดทน สามารถออกชุมชนได ้
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ ชาป่าตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ECON-

ARSA01)(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

วางแผนจดัการโครงการ 

ประสานงานชุมชนและหน่วยงาน 

จดัท าสรุปการด าเนินงานรายเดือน 

ถอดองคค์วามรู้จากโครงการ 

เผยแพร่ประสบการณ์ผ่านส่ือออนไลน์ 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ ชาป่าตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ECON-

ARSA01)(อ.ฝาง อ.แม่อาย) 

 

พฒันาระบบเศรษฐกิจการเกษตรชุมชน

แรงงานดา้นเกษตร แปลงสาธิต วนเกษตร วิถี

ชาป่า 

พฒันาศูนยเ์รียนรู้ ท่องเท่ียวชาแรงงาน

ปรับปรุงอาคาร 

พฒันาการท่องเท่ียวชุมชนเชิงเกษตรเกบ็

ขอ้มูล วางแผน พฒันา ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงเกษตร 

พฒันาผลิตภณัฑผ์ลิตชาป่า, บรรจุภณัฑ ์, ท า

ส่ือตลาดการขาย online 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ ชาป่าตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ECON-

ARSA01)( อ.พร้าว อ.ฝาง) 

 
พฒันาท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ จดัท าส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

วางแผนจดัการโครงการ 

ประสานงานชุมชนและหน่วยงาน 

จดัท าสรุปการด าเนินงานรายเดือน 

ถอดองคค์วามรู้จากโครงการ 

เผยแพร่ประสบการณ์ผ่านส่ือออนไลน์ 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ (ชุมชนป่าตาล 

อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ (ชุมชนโป่ง

กวาว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ (ชุมชนบา้นแพะ 

อ.บา้นธิ จ.ล าพนู) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ ( ชุมชนดอน

หลวง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ ( ชุมชนแมแ่จ๋ม 

อ.แจซ้อ้น จ.ล าปาง) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ (ชุมชนท่ามะโอ 

อ.เมือง จ.ล าปาง) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ (ชุมชนป่าปุ๊  อ.

เมือง จ.แม่ฮ่องสอน) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนท่องเท่ียว

โอทอปนวตัวิถีไมซ์ (ชุมชนห้วยห้อม 

อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน) 

 
ส ารวจขอ้มูลชุมชน พฒันาสินคา้ พฒันาส่ือ 

ประสานงานชุมชน 
เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันา Start Up (ECON-

ARSA03) ( Visit Chaing Mai 

Platform) 

 

ประสานงานโครงการ วางแผนธุรกิจ 

วิเคราะห์ตลาด จดัท าส่ือและการตลาด จดั

กิจกรรม และ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันา Start Up (ECON-

ARSA03) (Ang Kaew MICE) 
 

ประสานงานโครงการ วางแผนธุรกิจ 

วิเคราะห์ตลาด จดัท าส่ือและการตลาด จดั

กิจกรรม และ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาหตัถกรรม 

(ECON-ARSA04) (คณะ

เศรษฐศาสตร์) 

 ประสานงานโครงการ เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาหตัถกรรม 

(ECON-ARSA04) (บา้นถวาย ต.ขนุ

คง อ.หางดง จ.เชียงใหม่) 

 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้หตัถกรรมชุมชน 

2. ผลิตสินคา้หตัถกรรม 

3. ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้และประสบการณ์ 

5. ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เศรษฐอาสาพฒันาหตัถกรรม 

(ECON-ARSA04) (บริษทั ศูนยท์  า

ร่ม (1978) จ  ากดั) 

 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้หตัถกรรมชุมชน 

2. ผลิตสินคา้หตัถกรรม 

3. ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้และประสบการณ์ 

5. ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาหตัถกรรม 

(ECON-ARSA04) (ชุมชนเหมืองกุง) 
 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้หตัถกรรมชุมชน 

2. ผลิตสินคา้หตัถกรรม 

3. ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้และประสบการณ์ 

5. ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาหตัถกรรม 

(ECON-ARSA04) (ชุมชนววัลาย) 
 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลสินคา้หตัถกรรมชุมชน 
2. ผลิตสินคา้หตัถกรรม 
3. ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้และประสบการณ์ 
5. ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 

เศรษฐศาสตร์ อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

ศููนยค์วามเป็นเลิศดา้นไมซ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

 

ประสานงานสมาคมต่าง ๆ ในโครงการ จดัท า

รายงานความกา้วหนา้ ถอดบทเรียน และ ท า 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม ่

 

ประสานงานโครงการ จดัท าขอ้มูลท่องเท่ียว 

ให้ค  าแนะน านกัท่องเท่ียวโครงการ RE-visit 

Chiang Mai 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

สมาคมโรงแรมไทย 

 

ประสานงานโครงการ จดัท าขอ้มูลท่องเท่ียว 

ให้ค  าแนะน านกัท่องเท่ียวโครงการ RE-visit 

Chiang Mai 

เศรษฐศาสตร์ ดร. ไพรัช พิบูลยโ์รจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai  

สมาคมท่องเท่ียวฮาลาลไทย 

 

ประสานงานโครงการ จดัท าขอ้มูลท่องเท่ียว 

ให้ค  าแนะน านกัท่องเท่ียวโครงการ RE-visit 

Chiang Mai 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

ชมรมรถบสัจงัหวดัเชียงใหม่ (1) 

 

1 เก็บขอ้มูล ผูป้ระกอบการรถโดยท่องเท่ียว 
2 เก็บขอ้มูลจ านวนรถโดยสารท่องเท่ียว 
3 เก็บขอ้มูลจ านวนรถโดยสารท่ีปรับความ
พร้อม ตามมาตรฐาน SHA 
4 ประชาสมัพนัธ์โครงการ SHA เชียงใหม่ 
ให้กบั พนกังานขบัรถโดยสาร ในรูปแบบ 
ภาพ และคลิปวิดีโอ 
5.ลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการให้กบั
กลุ่มผูป้ระกอบการรถโดยสารแลติดประกาศ
ติดรถโดยสารให้กบันกัท่องเท่ียวเป็นภาษา 
ไทย จีน องักฤษ ภายในรถโดยสาร" 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai  

ชมรมรถบสัจงัหวดัเชียงใหม่ (2) 

 

1) ขบัรถโดยสารน าเท่ียว ภายใตข้อ้ก าหนด 

มาตรฐาน SHA , Social distancing  

2) เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ จากผูโ้ดยสารดา้นความ

พึงพอใจและความสะดวกของผูโ้ดยสาร 

3) เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ปัญหาอุปสรรค ท่ีพบ

ระหวา่งปฏิบติังาน" 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

ศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ 

 

ประสานงานโครงการ จดัท าขอ้มูลท่องเท่ียว 

ให้ค  าแนะน านกัท่องเท่ียวโครงการ RE-visit 

Chiang Mai 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai  

สมาคมการคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจ

ไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือ

ตอนบน 

 

ประสานงานโครงการ จดัท าขอ้มูลท่องเท่ียว 

ให้ค  าแนะน านกัท่องเท่ียวโครงการ RE-visit 

Chiang Mai 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 

218 

เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

สมาคมร้านอาหารและสถานบนัเทิง 

 

เก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการร้านอาหาร และ

ประชาสมัพนัธ์ เก็บขอ้มูลลูกคา้ ท่ีมาใช้

บริการร้านอาหารแบบ New Normal 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

สมาคมไทยลา้นนาสปา 

 

เก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการและประชาสมัพนัธ์ 

เก็บขอ้มูลลูกคา้ ท่ีมาใชบ้ริการแบบ New 

Normal 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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เศรษฐอาสาพฒันาการท่องเท่ียว 

New Normal: Re-visit Chiang Mai 

สมาคมสหพนัธ์ท่องเท่ียวแม่แตง 

 

เก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการและประชาสมัพนัธ์ 

เก็บขอ้มูลลูกคา้ ท่ีมาใชบ้ริการแบบ New 

Normal 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 
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ส ารวจขอ้มูลเศรษฐกิจของสถาน

ประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่หลงั 

COVID-19 (ECON-ARSA06)  

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูลผลกระทบของ COVID-19 

ต่อสถานประกอบการ ถอดบทเรียนแนว

ทางการด าเนินการในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด

และภายหลงั จดัท ารายงานสรุป  

เดือนท่ี 1 – ขอ้มลูทัว่ไปของสถานประกอบ

การณ์ ผลกระทบในระยะสั้น  

เดือนท่ี 2 - ขอ้มูลการด าเนินการของสถาน

ประกอบการณ์ในช่วงการแพร่ระบาด และ 

การ lock down  

เดือนท่ี 3 - ส ารวจขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนแนว

ทางการฟ้ืนฟหูลงัวิกฤติ  

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

(รายละเอียดงานอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม 
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ส ารวจขอ้มูลเศรษฐกิจของสถาน

ประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่หลงั 

COVID-19 (ECON-ARSA06) 

(หอการคา้) 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูลผลกระทบของ COVID-19 

ต่อสถานประกอบการ ถอดบทเรียนแนว

ทางการด าเนินการในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด

และภายหลงั จดัท ารายงานสรุป  

เดือนท่ี 1 – ขอ้มลูทัว่ไปของสถานประกอบ

การณ์ ผลกระทบในระยะสั้น  

เดือนท่ี 2 - ขอ้มูลการด าเนินการของสถาน

ประกอบการณ์ในช่วงการแพร่ระบาด และ 

การ lock down  

เดือนท่ี 3 - ส ารวจขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนแนว

ทางการฟ้ืนฟหูลงัวิกฤติ  

(รายละเอียดงานอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสม 

เศรษฐศาสตร์ ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ me@pairach.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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เศรษฐอาสาพฒันาชุมชนดา้น

เศรษฐกิจการเกษตร (ECON-

ARSA07)  

อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู และ คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลการพฒันาชุมชน 

2. วิเคราะห์ปัญหาความยากจนและความหิว

โหย 

3. ประสานงานกบัภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พฒันาความรู้ดิจิตอลให้ชุมชน 

5. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา 
pongpong08@hotmail.

com 

224 
หลกัสูตรป.โท นโยบายสาธารณะ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

รู้เร่ืองการบริหารหลกัสูตรนานาชาติ เขียน

ภาษาองักฤษไดดี้ 
ประสานงานเร่ืองเก่ียวกบัหลกัสูตรป.โท 

สถาบนันโยบาย

สาธารณะ 
ดร.อรอร ภู่เจริญ oraorn@gmail.com 

225 

โครงการจดัท าสมุดปกขาวดา้นการ

พฒันาคลสัเตอร์ท่ีมีศกัยภาพในการ

พฒันานวตักรรม พ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน 2 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี, มีความสามารถ

ในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (MS 

word, Excel, PowerPoint), มีทกัษะในการ

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ, มีทกัษะในการ

ติดต่อประสานงาน 

ผูช่้วยวิจยั: เก็บขอ้มูลจากเอกสารนโยบายและ

แผน และสมัภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

วิเคราะห์คลสัเตอร์ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา

นวตักรรมของจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2 

สถาบนันโยบาย

สาธารณะ 
อาจารย ์ดร.พบสุข ช ่าชอง pobsook.c@cmu.ac.th 
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โครงการเผยแพร่แนวทางการ

ประเมินดชันีนวตักรรมส าหรับเมือง 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี, มีความสามารถ

ในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (MS 

word, Excel, PowerPoint), มีทกัษะในการ

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ, มีทกัษะในการ

ติดต่อประสานงาน 

ผูช่้วยวิจยั: สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลดา้น

นวตักรรมของเมืองหลกัในประเทศไทย เพื่อ

จดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมในพ้ืนท่ีเมือง 

สถาบนันโยบาย

สาธารณะ 
อาจารย ์ดร.พบสุข ช ่าชอง pobsook.c@cmu.ac.th 
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โครงการการวิเคราะห์ช่องว่างการ

ด าเนินนโยบานรับมือ COVID-19 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี, มีความสามารถ

ในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (MS 

word, Excel, PowerPoint), มีทกัษะในการ

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ, มีทกัษะในการ

ติดต่อประสานงาน 

ผูช่้วยวิจยั: เก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรการ

เก่ียวกบั COVID-19 และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

สถาบนันโยบาย

สาธารณะ 
ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์บุษบงก ์ Piyapong.b@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

228 

โครงการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง

ของกลไกการบริการจดัการภาครัฐ

ในสถานการณ์ COVID-19 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี, มีความสามารถ

ในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (MS 

word, Excel, PowerPoint), มีทกัษะในการ

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ, มีทกัษะในการ

ติดต่อประสานงาน 

ผูช่้วยวิจยั: ติดต่อประสานงานและสมัภาษณ์

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางโทรศพัทห์รือ

ช่องทางออนไลน์ 

สถาบนันโยบาย

สาธารณะ 
ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์บุษบงก ์ Piyapong.b@cmu.ac.th 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิต

อาหารปลอดภยัอยา่งครบวงจร (อม

ก๋อย) 

1.สามารถเดินทางในพ้ืนท่ีอ าเภออมก๋อย และ
อ าเภอสนัป่าตองได ้

2.สามารถใชโ้ปรแกรม microsolfoffice ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3.เคยผา่นงานดา้นการเขา้พ้ืนท่ีในชุมชน 
สามารถท างานกบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.สามารถวิเคราะห์แปลผลการด าเนินการไดเ้ป็น
อยา่งดี  

5.มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 

ติดต่อประสานงาน ส่งเสริมให้สามารถผลิต

พืชผกัปลอดภยัจากสารพิษอยา่งครบวงจร 

และให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน

ภายใตกิ้จกรรมต่างๆ 

สถาบนัวิจยั

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ดร.สุรัตน์ หงษสิ์บสอง 
surat.hongsibsong@c

mu.ac.th 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิต

อาหารปลอดภยัอยา่งครบวงจร (สนั

ป่าตอง) 

1.สามารถเดินทางในพ้ืนท่ีอ าเภออมก๋อย และ
อ าเภอสนัป่าตองได ้

2.สามารถใชโ้ปรแกรม microsolfoffice ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

3.เคยผา่นงานดา้นการเขา้พ้ืนท่ีในชุมชน 
สามารถท างานกบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.สามารถวิเคราะห์แปลผลการด าเนินการไดเ้ป็น
อยา่งดี  

5.มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 

ติดต่อประสานงาน ส่งเสริมให้สามารถผลิต

พืชผกัปลอดภยัจากสารพิษอยา่งครบวงจร 

และให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน

ภายใตกิ้จกรรมต่างๆ 

สถาบนัวิจยั

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ดร.สุรัตน์ หงษสิ์บสอง 
surat.hongsibsong@c

mu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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อาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุล

ในยคุดิจิทลั เพื่อขบัเคล่ือน

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สู่การเป็น

มหาวิทยาลยัสุขภาพ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

ไม่จ  ากดัสาขา 

1. ส ารวจ สมัภาษณ์ และเก็บขอ้มูลร้านคา้

จ าหน่ายอาหารในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือ

ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับแอฟพลิเคชนั 

KinNaiMor และระบบ CMU Food MIS  

2. สุ่มเก็บตวัอยา่งอาหาร เตรียมตวัอยา่ง และ

วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในอาหารโดย

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

สถาบนัวิจยั

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ดร.คงศกัด์ิ บุญยะประณยั kongsak.b@cmu.ac.th 
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การตลาดและการขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลบ์นอินเทอร์เน็ต

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ไม่ต  ่ากวา่ อนุปริญญา 

ติดตาม บนัทึกขอ้มูลการตลาด การขาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อพฒันาเทคนิค ความ

ช านาญทางวิชาการ เตรียม และจดัท า

ฐานขอ้มูลส าหรับ Machine Learning Data 

Analytic และ Data Visualization 

สถาบนัวิจยั

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

น.ส.กนิษฐา ไทยกลา้ kthaikla@gmail.com 
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โครงการ “ผา้ตอ เร่ืองเล่า ฮีตบะเก่า 

ส่ือสร้างสรรค ์: การพฒันาผลิตภณัฑ์

ผา้ทอลา้นนาแบบองคร์วมส่งเสริม

การท่องเท่ียว” (อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู) 

1.ไม่จ  ากดัเพศ 

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา  

3.อาย ุ20-45 ปี 

4.เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 

5.ท่ีพกัปัจจุบนัอยูพ้ื่นท่ีท่ีก  าหนด (อ าเภอบา้น

โฮ่ง จงัหวดัล าพนู อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด 

อ าเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่) หรืออยูใ่นพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง 

6.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 

7.มีอุปกรณ์โทรศพัทส์มาร์ทโฟนเป็นของตนเอง 

8.สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ (E-mail Word 

Excel Powerpoint) 

การพฒันาสมาชิกชุมชนผา้ทอให้มีความรู้

ความสามารถและเพ่ิมทกัษะดา้นการขาย

ออนไลน์ให้หลากหลายมากยิง่ข้ึน (ผลิตภณัฑ์

ประเภทต่างๆจากผา้ทอท่ีสมาชิกทอข้ึน) 

สถาบนัวิจยัสังคม ดร. เผชิญวาส ศรีชยั 
dr.pachernwaat@gmail

.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

9.สามารถใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนและ

แอพพลิเคชัน่ต่างๆไดดี้ 

10.มีสญัญาณอินเตอร์เน็ทเพื่อการใชง้าน 

11.มีความคล่องแคล่วในการประสานงาน

สร้างสรรค ์
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โครงการ “ผา้ตอ เร่ืองเล่า ฮีตบะเก่า 

ส่ือสร้างสรรค ์: การพฒันาผลิตภณัฑ์

ผา้ทอลา้นนาแบบองคร์วมส่งเสริม

การท่องเท่ียว” (อ.ดอยเต่า จ.

เชียงใหม่) 

1.ไม่จ  ากดัเพศ 

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา  

3.อาย ุ20-45 ปี 

4.เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 

5.ท่ีพกัปัจจุบนัอยูพ้ื่นท่ีท่ีก  าหนด (อ าเภอบา้น

โฮ่ง จงัหวดัล าพนู อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด 

อ าเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่) หรืออยูใ่นพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง 

6.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 

7.มีอุปกรณ์โทรศพัทส์มาร์ทโฟนเป็นของตนเอง 

8.สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ (E-mail Word 

Excel Powerpoint) 

9.สามารถใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนและ

แอพพลิเคชัน่ต่างๆไดดี้ 

10.มีสญัญาณอินเตอร์เน็ทเพื่อการใชง้าน 

11.มีความคล่องแคล่วในการประสานงาน

สร้างสรรค ์

การพฒันาสมาชิกชุมชนผา้ทอให้มีความรู้

ความสามารถและเพ่ิมทกัษะดา้นการขาย

ออนไลน์ให้หลากหลายมากยิง่ข้ึน (ผลิตภณัฑ์

ประเภทต่างๆจากผา้ทอท่ีสมาชิกทอข้ึน) 

สถาบนัวิจยัสังคม ดร. เผชิญวาส ศรีชยั 
dr.pachernwaat@gmail

.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการ “ผา้ตอ เร่ืองเล่า ฮีตบะเก่า 

ส่ือสร้างสรรค ์: การพฒันาผลิตภณัฑ์

ผา้ทอลา้นนาแบบองคร์วมส่งเสริม

การท่องเท่ียว” (อ.ฮอด จ.เชียงใหม่) 

1.ไม่จ  ากดัเพศ 

2.ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา  

3.อาย ุ20-45 ปี 

4.เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 

5.ท่ีพกัปัจจุบนัอยูพ้ื่นท่ีท่ีก  าหนด (อ าเภอบา้น

โฮ่ง จงัหวดัล าพนู อ าเภอจอมทอง อ าเภอฮอด 

อ าเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่) หรืออยูใ่นพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง 

6.มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 

7.มีอุปกรณ์โทรศพัทส์มาร์ทโฟนเป็นของตนเอง 

8.สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ (E-mail Word 

Excel Powerpoint) 

9.สามารถใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนและ

แอพพลิเคชัน่ต่างๆไดดี้ 

10.มีสญัญาณอินเตอร์เน็ทเพื่อการใชง้าน 

11.มีความคล่องแคล่วในการประสานงาน

สร้างสรรค ์

การพฒันาสมาชิกชุมชนผา้ทอให้มีความรู้

ความสามารถและเพ่ิมทกัษะดา้นการขาย

ออนไลน์ให้หลากหลายมากยิง่ข้ึน (ผลิตภณัฑ์

ประเภทต่างๆจากผา้ทอท่ีสมาชิกทอข้ึน) 

สถาบนัวิจยัสังคม ดร. เผชิญวาส ศรีชยั 
dr.pachernwaat@gmail

.com 
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โครงการการพฒันาการท่องเท่ียว

ดา้นหตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น 

จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือสนบัสนุนการ

เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ขององคก์าร UNESCO (จ.เชียงใหม่) 

ติดต่อประสานงานได ้มีอธัยาศยัดี และมีการ

ปฏิสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน อดทนต่อแรงกดดนั 

ท าเอกสาร microsoft office เบ้ืองตน้ไดดี้ 

ส ารวจและลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือจดัเก็บขอ้มูล

งานหตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น ของจงัหวดั

เชียงใหม่ จ  านวน 8 อ าเภอ ประกอบดว้ย คือ 

อ าเภอเมือง อ าเภอสารภี อ าเภอหางดง อ าเภอ

สนัป่าตอง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสนัก าแพง 

อ าเภอแม่ริม และอ าเภอสนัทราย  

จดัท ารายงานเพ่ือสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถาบนัวิจยัสังคม 
รศ. ดร. วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์ ผู ้

ประสาน วชัราภรณ์ ช่างเหล็ก 
meanfofa@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

งานหตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น จ านวน

แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายงานหตัถกรรม เป็น

ตน้ 
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โครงการขบัเคล่ือนเมืองเชียงใหม่สู่ 

เมืองมรดกโลก (จ.เชียงใหม่) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ส ารวจและจดัเก็บฐานขอ้มูลอาคารและ

ส่ิงก่อสร้างในพ้ืนท่ีแหล่งมรดกเชียงใหม่ 
สถาบนัวิจยัสังคม รศ. ดร. วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์ si.satsue@gmail.com 
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โครงการเพาะตน้กลา้สล่าลา้นนา 

เพ่ือร้ือฟ้ืนภูมิปัญญา ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมลา้นนา (จ.เชียงใหม่) 

1 วฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี สาขา

สถาปัตยกรรม หรือท่ีเก่ียวเน่ือง  

2. มีความสามารถในการออกแบบ และเขียน

แบบสถาปัตยกรรม รวมถึงออกแบบนิทรรศการ

ได ้

3. มีความสามารถในการท างานกกราฟิกคดีไซด ์

เช่น ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ 

4. สามารถปฏิบติังานในการเก็บขอ้มูลดา้น

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวฒันธรรม

ประเพณีท่ีเก่ียวเน่ือง ในพ้ืนท่ีทั้งในและนอก

พ้ืนท่ี ในเขต จงัหวดัเชียงใหม่ ล  าพนู และล าปาง  

5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

และด าเนินกิจกรรมในการฝึกอบรม หรือ

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ เช่นการ

ประชุม ระดมความคิดเห็น 

ปฏิบติังานในการเก็บขอ้มูลดา้น

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวฒันธรรม

ประเพณีท่ีเก่ียวเน่ือง ในพ้ืนท่ีทั้งในและนอก

พ้ืนท่ี ในเขต จงัหวดัเชียงใหม่ ล  าพนู และ

ล าปาง มีความสามารถในการติดต่อ

ประสานงาน และด าเนินกิจกรรมในการ

ฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

โครงการ เช่นการประชุม ระดมความคิดเห็น 

ความสามารถในการออกแบบ และเขียนแบบ

สถาปัตยกรรม รวมถึงออกแบบนิทรรศการ 

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
ผศ.ดร.ชาญณรงค ์ศรีสุวรรณ 

channarong.sri@cmu.a

c.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

6. มีความสามารถในการจดัพิมพเ์อกสาร จดัท า

รายงาน 
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แผนแกไ้ขปัญหาฝุ่ นควนัจงัหวดั

เชียงใหม่และการส ารวจขอ้มูล ผู ้

ไดรั้บผลกระทบจากcovid-19 (จ.

เชียงใหม่) 

ผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 

1.จดัเก็บ และวิเคราะห์ขอ้มูล 2.กระบวนการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
สภาลมหายใจ คุณชชัวาลย ์ทองดีเลิศ avornopat@gmail.com 
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โครงการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชาติพนัธุ์

กบัการจดัการไฟ (ป่า): ความมัน่คง

ทางอาหารและสุขภาวะสังคม (อ.แม่

แจ่ม จ.เชียงใหม่) 

เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์บนพ้ืนท่ีสูง 

1.เก็บขอ้มูลความรู้/ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติ

พนัธุ์เก่ียวกบัไร่หมุนเวียน 

2.เก็บขอ้มูลภูมิปัญญาเก่ียวกบัการใชไ้ฟท่ี

สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตและการผลิตในไร่

หมุนเวียน 

3.ร่วมกบัชุมชนคน้หาความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาผลผลิตจากไร่หมุนเวียน 

4.ช่วยรวบรวมและพฒันาระบบขอ้มูลชาติ

พนัธุ์ในประเทศไทยพร้อมทั้งน าเสนอผา่นเพจ

เฟสบุค๊ของศูนยศึ์กษาชาติพนัธ์ุฯ 

สงัคมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลี สิทธิ

เกรียงไกร 

maleetow2@hotmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชาติพนัธุ์

กบัการจดัการไฟ (ป่า): ความมัน่คง

ทางอาหารและสุขภาวะสังคม  

(อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง) 

เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์บนพ้ืนท่ีสูง 

1.เก็บขอ้มูลความรู้/ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติ

พนัธุ์เก่ียวกบัไร่หมุนเวียน 

2.เก็บขอ้มูลภูมิปัญญาเก่ียวกบัการใชไ้ฟท่ี

สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตและการผลิตในไร่

หมุนเวียน 

3.ร่วมกบัชุมชนคน้หาความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาผลผลิตจากไร่หมุนเวียน 

4.ช่วยรวบรวมและพฒันาระบบขอ้มูลชาติ

พนัธุ์ในประเทศไทยพร้อมทั้งน าเสนอผา่นเพจ

เฟสบุค๊ของศูนยศึ์กษาชาติพนัธ์ุฯ 

สงัคมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลี สิทธิ

เกรียงไกร 

maleetow2@hotmail.c

om 
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โครงการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชาติพนัธุ์

กบัการจดัการไฟ (ป่า): ความมัน่คง

ทางอาหารและสุขภาวะสังคม  

(จ.แม่ฮ่องสอน) 

เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์บนพ้ืนท่ีสูง 

1.เก็บขอ้มูลความรู้/ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติ

พนัธุ์เก่ียวกบัไร่หมุนเวียน 

2.เก็บขอ้มูลภูมิปัญญาเก่ียวกบัการใชไ้ฟท่ี

สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตและการผลิตในไร่

หมุนเวียน 

3.ร่วมกบัชุมชนคน้หาความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาผลผลิตจากไร่หมุนเวียน 

4.ช่วยรวบรวมและพฒันาระบบขอ้มูลชาติ

พนัธ์ุในประเทศไทยพร้อมทั้งน าเสนอผา่นเพจ

เฟสบุค๊ของศูนยศึ์กษาชาติพนัธ์ุฯ 

สงัคมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลี สิทธิ

เกรียงไกร 

maleetow2@hotmail.c

om 
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โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการร่วมการ

เรียนการสอน Fieldworkers/ 

Trianing for Trainers 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 

วิจยัเชิงปฏิบติัการร่วมการเรียนการสอนไดแ้ก่  

1) เป็นเจา้หนา้ท่ีสนาม tutorial นกัศึกษาใหม่

ช่วยพาลงพ้ืนท่ีสนาม ฝึกการเก็บขอ้มูลและท า

กิจกรรมอาสาปฏิสมัพนัธ์กบัชุมชน  

สงัคมศาสตร์ รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล aranyas@yahoo.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

2)งานเก็บขอ้มูลเชิงประเมินผลวิจยั outcome 

ท่ีผา่นมา และ  

3) ท  าวิจยัต่อเน่ืองประเด็นอาหารและสุขภาพ 

(ฝ่ายพฒันาคุณภาพนกัศึกษา) 

244 

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั 

 (จ.แม่ฮ่องสอน) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล  าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั  

(จ.เชียงราย) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั  

(จ.เชียงใหม่) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั (จ.

ล าปาง) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 

248 

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั  

(จ.ล าพนู) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั  

(จ.พะเยา) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั 

 (จ.แพร่) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั  

(จ.น่าน) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 
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โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสร้างระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจในการบริหารจดัการ

เช้ือเพลิงเพ่ือลดปัญหาหมอกควนั 

 (จ.ตาก) 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 

2. สามารถสืบคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตการ

ปกครองจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

3. มีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นเขต 9 จงัหวดั

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ล าพนู ล าปาง แพร่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ)์ 

4. หากมีความรู้ในการใช ้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ได ้(QGIS, ArcGIS) จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

5. ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา (นิสิตและนกัศึกษาหาก

มีคุณสมบติัตามขา้งตน้สามารถสมคัรได)้ 

ผูช่้วยนกัวิจยัเพ่ือรวบรวมและอพัเดตขอ้มูล

เชิงพ้ืนท่ี (ระดบัหมู่บา้น)เพ่ือพฒันาระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจแก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศกัด์ิ 
chotamonsak@gmail.c

om 
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โครงการวิจยัผูห้ญิงกบับทบาทใน

การจดัหาและเตรียมอาหารให้กบั

ผูสู้งอายใุนมิติสงัคม วฒันธรรม 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

 
สมัภาษณ์อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ

ประสานงานการจดัประชุม 
สงัคมศาสตร์ อ.ไพบูลย ์เฮงสุวรรณ 

paiboon.heng@cmu.ac

.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

254 
ผูช่้วยสอน TA : teaching assistance 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

คุณสมบติัผูส้มคัร 

1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขา
ภูมิศาสตร์ หรือก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท 
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (กรณี
เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ตอ้งหมด Course 
Work แลว้) 

2) ขยนั อดทน มีความรับผิดชอบ 

3) มีความคิดสร้างสรรค ์ท างานเป็นทีมได ้

4) มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ และMS Office 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5) ผูส้มคัรตอ้งแนบเอกสารผลการเรียนประกอบ
ในการรับสมคัร 

กรอบภาระงาน (TOR) 

1) ช่วยปฏิบติังานดา้นการเรียน การสอนใน

ห้องปฏิบติัการ 

2) ช่วยงานคณาจารยใ์นการเรียน การสอน 

และกิจกรรมของภาควิชาฯ 

สงัคมศาสตร์ น.ส.สุดาจนัทร์ แสนประเสริฐ sudajans@gmail.com 
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การส ารวจการเปล่ียนแปลงดา้น

เศรษฐกิจสงัคมในชุมชนกะเหร่ียง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 (อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) 

1. พดูภาษากะเหร่ียงสะกอได ้ 

2. จบระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งน้อยทาง

สงัคมศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. มีประสบการณ์การท าวิจยัหรือเก็บขอ้มูลใน

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

เก็บขอ้มูลตามแบบส ารวจการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ(เกษตรและนอกภาคเกษตร) 

สงัคม วฒันธรรม ศาสนา และการศึกษา 

สงัคมศาสตร์ รศ.ดร.ขวญัชีวนั บวัแดง 
kwanchewan.buadaeng

@gmail.com 
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การส ารวจการเปล่ียนแปลงดา้น

เศรษฐกิจสงัคมในชุมชนกะเหร่ียง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 (อ.กลัยาณิวฒันา จ.เชียงใหม่) 

1. พดูภาษากะเหร่ียงสะกอได ้ 

2. จบระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งน้อยทาง

สงัคมศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. มีประสบการณ์การท าวิจยัหรือเก็บขอ้มูลใน

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

เก็บขอ้มูลตามแบบส ารวจการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ(เกษตรและนอกภาคเกษตร) 

สงัคม วฒันธรรม ศาสนา และการศึกษา 

สงัคมศาสตร์ รศ.ดร.ขวญัชีวนั บวัแดง 
kwanchewan.buadaeng

@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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การส ารวจการเปล่ียนแปลงดา้น

เศรษฐกิจสงัคมในชุมชนกะเหร่ียง 

จงัหวดัเชียงใหม่  

(อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่) 

1. พดูภาษากะเหร่ียงสะกอได ้ 

2. จบระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งน้อยทาง

สงัคมศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. มีประสบการณ์การท าวิจยัหรือเก็บขอ้มูลใน

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

เก็บขอ้มูลตามแบบส ารวจการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ(เกษตรและนอกภาคเกษตร) 

สงัคม วฒันธรรม ศาสนา และการศึกษา 

สงัคมศาสตร์ รศ.ดร.ขวญัชีวนั บวัแดง 
kwanchewan.buadaeng

@gmail.com 

258 
ชุมชนอินเดียในจงัหวดัเชียงใหม่  

(อ.เมือง จ.เชียงใหม่) 

สามารถทบทวนวรรณกรรม เขียนรายงาน ลง

พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล มีมนุษยสมัพนัธ์ 

เก็บขอ้มูลส ารวจปัญหาและความตอ้งการของ

การประกอบการ วิถีชีวิตภายหลงัวิกฤต 

COVID 19 เป็นการต่อยอดงานวิจยัเดิมของ

ศูนยอิ์นเดีย 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.อารตี อยทุธคร arratee.a@gmail.com 
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ชุมชนคนไร้บา้นและชุมชนผูห้ญิง

ให้บริการทางเพศท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน่า (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) 

 

เก็บขอ้มูล baseline data เพื่อส ารวจปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชน จะไดโ้จทยใ์หม่เพ่ือ

การท าวิจยัต่อไป 

สงัคมศาสตร์ ผศ.ดร.อารตี อยทุธคร arratee.a@gmail.com 
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โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การจดัตั้งพิพิธภณัฑช์าติพนัธ์จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน (จ.แม่ฮ่องสอน) 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้น

สงัคมศาสตร์ มีทกัษะ ประสบการณ์ หรือคุน้เคย

กบัการท างานวิจยั ดา้นสงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา โดยเฉพาะ การวิจยัชุมชน การ

ท างานกบัชาวบา้น สามารถท างานวิจยั

ภาคสนาม ในพ้ืนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได ้

ระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2563) สงัคมศาสตร์ รศ.ดร.วสนัต ์ปัญญาแกว้ 
nouynat.d@gmail.co

m 
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พฒันาโจทยวิ์จยัเพศภาวะและ

ชายแดน (อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน) 

ความสามารถในการคน้ควา้เอกสาร อ่าน

ภาษาองักฤษ 
 สงัคมศาสตร์ อ.ไพบูลย ์เฮงสุวรรณ 

paiboon.heng@cmu.ac

.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

262 
โครงการร่วมคืนผืนป่าให้ประชาชน 

(อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่) 

มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้และมี

คอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ีสามารถใชโ้ปรแกรม 

QGIS ได ้

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีด าเนินงานเป็นอ าเภอเชียง

ดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
สงัคมศาสตร์ อ.ดร.พลภทัร เหมวรรณ 

phonpat.h@cmu.ac.th, 

p.hemwan@gmail.com 
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ผูช่้วยวิจยัและวางแผนการตลาด

โรงพยาบาลสตัว ์มช 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1. ผูช่้วยวิจยั นายสตัวแพทยห์รือนกัวิทยาศาสตร์ 

(มีความสามารถดา้นการท างานใน

ห้องปฏิบติัการ วิเคราะห์ขอ้มูล เก็บตวัอยา่งจาก) 

27 อตัรา 

2. ช่วยงานธุรการ มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์

พ้ืนฐาน Google form พิมพง์าน 4 อตัรา  

3.ลูกคา้สมัพนัธ์ ส่ือสาร 2 อตัรา 

4.เจา้หนา้โสต + ตดัต่อวิดิโอ +งาน Info graphic 

2 อตัรา  

5. เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 2 อตัรา  

6.ช่างเคร่ือง - ช่างเทคนิค - งานตรวจเช็คและ

ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล 1 อตัรา 

7.คนช่วยงานโครงการแกปั้ญหาสุนขั มช (Ma 

CMU-มีความคุน้เคยใน มช+สุนขั มช) 1 อตัรา 

8.Big Data Analysis ช่วยงานโครงการ Ma 

CMU-ศูนยS์CMC 1 อตัรา 

ผูช่้วยวิจยัและเก็บขอ้มูล / ช่วยงาน

โรงพยาบาล / ส ารวจปัญหา/ความตอ้งการ 
สตัวแพทยศาสตร์ ศรุดา ติวะนนัทกร saruda.t@cmu.ac.th 

264 

โครงการทดสอบวคัซีนโรคพีอาร์

อาร์เอส ระยะท่ี 2 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.จบการศึกษาดา้นสตัวแพทย ์สตัวบาลหรือ

สตัวศาสตร์ 

2.มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยั

ทางชีวภาพ จะไดรั้บพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ดูแลให้อาหาร ท าความสะอาดห้องเล้ียงสุกร 
2.ช่วยควบคุมและบงัคบัสุกรเม่ือมีการชัง่
น ้าหนกั เจาะเลือดและท าวคัซีน 
3.ช่วยงานในการชนัสูตรซากสุกรหลงัจาก
ครบก าหนดการทดลอง 

สตัวแพทยศาสตร์ รศ.น.สพ.ดร.ณฐัวฒิุ สถิตเมธี drneaw@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

265 

การพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชุน

ดว้ยระบบดิจิทลัผอ่ดีดีเฝ้าระวงัโรค

ระบาดและสาธารณภยั 

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

1 จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป 

2 อาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

3 มีและใชส้มาร์ทโฟนได4้ ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูใ่น

ต าบลเดียวกนั (หรืออยูใ่กล)้ กบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะไปท างาน 

ถ่ายทอด ประเมิน เพ่ือเพ่ิมพนูการใช้

ประโยชน์เคร่ืองมือและระบบ 
สตัวแพทยศาสตร์ รศ.เลิศรัก ศรีกิจการ lertrak.s@cmu.ac.th 

266 

How COVID-19 crisis has affected 

elephant management in Chiang 

Mai, Thailand (คณะสตัวแ์พทย)์ 

ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา ผูช่้วยวิจยั สตัวแพทยศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ภคันุช บนัสิทธ์ิ pakkanut.b@cmu.ac.th 

267 

Stereotypic Behaviors of Tourist 

Camp Elephants in Thailand: 

Prevalence, Associated 

Management Factors, and Effects on 

Health and Welfare  

(คณะสตัวแพทย)์ 

ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา ผูช่้วยวิจยั สตัวแพทยศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ภคันุช บนัสิทธ์ิ pakkanut.b@cmu.ac.th 

268 

Retrospective study of important 

clinical features of EEHV in 

Thailand(คณะสตัวแ์พทย)์ 

ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา ผูช่้วยวิจยั สตัวแพทยศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ภคันุช บนัสิทธ์ิ pakkanut.b@cmu.ac.th 

269 
โครงการบริการวิชาการสุขภาพชา้ง

ในเขตภาคเหนือ(คณะสตัวแ์พทย)์ 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสตัวแพทยศาสตร

บณัฑิต 

-ออกหน่วยรักษาชา้งป่วย - ให้ค  าแนะน า/

ปรึกษา ดา้นการดูแลสุขภาพ 
สตัวแพทยศาสตร์ อ.สพ.ญ.ดร.ภคันุช บนัสิทธ์ิ pakkanut.b@cmu.ac.th 

270 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการ "การส่ือสาร

สงัคมเพ่ือลดอุบติัการณ์ทารุณกรรม

ทางเพศ"(โครงการตุก๊ตาวิเศษ)

(จงัหวดัเชียงใหม่) 

มีความสามารถในการส่ือสารและมีทกัษะดา้น

การเขียน การสร้างและจดัการเน้ือหา มีความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิตส่ือ สามารถใชช่้องทาง

ประสานโครงการ สร้างเน้ือหาเพ่ือส่ือสาร

โครงการผ่านช่องทางดิจิทลัและส่ือสงัคม

ออนไลน์ 

ส่ือสารมวลชน ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท ์ alicha.treer@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

สงัคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อการประสาน

และส่ือสารโครงการ 

271 

โครงการเสริมสร้างทกัษะการท างาน

ดา้นนวตักรรมการส่ือสาร  

(คณะการส่ือสารมวลชน) 

ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

ผูช่้วยผูป้ฏิบติังานทางดา้นนวตักรรมการ

ส่ือสาร เช่นการจดัอบรมพฒันาทกัษะดา้นการ

ส่ือสาร การประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสาร

ตลาดดิจิตอล การวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

ผลิตส่ือมลัติมิเดียและส่ือออนไลน์ การจดัการ

งานออกแบบ Event การผลิตวิดีโอ E-learning 

แบบมือโปร ความพร้อมของห้องสตูดิโอใหญ่ 

อุปกรณ์ พร้อมทีมงานคุณภาพช่วยดูแล โดยมี

โครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ไดแ้ก่ SECSI 

Healthy u ,Food Safty ,Digital Archive ฯลฯ 

ส่ือสารมวลชน 
รองศาสตราจารยธี์รภทัร วรรณฤ

มล 
terapatt.v@cmu.ac.th 

272 
โครงการเสริมสร้างทกัษะการท างาน

ดา้นวิจยั(พ้ืนท่ีเชียงใหม่) 
ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนกัวิจยัโครงการของ

คณะการส่ือสารมวลชน โดยสามารถพฒันา

ขอ้เสนอโครงการ ทบทวนวรรณกรรม เก็บ

ขอ้มูล และรวบรวมขอ้มูลได ้และสามารถ

ออกแบบคอนเทนทแ์ละออกแบบกราฟิก 

วางแผนประชาสมัพนัธ์โครงการ และผูดู้แล

ช่องทางการส่ือสารกบัผูเ้ขา้อบรม 

ส่ือสารมวลชน 
รองศาสตราจารยธี์รภทัร วรรณฤ

มล 
terapatt.v@cmu.ac.th 

273 
ผูช่้วยในวิชาปฏิบติัการ (TA) 

 (คณะการส่ือสารมวลชน) 
ไม่จ  ากดัวฒิุการศึกษา 

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยสอนของคณะการ

ส่ือสารมวลชน โดยมีขอบเขตงานสามารถ

เป็นผูบ้รรยายทบทวน ช่วยเตรียมและควบคุม

การปฏิบติัการ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ส่ือสารมวลชน 
รองศาสตราจารยธี์รภทัร วรรณฤ

มล 
terapatt.v@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

เรียนการสอน ซ่ึงตอ้งเป็นประโยชน์ทาง

วิชาการโดยตรง 

274 

ประสานงานโครงการ /ติดตามขอ้มูล

หน่วยสนบัสนุนวิชาการรับใชส้งัคม 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

1.สามารถใชโ้ปรแกรมออฟฟิศได ้ 

2.ติดต่อประสานงานได ้
139 

หน่วยสนบัสนุน

วิชาการรับใช้

สงัคม 

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ avornopat@gmail.com 
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ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 (อ.เมืองเชียงใหม่) 

คุณสมบติั เจา้หนา้ท่ีส ารวจและเก็บขอ้มูล 

ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

276 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.จอมทอง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

277 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.แม่แจ่ม) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

278 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.เชียงดาว) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

279 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.สะเมิง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

280 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ฝาง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

281 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.หางดง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

282 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.สนัป่าตอง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

283 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.แม่อาย) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

284 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ฮอด) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

285 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ดอยเต่า) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

286 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.เวียงแหง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

287 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ดอยหล่อ) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

288 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.กลัยาณิ

วฒันา) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

289 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.สนัก าแพง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

290 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.อมก๋อย) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ไชย

ปราการ) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 
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ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.เมือง

ล าพนู) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

293 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.แม่ทา) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

294 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.บา้นโฮ่ง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

295 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ล้ี) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

296 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ทุ่งหวัชา้ง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

297 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.ป่าซาง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 

298 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.บา้นธิ) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 
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ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อ.เวียงหนอง

ล่อง) 

มีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint) 

ส ารวจและเก็บขอ้มูลทรัพยากร 9 ใบงาน 

 
อพ.สธ. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิตชล ผลา

รักษ ์
rspg.cmu@gmail.com 
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การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการ

ด าเนินงาน ความพ่ึงพอใจบริการ

วิชาการ ความตอ้งการ และการ

แนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร 

และการส ารวจบริการวิชาการท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต (จ.เชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID19 

2. ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ 

3. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่, จ.

ล าพนู, จ.ล าปาง และ จ.แม่ฮ่องสอน 

4. วฒิุการศึกษาขั้นต ่า มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ 

ปวช. 

การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจงานบริการวิชาการ ความ

ตอ้งการการแนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร การ

ส ารวจบริการวิชาการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การรวบรวมและจดัท าขอ้มูลส าหรับการ

ประชาสมัพนัธ์งานของศูนยฯ์ ให้เป็นท่ีรู้จกั

เพ่ิมข้ึน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

pia_fstcmu@hotmail.c

om 
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การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการ

ด าเนินงาน ความพ่ึงพอใจบริการ

วิชาการ ความตอ้งการ และการ

แนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เป็นผูว้า่งงานไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID19 

2. ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ 

3. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่, จ.

ล าพนู, จ.ล าปาง และ จ.แม่ฮ่องสอน 

การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจงานบริการวิชาการ ความ

ตอ้งการการแนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร การ

ส ารวจบริการวิชาการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การรวบรวมและจดัท าขอ้มูลส าหรับการ

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

pia_fstcmu@hotmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

และการส ารวจบริการวิชาการท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต (จ.ล าพนู) 

4. วฒิุการศึกษาขั้นต ่า มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ 

ปวช. 

ประชาสมัพนัธ์งานของศูนยฯ์ ให้เป็นท่ีรู้จกั

เพ่ิมข้ึน 
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การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการ

ด าเนินงาน ความพ่ึงพอใจบริการ

วิชาการ ความตอ้งการ และการ

แนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร 

และการส ารวจบริการวิชาการท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต (จ.ล าปาง) 

1. เป็นผูว้า่งงานไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID19 

2. ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ 

3. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่, จ.

ล าพนู, จ.ล าปาง และ จ.แม่ฮ่องสอน 

4. วฒิุการศึกษาขั้นต ่า มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ 

ปวช. 

การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจงานบริการวิชาการ ความ

ตอ้งการการแนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร การ

ส ารวจบริการวิชาการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การรวบรวมและจดัท าขอ้มูลส าหรับการ

ประชาสมัพนัธ์งานของศูนยฯ์ ให้เป็นท่ีรู้จกั

เพ่ิมข้ึน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

pia_fstcmu@hotmail.c

om 

303 

การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการ

ด าเนินงาน ความพ่ึงพอใจบริการ

วิชาการ ความตอ้งการ และการ

แนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร 

และการส ารวจบริการวิชาการท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต (จ.แม่ฮ่องสอน) 

1. เป็นผูว้า่งงานไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID19 

2. ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ 

3. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่, จ.

ล าพนู, จ.ล าปาง และ จ.แม่ฮ่องสอน 

4. วฒิุการศึกษาขั้นต ่า มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือ 

ปวช. 

การส ารวจความกา้วหนา้หลงัการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจงานบริการวิชาการ ความ

ตอ้งการการแนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร การ

ส ารวจบริการวิชาการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การรวบรวมและจดัท าขอ้มูลส าหรับการ

ประชาสมัพนัธ์งานของศูนยฯ์ ให้เป็นท่ีรู้จกั

เพ่ิมข้ึน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

pia_fstcmu@hotmail.c

om 
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การประมาณการบริโภคโคลีนใน

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

เป็นผูท่ี้มีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นโภชนาศาสตร์- 

เป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือจบการศึกษาในสาขา

โภชนาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร- เป็นผูท่ี้สามารถเดินทางมา

รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โครงการ และฝึกฝนทกัษะการท าวิจยัใน

มนุษย ์

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
อาจารย ์ดร.สิรภทัร แต่สุวรรณ 

staesuwan724@gmail.

com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ปฏิบติังาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได ้
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การเพ่ิมมูลค่าวตัถุดิบการเกษตรใน

ชุมชนดว้ยนวตักรรม (บา้นแม่ตาด อ.

สนัก าแพง จ.เชียงใหม่) 

 

ท าการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรุภณัฑ ์จ านวน 

4 ผลิตภณัฑ ์ดว้ยนวตักรรมจากวตัถุดิบท่ีมีใน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบ์า้นแม่ตาด 

65/1 ม.1 ต.ห้วยทราย อ.สนัก าแพง จ.

เชียงใหม่ 50130จ านวน 4 ชนิดไดแ้ก่  

1. ขา้วเจา้ ประมาณ 10 ตนั ราคาขายกิโลละ 

50 บาทข้ึนไป 

2. ขา้วเหนียว ประมาณ 2 ตนั ราคาขายกิโลละ 

50 บาทข้ึนไป 

3. จ้ิงโกร่ง ประมาณ 2 ตนัต่อปี ราคาขายกิโล

ละ 180 บาทข้ึนไป ยงัไม่รวมแมลงชนิดอ่ืน 

(จ้ิงหรีด สะด้ิง ทองด า หนอนไหม) ยงัไม่รวม

เครือข่ายทั้งในและนอกจงัหวดั 

4. ไข่ไก่อารมณ์ดี  

5. พฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับ 4 ผลิตภณัฑจ์าก

วตัถุดิบดงักล่าวขา้งตน้ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

รองศาสตราจารย ์ดร.พิชญา พลู

ลาภ รองคณบดี คณะอุตสาหกรรม

เกษตร 

pichaya.aey@hotmail.

com 
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โครงการสร้างความรู้และความเขา้ใจ

ดา้นความปลอดภยัอาหารต่อเช้ือโค

วิด-19 แก่ร้านอาหารและ

ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ 

(จ.เชียงใหม่) 

1) นกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 
2) นกัศึกษาจบใหม่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-
19 
3) ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 
4) ผูส้มคัรทุกต าแหน่งตอ้งมีความสนใจและใส่
ใจการท างานเอกสารดา้นความปลอดภยัอาหาร 
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดต่อประสานงาน
ผูป้ระกอบการ การตรวจติดตามเพื่อสนบัสนุน

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล สร้างความรู้ความเขา้ใจ 

แนะน าแนวทางป้องกนั รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือ

ต่างๆ จากงานวิจยัท่ีท  าข้ึนเพ่ือช่วยลดความ

เส่ียงการระบาดของโรคโควิด-19 แก่

ผูป้ระกอบการและร้านอาหาร 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.สุคนัธา โอศิริพนัธ์ุ 

sukhuntha@hotmail.co

m 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

สถานประกอบการจ าหน่ายอาหารให้มีความ
พร้อมรับมือการป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือไวรัส
โควิด-19 เพ่ือความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค ยกระดบั
การท่องเท่ียว 
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งานวิจยัการเพ่ิมมูลค่าวสัดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรให้เป็นสารมูลค่าสูง

โดยกรรมวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

ผูช่้วยวิจยัในห้องปฏิบติัการ Bioprocess 

Research Cluster หากมีประสบการณ์ท างาน

ดา้น การผลิตเอทานอลและไซลิทอลโดยใชส้าร

ผสมน ้าตาลเพนโทสและเฮกโซสจากซงั

ขา้วโพดเป็นแหล่งอาหารคาร์บอน หรือ 

Kinetics of Whole Cells and Ethanol 

Production from Candida tropicalis TISTR 

5306 Cultivation in Batch and Fed-batch 

Modes Using Assorted Grade Fresh Longan 

Juice จะไดรั้บพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ผูช่้วยวิจยั ท่ีมีประสบการณ์วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ห้องปฏิบติัการคลสัเตอร์วิจยักระบวนการ

ชีวภาพ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
รศ.ดร.นพพล เลก็สวสัด์ิ noppol@hotmail.com 
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โครงการส่งเสริมศกัยภาพความเป็น

ผูป้ระกอบการและการด าเนินงาน

สร้างความสามารถของบุคลากร เพ่ือ

แปรรูปผลิตภณัฑส์ าหรับแกปั้ญหา

ผลไมท้อ้งถ่ิน(มะม่วง และ ล าไย)ลน้

ตลาดเน่ืองจากผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์ COVID-19 (จ.

เชียงใหม่) 

1. เป็นผูว้า่งงานไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID19 

2. ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

3. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ 

และ จ.ล าพนู 

4. วฒิุการศึกษาขั้นต ่าปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารหรือ

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

การให้แนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร ให้กบั

ผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และ

จงัหวดัล าพนู เพื่อแปรรูปผลิตภณัฑส์ าหรับ

แกปั้ญหาผลไมท้อ้งถ่ิน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

pia_fstcmu@hotmail.c

om 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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โครงการส่งเสริมศกัยภาพความเป็น

ผูป้ระกอบการและการด าเนินงาน

สร้างความสามารถของบุคลากร เพ่ือ

แปรรูปผลิตภณัฑส์ าหรับแกปั้ญหา

ผลไมท้อ้งถ่ิน(มะม่วง และ ล าไย)ลน้

ตลาดเน่ืองจากผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์ COVID-19 (จ.ล าพนู) 

1. เป็นผูว้า่งงานไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID19 

2. ไม่ไดรั้บเงินเยยีวยาจากภาครัฐ  

3. สามารถปฏิบติังานไดใ้นพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ 

และ จ.ล าพนู 

4. วฒิุการศึกษาขั้นต ่าปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารหรือ

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

การให้แนะน าดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตร ให้กบั

ผูป้ระกอบการในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และ

จงัหวดัล าพนู เพื่อแปรรูปผลิตภณัฑส์ าหรับ

แกปั้ญหาผลไมท้อ้งถ่ิน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ศูนยบ์ริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร 

pia_fstcmu@hotmail.c

om 
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โครงการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากเศษ

เหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมการปลูก

ขา้วโพด (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

วฒิุปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยกีารพฒันา

ผลิตภณัฑ ์หรือ สาขาเทคโนโลยกีารบรรจุ 

ท าการเป็นผูช่้วยวิจยั ในการพฒันาวสัดุท่ีท  าจา

เศษเหลือจากขา้วโพด โดยมีเน้ืองานดงัน้ี  

1 ท าการจดัเตรียมวตัถุดิบ การท าความสะอาด

วตัถุดิบ แยกวตัถุดิบและเตรียม 

2 ท าการตรวจสอบ ขอ้มูลพ้ืนฐานของวตัถุดิบ 

ทางดา้นกายภาพและทางดา้นคุณภาพ 

3 เป็นผูช่้วยวิจยั ในการจดัเตรียมเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ ในการท าการทดลอง  

4 จดัเตรียมและท าการแยกเส้นใย ของ

ขา้วโพด เพื่อด าเนินงานวิจยั  

5 จดัท ารายงาน และผลการวิเคราะห์ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
อ.ดร.วิญญู ศกัดาทร 

design_by_yu@hotmai

l.com 
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การศึกษาชนิดของเอนไซม ์และ

สภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซมใ์น

การยอ่ยน ้ าตม้มอลตเ์พ่ือใชใ้นการ

พฒันาผลิตภณัฑไ์ซรัปมอลต ์(คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

 

1.ศึกษาชนิดของเอนไซม ์และสภาวะท่ี

เหมาะสมในการยอ่ยของเอนไซมแ์ต่ละชนิดท่ี

ใชใ้นการยอ่ยน ้ าตม้มอลต ์

2.ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าน ้ ามอลต์

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
วชิระ จิระรัตนรังษี wachira.j@cmu.ac.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

ผา่นการยอ่ยโดยเอนไซมม์าพฒันาเป็นวตัถุดิบ

เร่ิมตน้ในการผลิตผลิตภณัฑไ์ซรัปจากมอลต ์
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การพฒันาเคร่ืองด่ืมนมถัว่ขาว สเต

อริไรซ์แบบเพ่ิมเน้ือสมัผสั (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

จบปริญญาตรีทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. พฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบเคร่ืองด่ืมนม

ถัว่ขาวพร้อมด่ืมกระบวนการผลิตแบบสเตอริ

ไรซ์  

2. ประเมินความชอบของผลิตภณัฑต์น้แบบ

เคร่ืองด่ืมนมถัว่ขาวแบบสเตอริไรซ์ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
วชิระ จิระรัตนรังษี wachira.j@cmu.ac.th 
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การเผยแพร่ผลงานทางนวตักรรม

อาหารและเทคโนโลยชีีวภาพไปสู่

ชุมชน SMEs และระดบัInternational 

(คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

1.จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 

2.สามารถท า info graphic ได ้

3.สามารถถ่ายท าตดัต่อคลิปวิดีโอส าหรับ

น าเสนอบน YouTubeได ้

4.สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ 

5.หากสามารถสร้างเวบไซตไ์ดจ้ะพิจารณาเป็น

พิเศษ 

ท าวิดีโอและinfo graphic เผยแพร่ผลงานทาง

นวตักรรมอาหาร ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ภทัรา ปฐมรังษิยงักุล pattavara.p@cmu.ac.th 
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โครงการเทคโนโลยชีาญฉลาด

ส าหรับการให้โภชนาบ าบดัและการ

ผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อ

ผูสู้งอายใุนโรงพยาบาล (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

 

ปฏิบติังานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการ

ใชค้วามคิดเช่ือมโยงเพื่อวางแผนการทดลอง

ในการหาขอ้มูล และด าเนินการวิเคราะห์ 

ตลอดจนฝึกแปรผลขอ้มูล พร้อมทั้งอภิปราย

ผลการวิจยั เพ่ือเป็นการฝึกฝนนกัศึกษาจบ

ใหม่ซ่ึงไม่สามารถหางานได ้ให้เป็นนกัวิจยั

รุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพดา้นการวิจยัให้กบั

ประเทศต่อไป 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกสิทธ์ิ 

จงเจริญรักษ ์
jakkasit@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 
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งานวิจยัเร่ืองการพฒันาผงโรยขา้วรส

หม่าล่าโปรตีนสูงจากจ้ิงหรีด (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

1.จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานทางอุตสาหกรรมอาหาร หรือจบปริญญาตรี

ทุกสาขาโดยท่ีมีประสบการณ์ท างานการผลิตใน

อุตสาหกรรม  

2.สามารถสืบคน้ขอ้มูลทางวิชาการทางเวบไซต์

ภาษาองักฤษ เช่น Science direct ได ้

ช่วยงานวิจยัเร่ืองการพฒันาผงโรยขา้วรสหม่า

ล่าโปรตีนสูงจากจ้ิงหรีดและผลิตภณัฑอ์าหาร

เพื่อสุขภาพอ่ืนๆ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.ภทัวรา ปฐมรังษิยงักุล pattavara.p@cmu.ac.th 
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งานวิจยั พลาสติกชีวภาพและ

ยางพารา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 
 ผูช่้วยนกัวิจยั 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
อ.กิตติศกัด์ิ จนัทนสกลุวงศ ์

jantanasakulwong.k@

gmail.com 
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โครงการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

สุขภาพจากเม่ียง (คณะอุตสาหกรรม

เกษตร) 

1. จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  

2. ชาย-หญิง อาย ุ20-30 ปี 

 3. มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัจุลชีววิทยา และการ

ตรวจสอบชนิดจุลินทรียเ์บ้ืองตน้  

4. มีทกัษะการปฏิบติังาน ในห้องปฏิบติัการ

วิทยาศาสตร์ 

5. มีใจรักในงานวิจยั และการพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. เป็นผูช่้วยวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

สุขภาพจากเม่ียงซ่ึงเป็นชาหมกั (1 ต าแหน่ง) 

2. เป็นผูช่้วยวิจยัการจดัจ าแนกเช้ือจาก

ผลิตภณัฑเ์ม่ียงหมกั (1 ต าแหน่ง) 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช ck_biot@yahoo.com 



รหัส

โครงการ 
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ช่ือโครงการ โครงการพฒันา

ผลิตภณัฑจ์ากเศษเหลือใชจ้าก

อุตสาหกรรมการปลูกขา้วโพด (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

 

ภาระงานท่ี 1  

1.1. ท  าการเก็บตวัอยา่งเศษเหลือจาก

อุตสาหกรรมการปลูกขา้วโพด ในพ้ืนท่ีเขต

จงัหวดัเชียงใหม่  

1.2.ท  าการเป็นผูช่้วยวิจยัในการพฒันาวสัดุ

ท่ีท  าจากเศษเหลือจากขา้วโพด โดยมีเน้ืองาน

ดงันภาระงานท่ี 2.  

2.1 ท าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ

แปรรูปวสัดุ และตรวจวิเคราะห์สภาพทาง

กายภาพ และเคมีของวตัถุดิบ  

2.2 จดัการวตัถุดิบให้มีสภาวะเหมาะสม

ส าหรับการแปรรูป  

2.3ทดสอบการข้ึนรูปวสัดุในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อทดสอบความเป็นไปไดท่ี้จะน ามาใชเ้ชิง

อุตสาหกรรม และท าการทดสอบทางกายภาพ 

และเคมีของวสัดุท่ีท  าการข้ึนรูป  

2.4 จดัท าตน้แบบพ้ืนฐานจากการข้ึนรูป

ของวสัดุท่ีมีความเหมาะสม เพื่อน าเสนอเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาเศษเหลือวสัดุ ใน

โครงการต่อไป 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.ลินดา ถิรภทัรพนัธ์ 

linda.t@cmu.ac.th 

 



รหัส

โครงการ 
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โครงการสนบัสนุนการเรียนการ

สอนภาคปฏิบติัของส านกัวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

 

ผูช่้วยนกัวิทยาศาสตร์ :  

1. การช่วยเตรียมปฏิบติัการในกลุ่ม

ปฏิบติัการของทุกสาขาวิชาในคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

2. การคดักรองนกัศึกษาตามมาตรการ

ป้องกนัโรคระบาด (Covi-19) วดัอุณหภูมิ ลา้ง

มือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์การจดัระยะห่าง 

(Social distancing) และการท าความสะอาด

ห้องปฏิบติัการดว้ยการฆ่าเช้ือดว้ย  

ผูช่้วยเลขานุการส านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

1. งานเอกสาร หนงัสือเขา้-ออก งานเดิน

หนงัสือจากส านกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตรไป

ยงัสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ  

2. งานจดัการขอ้มูลสมยัใหม่ Google drive  

3. ประชาสมัพนัธ์งานกบันกัศึกษาและ

อาจารย ์

4. การเก็บขอ้มลูแบบสอบถามจาก

นกัศึกษา  

5. ช่วยงานผูป้ระสานงานสาขาวิชาต่างๆ 

ของคณะฯ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.ทนงศกัด์ิ ไชยาโส 

thachaiyaso@hotmail.

com 
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โครงการ ผูจ้ดัการฝึกหดัฟาร์มเห็ด 

(ต.แม่เหียะ) 

วฒิุ ปวส. หรือ มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า ข้ึนไปในสาขาการเกษตรกรรม 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ช่างเทคนิค หรือ

สาขาท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆสญัชาติไทย มีอายคุรบ 20 

ด าเนินการบริหารจดัการฟาร์มเห็ดในพ้ืนท่ีจดั

การศึกษาเกษตรแม่เหียะ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดูแลรักษาโรงเรือนเห็ด

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูแลนกัศึกษา

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
อ.ดร.สิริวฒัน์ จินศิริวานิชย ์ siriwat.jin@cmu.ac.th 



รหัส
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ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีความสนใจดา้นการบริหาร

จดัการฟาร์มเห็ด มีความรับผิดชอบ อดทน 

สามารถท างานดา้นเกษตรกรรมได ้

ฝึกงานในโครงการ ช่วยด าเนินการดา้นการจดั

ฝึกอบรม 
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การปรับปรุงกระบวนการและ

สภาวะท่ีเหมาะส าหรับยสีตท่ี์เล้ียงใน

น ้าสกดัขา้วฟ่างหวานและการสกดั

แอสตราแซนธินโดยใชต้วัท าละลาย 

(คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

ผูช่้วยวิจยัส าหรับหาขอ้มูลอินเตอร์เน็ต ช่วยสกดั

สาร วิเคราะห์ทางเคมี และประเมินผลทางสถิติ 

ช่วยสกดัสาร วิเคราะห์ปริมาณทางเคมี และ

ประเมินผลทางสถิติ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
อ.ดร.สุภเวท มานิยม supavej@hotmail.com 
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จดัท าส่ือการสอนทั้งในภาคบรรยาย 

และ ภาคปฏิบติั (คณะอุตสาหกรรม

เกษตร) 

 
จดัท าส่ือการสอนทั้งในภาคบรรยาย และ 

ภาคปฏิบติั 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.สุฐพศั ค  าไทย 

suthaphatk@gmail.co

m 
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งานวิจยัไบโอพอลิเมอร์ชีวภาพจาก

วสัดุธรรมชาติและเศษเหลือทาง

การเกษตร (คณะอุตสาหกรรม

เกษตร) 

 

สงัเคราะห์ไบโอพอลิเมอร์จากวสัดุธรรมชาติ 

ทดสอบสมบติัของฟิลม์จากวสัดุธรรมชาติ 

เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นวสัดุบรรจุภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.สุฐพศั ค  าไทย 

suthaphatk@gmail.co

m 
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การรปรับปรุงลกัษณะเน้ือสมัผสัและ

รสชาติของผลิตภณัฑเ์บอร์เกอร์จาก

พืช (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

จบจากสาขาวิชาเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ผูช่้วยวิจยั เตรียมปฏิบติัการ/การท าส่ืองาน

โครงการ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวฒันะ sujindapdt@gmail.com 
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ผลของการลดอุณหภูมิแบบ

สุญญากาศและการใชบ้รรจุภณัฑ ์

EMA ต่อความปลอดภยัของผกัสลดั

ตดัแต่งพร้อมบริโภค (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

นกัศึกษาปริญญาโท/เอก 

ผูช่้วยวิจยัโครงการ ผลของการลดอุณหภูมิ

แบบสุญญากาศและการใชบ้รรจุภณัฑ ์EMA 

ต่อความปลอดภยัของผกัสลดัตดัแต่งพร้อม

บริโภค/คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
รศ.ดร.พิชญา พลูลาภ 

pichaya.aey@hotmail.

com 



รหัส

โครงการ 
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การผลิตแคลเซียมจากเปลือกหอยมุก

ดว้ยกระบวนการทางความร้อนและ

การประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑข์า้ว

เกรียบปลาเพื่อสุขภาพส าหรับ

ผูสู้งอาย ุ(คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

1.เป็นผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร หรือ เทคโนโลยี

ผลิตภณัฑท์างทะเล โดยมีคะแนนเฉล่ีย ไม่นอ้ย

กวา่ 2.5 

2. เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการท า

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ดา้นเทคโนโลยี

ผลิตภณัฑท์างทะเล หรือผลิตภณัฑอ์าหาร

ส าหรับผูสู้งอาย ุ

3. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล

และแปลความจากบทความวิจยัฉบบั

ภาษาองักฤษจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้

4. ขยนั อดทน และมีความรับผิดชอบสูง 

5. สามารถท างานล่วงเวลาไดใ้นบางกรณีท่ี

จ  าเป็น 

1.1 ศึกษากิจกรรมการตา้นจุลินทรียข์องผง

แคลเซียมจากเปลือกหอยมุกท่ีผา่น

กระบวนการทางความร้อนท่ีอุณหภูมิต่างๆ  

1.2 ศึกษาสูตรและกระบวนการผลิตขา้ว

เกรียบปลาเสริมแคลเซียมจากเปลือกหอยมุกท่ี

เตรียมโดยกระบวนการทางความร้อน  

1.3 ศึกษาสมบติัทางเคมีกายภาพและการ

ทดสอบทางประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑข์า้ว

เกรียบปลาเสริมแคลเซียมฯ ท่ีผลิตได ้ 

1.4 วิเคราะห์ขอ้มูล แปลผลการทดลอง และ

ท ารายงานผลการทดลอง 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
ผศ.ดร.สุธาสินี ญาณภกัดี suthainee.y@cmu.ac.th 
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การพฒันากระบวนการผลิตกากงา

หมกัเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ

ของกากงา และงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

เป็นนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสาขา

เทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เป็นผูช่้วยวิจยัภายใตโ้ครงการฯ โดยด าเนิน

งานวิจยัท่ีรับมอบหมาย/สืบคน้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัและเรียบเรียง/วิเคราะห์

ตวัอยา่งในงานวิจยั และอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
อ.ดร.จุไรรัตน์ เมา้ก าเนิด 

cmoukamerd@gmail.c

om 
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การพฒันาผลิตภณัฑเ์น้ือปลาช่อนเผา

ส าเร็จรูปพร้อมรับประทานเพื่อเชิง

พาณิชย ์(คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

1. ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  

2. มีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบ

ทางดา้นวสัดุบรรจุภณัฑ ์

3. มีทกัษะในการท าวิจยั คิดวิเคราะห์ และ 

ประเมินผลการทดลอบ 

ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง และ

วิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์

ปลาช่อนเผาส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน- 

จดัท ารายงานและเตรียมส่ือการน าเสนอ

ประชาสมัพนัธ์ผลงาน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกสิทธ์ิ 

จงเจริญรักษ 
jakkasit@gmail.com 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Microsoft word และ โปรแกรมตดัต่อและ

ออกแบบกราฟิก 
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การสกดั nanocellulose จากวสัดุเศษ

เหลือทางการเกษตร (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 

จบปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยกีารบรรจุ 
ศึกษาวิธีการสกดั Nano cellulose จากวสัดุเศษ

เหลือ 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
รศ.ดร.พรชยั ราชตนะพนัธ์ุ pornchai.r@cmu.ac.th 
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ตวัช้ีวดัอุณหภูมิและเวลา (คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร) 
จบ วทม (เทคโนโลยกีารบรรจุ) 

ศึกษาการผลิตตวัช้ีวดัอุณหภูมิและเวลาจาก

โลหะนาโน 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
รศ.ดร.พรชยั ราชตนะพนัธ์ุ pornchai.r@cmu.ac.th 
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การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากยางพารา

และผกัตบชวา(คณะอุตสาหกรรม

เกษตร) 

วทบ (เทคโนโลยกีารบรรจุ) วทบ (เคมี) วทบ 

(วสัดุศาสตร์) 

เตรียมตวัอยา่งผกัตบชวาเตรียมเส้นไย

ผกัตบชวาฟอกเส้นไยผกัตบชวาทดสอบ

สมบติัผกัตบชวาเอาไปผสมยางพารา 

อุตสาหกรรม

การเกษตร 
รศ.ดร.พรชยั ราชตนะพนัธ์ุ pornchai.r@cmu.ac.th 

332 

โครงการจา้งงานประชาชนเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจาก Covid-19 (STeP) 

1. มีทกัษะดา้นการติดต่อประสานงาน 

2. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรม MS Office 

3. มีทกัษะการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 

น าเสนอขอ้มูล4. ท  างานเตม็เวลา ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ด าเนินงานตามพนัธกิจขององคก์ร ไดแ้ก่ 

1. เช่ือมโยงความร่วมมือจากทั้ง 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐบาล และ

ภาคชุมชน ในการพฒันาธุรกิจวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

2. ให้บริการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการผลกัดนั

องคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรมออกสู่เชิงพาณิชย ์

3. ให้บริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ดว้ย

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

อุทยาน

วิทยาศาสตร์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(STeP) : ผศ.ดร.เกษม

ศกัด์ิ อุทยัชนะ 

kasemsak@step.cmu.a

c.th 



รหัส

โครงการ 
ช่ือโครงการ คุณสมบัติเฉพาะ ภาระงานที่มอบหมายให้แก่ผู้รับจ้าง คณะ ผู้รับผดิชอบโครงการ E-mail 

4. สร้างระบบบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีท่ีดี

ส าหรับ Startup และผูป้ระกอกการนวตักรรม

ช่วยงาน Startup/SME ในเครือข่ายอุทยานฯ 

อาทิเช่น การส ารวจตลาด การประชาสัมพนัธ์ 

ประเมินความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือช่วยใน

การพฒันาผลิตภณัฑ ์การจดัท าเอกสารและ

รายงานต่างๆ เป็นตน้ 
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โครงการจา้งงานประชาชนเพื่อ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจาก Covid-19 (จ.

เชียงใหม่) 

1. มีทกัษะดา้นการติดต่อประสานงาน 

2. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรม MS Office 

3. มีทกัษะการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 

น าเสนอขอ้มูล4. ท  างานเตม็เวลา ณ สถาน

ประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ หรือพ้ืนท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

ช่วยงาน Startup/SME ในเครือข่ายอุทยานฯ 

อาทิเช่น การส ารวจตลาด การประชาสัมพนัธ์ 

ประเมินความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือช่วยใน

การพฒันาผลิตภณัฑ ์การจดัท าเอกสารและ

รายงานต่างๆ เป็นตน้ 

อุทยาน

วิทยาศาสตร์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(STeP) : ผศ.ดร.เกษม

ศกัด์ิ อุทยัชนะ 

chaiwat@step.cmu.ac.t

h 

 


