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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับปริญญาตรี  
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  70 70 70 70 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  42 82 81 72 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 60.00 117.14 115.71 102.86 

 
หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

60.00 117.14 115.71 102.86 

 
 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การก าหนดจ านวนรับ การก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  

กระบวนกำรเข้ำรับนักศึกษำจะด ำเนินกำรโดยคณะ โดยก ำหนดจ ำนวนรับตำมแผน 70 คน มี
กำรก ำหนดเกณฑ์เบื้องต้นโดยจะมีกำรเปิดรับจ ำนวน 5 รอบ คือ 1) กำรรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี 
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..... ที่นั่ง 2) กำรรับนักเรียนโควตำภำคเหนือ 65 ที่นั่ง และกำรรับนักเรียนชำวไทยภูเขำ 1 ที่นัก  3) 
รับตรงร่วมกัน 20 ที่นั่ง 4) Admissions 3 ที่นั่ง 5) รับตรงอิสระ 2 ที่นั่ง โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือก
นักเรียนดังนี้ 
รอบท่ี 1 กำรรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี ซึ่งแบ่งเป็นโครงกำรย่อย ๆ ที่รับเข้ำในรอบที่ 1 ดังนี้ 

- โครงกำรรับนักเรียนผู้มีผลกำรเรียนดีเด่น จ ำนวน 10 คน มีเกณฑ์ท่ีรับนักเรียนที่มีผลกำร
เรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 3.00 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 3.25 
พร้อมแสดงแฟ้มสะสมผลงำน 

- โครงกำรรับนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ จ ำนวน 5 คน มีเกณฑ์ที่รับ
นักเรียนที่มีผลกำรเรียนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 
ได้คะแนนสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่ำ 33 หรือ Paper Based ไม่น้อย
กว่ำ 407 หรือ ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่ำ 3.5 หรือ มีผล
กำรสอบภำษำอังกฤษที่เทียบเท่ำกับผลข้ำงต้น เช่น CMU eTEG ไม่น้อยกว่ำ 40 CU-
TEP ไม่น้อยกว่ำ 45 พร้อมแสดงแฟ้มผลงำน 

รอบท่ี 2 กำรรับนักเรียนโควต้ำภำคเหนือ จ ำนวน 65 คน เป็นไปตำมกำรรับนักเรียนโควต้ำภำคเหรื
อจำกโรงเรียนนมัธยมในเขตพัฒนำภำคเหนือ โดยวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกได้แก่ วิชำสำมัญชุดที่ 1 (สำย
วิทย์) ภำษำไทย, สังคมศึกษำ, ภำษำอังกฤษ, คณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยำ 

      กำรรับนักเรียนชำวไทยภูเขำจ ำนวน  1 คน เป็นโครงกำรจัดส่งนักศึกษำชำวไทยภูเขำเข้ำ
ศึกษำต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นไปตำมประกำศเรื่อง กำรรับนักเรียนตำมโครงกำรจัดส่งนักศึกษำ
ชำวไทภูเขำเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยพิจำรณำวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกได้แก่ วิชำสำมัญชุด
ที่ 1 (สำยวิทย์) ภำษำไทย, สังคมศึกษำ, ภำษำอังกฤษ, คณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยำ 

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน จ ำนวน 20 คน โดยพิจำรณำคะแนน วิชำสำมัญชุดที่ 1 (สำยวิทย์) ภำษำไทย
, สังคมศึกษำ, ภำษำอังกฤษ, คณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยำ 

รอบท่ี 4 รับกลำงร่วมกัน Admissions ใช้คะแนนตำมองค์ประกอบ Admissions กลุ่มท่ี 5 
เกษตรศำสตร์ (เกษตรศำสตร์ อุตสำหกรรมเกษตร วนศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร) 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ เป็นกำรรับนักเรียนที่ด ำเนินกำรโดยคณะ พิจำรณำคะแนนวิชำสำมัญ 7 วิชำ 
GAT PAT 1-2 ร่วมด้วย ซึ่งกำรประกำศรับสมัครจะมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหลำยช่องทำง ทั้ง 
Website คณะ Fan page Facebook คณะ  

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนรับนักศึกษำเข้ำศึกษำจริง 72 คน คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 102.86 จะเห็นว่ำเป็นไปตำมแผนกำรรับที่วำงไว้ นั่นอำจเป็นเพรำะ
ยังคงมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง Online ผ่ำน Facebook fanpage อย่ำงต่อเนื่อง และคณะมี
กำรสนับสนุนกำรออกประชำสัมพันธ์เชิงรุกในหลำยกิจกรรม อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำร้อยละของ
จ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำเทียบกับปีกำรศึกษำ 2562 จะเห็นว่ำมีจ ำนวนลดลงเล็กน้อยทั้งนี้
ทำงสำขำจ ำกัดจ ำนวนรับให้ลดลงใกล้เคียงกับแผนที่ก ำหนดไว้คือ 70 คน  เพ่ือให้มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอบที่ท่ัวถึงและเหมำะสมตำมแผนที่วำงไว้ 
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2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

เพ่ิมกำรให้ข้อมูลสำขำวิชำให้หลำกหลำย และเข้ำใจได้ง่ำยมำกขึ้น เช่น มีกำรจัดท ำคลิปวีดีโอ
สั้น ๆ ที่ท ำให้นักเรียน ม.ปลำย เข้ำถึงง่ำย และเข้ำใจง่ำย และเพ่ิมช่องทำง Social online ที่ไปถึงเด็ก
มำกขึ้น เช่น Instagram TikTok เป็นต้น มีกำรเผยแพร่กำรเรียนกำรสอนหรือข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่
เกี่ยวกับนวัตกรรมอำหำรผ่ำนช่องทำง Fanpage facebook ของสำขำ เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ 
นอกจำกนี้ มีกำรส่งข้อมูลเกี่ยวกับสำขำไปยังอำจำรย์ฝ่ำยแนะแนวของโรงเรียน เพ่ือให้อำจำรย์ได้แนะน ำ
นักเรียนที่สนใจให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสำขำวิชำมำกยิ่งขึ้น 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 63 7 1 - - 8 *1 87.30  
รหัส 58 66 15 1 - - 16 *2 75.76  
รหัส 59 70 12 3 1 - 16 *3 77.14  
รหัส 60 42 4 5 1 2 12 *4  71.43 ลำออก 2 พ้นสภำพ 9  

ย้ำยคณะ 1 
รหัส 61 82 24 1 5 - 30  ลำออก 21 พ้นสภำพ 9 
รหัส 62 81 5 6 - - 11  ลำออก 8 พ้นสภำพ 3 
รหัส 63 72 3 - - - 3  ลำออก 2 พ้นสภำพ 1 

 
หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

                 2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำท่ีโอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 
 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 (*1) 
ปีการศึกษา 
2561 (*2) 

ปีการศึกษา 
2562 (*3) 

ปีการศึกษา 
2563 (*4) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

87.30 75.76 77.14 71.43 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  
 
 หลักสูตรได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำกำรศึกษำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะ โดยมี
กำรจัดกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือปรับพื้นฐำน ทบทวนควำมรู้ให้กับนักศึกษำที่ก ำลังจะข้ึนปี 1 
นอกจำกนี้ในกำรที่จะแก้ปัญหำกำรพ้นสภำพของนักศึกษำได้มีกำรจัดโครงกำรพ่ีติวน้อง เพ่ือเป็นกำร
ทบทวนบทเรียนให้แก่น้องนักศึกษำปี 1 เพ่ือให้ได้คะแนนสอบที่ดี   
 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 ที่ผ่ำนมำเผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้หลักสูตรไม่สำมำรถจัด
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกำรเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ยังคงมีกำรตรวจติดตำมและเปิดโอกำสให้
ค ำแนะน ำปรึกษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำนช่องทำงไลน์  

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2563 จะพิจำรณำร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำจำกข้อมูลของนักศึกษำที่เข้ำมำ
เรียนในปีกำรศึกษำ 2560 (รหัส 60) โดยพบว่ำมีร้อยละกำรคงอยู่เท่ำกับ 71.43 ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง โดย
เหตุผลส่วนใหญ่เกิดจำกกำรพ้นสภำพของนักศึกษำ รองลงมำคือลำออก และเปลี่ยนคณะตำมล ำดับ ซึ่งกำร
พ้นสภำพจำกเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงกำรเรียนชั้นปีที่ 1 และ 
2 นั่นอำจเป็นเพรำะนักศึกษำละเลยกำรเรียน ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ดีตำมมำ ส่วนสำเหตุที่นักศึกษำลำออก
นั้น ส่วนใหญ่คือลำออกเพ่ือไปสมัครเข้ำคณะอ่ืน เนื่องจำกนักศึกษำมีเป้ำหมำยหลักอยู่แล้วว่ำต้องกำร
ศึกษำอะไร เพียงแต่เลือกเรียนหลักสูตรในตอนแรกเพ่ือส ำรองให้ตนได้เรียนในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

ส ำหรับนักศึกษำปี 1 และ 2 ต้องมีระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำเข้มงวดมำกขึ้น 
โดยมีแนวทำงที่ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสร้ำงไลน์กลุ่มเพ่ือตรวจติดตำมผลกำรเรียนอย่ำงใกล้ชิด และจะได้คอย
ให้ค ำปรึกษำ ช่วยปรับแผนกำรเรียนให้เหมำะสมกับนักศึกษำกลุ่มที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียน ในด้ำนกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีแผนกำรใช้ Fanpage facebook ของสำขำในกำรประชำสัมพันธ์กำรเรียน
กำรสอนในชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 เพ่ือให้นักศึกษำปี 1 ได้ท ำควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียน และสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในกำรเรียนต่อในสำขำวิชำ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามหลักสูตร 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

รหัส 57 63 *50    79.37 
รหัส 58 66  *43   65.15 
รหัส 59 70   *44  62.86 
รหัส 60 42    *22 52.38 

 

หมำยเหตุ :   1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร  
2. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนจ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำร

ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

แผนกำรศึกษำและไม่เป็นไปตำมแผน 
4. กำรค ำนวณอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ค ำนวณจำกตัวเลขจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (2) ในช่อง

ที่มีเครื่องหมำย * 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

79.37 65.15 62.86 52.38 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

สำเหตุที่ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำก มีนักศึกษำ
ลำออกเพ่ือศึกษำต่อในคณะ หรือมหำวิทยำลัยอ่ืนตำมควำมสนใจของตนเองตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และมี
นักศึกษำจ ำนวน หนึ่งที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำไปในช่วงปีที่ 2 เนื่องจำกท ำเกรดเฉลี่ยรวมได้ไม่ถึง 
1.5 ซึ่งวิชำที่นักศึกษำเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชำแกนของคณะวิทยำศำสตร์ ส่วนนักศึกษำชั้นปีที่ 4 
บำงส่วนที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกยังต้องลงทะเบียนเรียนวิชำโครงกำรวิจัย 
วิชำในหมวดศึกษำทั่วไป หรือวิชำแคลคูลัส ซึ่งเป็นวิชำบังคับของหลักสูตร 
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2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

4.10 4.04 4.06 4.08 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
1). จัดท ำแผนกำรเรียนที่ชัดเจน และเข้ำใจง่ำยให้นักศึกษำรับทรำบตั้งแต่เข้ำศึกษำชั้นปีที่ 1 

และมีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือย้ ำข้อมูลเรื่องแผนกำรเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอให้แก่นักศึกษำตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 
4 เพื่อลดสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กำรวำงแผนและลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตำม
หลักสูตร เพ่ือลดควำมผิดพลำดที่จะเกิดข้ึนในกำรวำงแผนกำรเรียนและลงทะเบียนเรียนที่ส่งผลให้เกิด
กำรใช้เวลำในกำรศึกษำนำนกว่ำที่หลักสูตรก ำหนดไว้ 

2). สำขำวิชำมีกำรจัดท ำชื่อนักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนสุ่มเสี่ยงต่อกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
เพ่ือแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำทรำบ และได้ให้ค ำแนะน ำเพ่ือวำงแผนกำรเรียนที่เหมำะสม 

3). สำขำวิชำประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรตระหนักรู้ถึงหลักสูตรของสำขำวิชำให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 
1 โดยเฉพำะวิชำ และกำรเรียนกำรสอนภำยในสำขำวิชำ เนื่องจำกในชั้นปีที่ 1 นักศึกษำยังคงเรียนวิชำ
พ้ืนฐำนของคณะวิทยำศำสตร์เป็นส่วนใหญ่ กำรประชำสัมพันธ์จะท ำให้นักศึกษำเข้ำใจ และมีควำมสนใจ
ในสำขำวิชำมำกขึ้น เพื่อเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษ

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำรประเมิน 100 100 100 100 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในภำพรวม
ของหลักสูตร 

4.35 4.32 4.45 4.29 
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2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

จำกผลวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในภำพรวมไม่คงที่ โดยในปี 2561 
มีค่ำเฉลี่ย 4.32  และมีค่ำเพ่ิมข้ึนเท่ำกับ 4.45 ในปี 2562   ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ย
ลดลงโดยมีค่ำเท่ำกับ 4.29 แต่อย่ำงไรก็ตำมยังอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก  แสดงให้เห็นว่ำภำพรวมของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของกระบวนวิชำในหลักสูตร นักศึกษำให้กำรยอมรับที่ดีทั้งนี้เนื่องจำกคณำจำรย์ได้
จัดกำรเรียนรู้แบบ active learning มำกขึ้น  แต่ผลกระทบจำกกำร        แพร่ระบำดของไวรัสโควิค-
19  จึงท ำให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นระบบออนไลน์ กำรจัดแบ่งตอนและเวลำเข้ำเรียนปฏิบัติกำร
ที่เปลี่ยนไปจำกตำรำงเวลำเดิม รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ เช่น กำรมอบหมำย
งำนซึ่งมีมำกขึ้น หรือบำงกระบวนวิชำจัดสอบแบบออนไลน์  ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  
จึงอำจส่งผลให้ผลประเมินกระบวนวิชำในภำพรวมของปีกำรศึกษำ 2563 มีค่ำต่ ำกว่ำปี 2562 

 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 

ส ำหรับแนวทำงในกำรปรับปรุงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้นนั้น  ส่วนหนึ่งเป็น
ผลจำกกำรสอนในห้องเรียนทีต้องจัดแบบเว้นระยะห่ำง  ซึ่งในบำงห้องทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉำย LCD 
และระบบเสียงไม่ชัดเจน  ทำงสำขำฯ วิชำได้แจ้งกรรมกำรบริหำรคณะฯ รับทรำบเพ่ือจัดซื้อและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  นอกจำกนี้ยังสนับสนุนให้คณำจำรย์ยื่นขอทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเพ่ือจัดกำร
เรียนรู้แบบ active learning มำกขึ้น  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรแปรรูป เช่น ตู้อบลมร้อน เครื่องเอ็กซทรูเดอร์ เครื่องบดลดขนำด เป็นต้น 

อุปกรณ์เครื่องมือครัวขนำดเล็ก เช่น เครื่องปั่นผสม (blender) เครื่องผสม (kitchen aid) รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ภำยในครัวเรือน เช่น หม้อ กระทะ ชำม ช้อน ทัพพี เป็นต้น รวมทั้งเครื่องส ำหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องปิดผนึกถุงด้วยควำมร้อน เครื่องปิดผนึกสุญญำกำศ เครื่องบรรจุ เป็นต้น เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพ ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องวิเครำะห์โปรตีน เครื่อง
วิเครำะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส เครื่องวัดค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ เป็นต้น รวมทั้งสำรเคมีสำหรับในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ (food additives) และวิเครำะห์คุณภำพ ซึ่งใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำต่ำงๆ 
นอกจำกนี้นักศึกษำนำมำใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และท ำโครงกำรวิจัย 

 
2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

มีระบบในกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คือด ำเนินกำรจัดหำและปรับปรุง ตำมข้อสรุปจำก
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในปีก่อนหน้ำ ตำมกำรพิจำรณำของอำจำรย์ผู้สอน และตำม
ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร   โดยถ้ำเป็นกำรซ่อมแซมของที่ช ำรุด หรือจัดหำ
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อุปกรณ์ขนำดเล็ก จะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของคณะ  แต่ถ้ำเป็น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีรำคำแพง จะมีกำรแจ้งส ำนักวิชำฯ เพ่ือจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรในปี
กำรศึกษำถัดไป 

มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำทุกปี  จะน ำผลกำรประเมิน
ของนักศึกษำมำพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง  รวมทั้งมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของคณำจำรย์ผู้สอน
ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ  เพื่อวำงแผนในกำรจัดหำเพิ่มเติม 

ส ำหรับด้ำนกำรบ ำรุงและดูแลเครื่องมือทำงส ำนักวิชำฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำรจะ
ด ำเนินกำรแจ้งซ่อมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำนเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท ำคู่มือในกำรใช้งำน
เครื่องมือ เป็นต้น 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2563 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ห้องเรียน 3.66 
- ควำมสว่ำงและอุณหภูมิของห้อง 4.07 
- ควำมพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

          (คอมพิวเตอร์, ฉำกรับภำพ, เครื่องฉำย LCD, ระบบ      
          เสียง) 

3.58 

- โต๊ะและเก้ำอ้ี 3.34 
ห้องปฏิบัติการ 3.40 

- สภำพห้องปฏิบัติกำร (ควำมสว่ำง ควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยของ
ห้อง)  

4.06 

- ควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือพื้นฐำนส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนวิชำปฏิบัติกำร 

3.33 

- ควำมเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือพื้นฐำนส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนวิชำปฏิบัติกำร 

3.18 

- ควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับท ำโครงงำนวิจัย 3.27 
- ควำมเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับท ำโครงงำนวิจัย 3.16 

โรงงานต้นแบบ 3.75 
- สภำพพ้ืนที่ใช้งำน (ควำมสว่ำง ควำมสะอำด ควำม

เรียบร้อยของบริเวณใช้งำน) 
3.97 

- ควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือพ้ืนฐำนส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนวิชำปฏิบัติกำร 

3.74 

- ควำมเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือพ้ืนฐำนส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนวิชำปฏิบัติกำร 

3.56 

ห้องคอมพิวเตอร์ 3.73 
- จ ำนวนเครื่องเพียงพอต่อกำรใช้งำน 3.82 
- ประสิทธิภำพของเครื่องเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 3.64 
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ห้องสมุด 3.84 
- ควำมเพียงพอของหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์และวำรสำร 3.84 
- ควำมเหมำะสมของฐำนข้อมูลเพือ่กำรสืบค้น 3.89 
- ควำมพร้อมของอุปกรณ์ส ำหรับสืบค้นข้อมูล  3.84 
- ควำมเหมำะสมของกำรจัดห้องส ำหรับอ่ำนและค้นคว้ำ

ข้อมูล 
3.79 

สภาพแวดล้อมทั่วไป 3.74 
- ควำมสะอำดเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่  3.87 
- ควำมเพียงพอของพ้ืนที่ส ำหรับท ำงำนหรือท ำกิจกรรม

ร่วมกัน 
3.60 

- ควำมเหมำะสมของโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับท ำงำนหรือท ำ
กิจกรรมภำยนอกอำคำร 

3.46 

- ระบบสำธำรณูปโภค (น้ ำ ไฟฟ้ำ) 3.82 
- ระบบรักษำควำมปลอดภัย 3.98 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

3.59 3.28 3.40 3.68 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ 2561 เนื่องจำกมีควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงตำมข้อสรุปกำรประเมินในทุกปี  
โดยเฉพำะในปีที่ผ่ำนมำนักศึกษำได้ใช้ห้องปฏิบัติกำรหลักซึ่งผ่ำนกำรปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ท ำ
ให้สภำพของห้องปฏิบัติกำรได้คะแนนเพิ่มข้ึนเป็น 4.06 คะแนน  

 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไป

ปรับปรุงและพัฒนำ โดยที่ผ่ำนมำทำงสำขำวิชำฯ ได้แจ้งให้ทำงส ำนักวิชำฯ ช่วยจัดหำอุปกรณ์
และเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีปริมำณเพียงพอในกำรเรียนกำรสอน เสนอให้ปรับปรุงระบบกำร
จองใช้เครื่องมือ ระบบกำรเบิกคืนอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดกำรหมุนเวียนกำรใช้เครื่องมือได้มำกขึ้น 
ทำงส ำนักวิชำฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำบำงประเด็น เช่น สร้ำงโปรแกรมกำรจองใช้เครื่องมือ 
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังจัดอบรมเรื่องกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและระเบียบกำรยืมคืนเบิกอุปกรณ์
เครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติ 
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อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของควำมเพียงพอและควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ
พ้ืนฐำนส ำหรับกำรเรียนและกำรท ำโครงงำนวิจัยยังได้คะแนนควำมพึงพอใจน้อย (3.16 -3.33 
คะแนน) กว่ำหัวข้ออ่ืนๆ  ส ำหรับเรื่องนี้จะมีกำรส ำรวจหรือสัมภำษณ์นักศึกษำเพ่ิมเติมถึง
รำยละเอียดควำมไม่เพียงพอหรือควำมไม่พร้อมดังกล่ำว  เพ่ือให้มำพิจำรณำปรับปรุงและ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs) Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 3 ด้าน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

- เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
ควำมรู้คู่คุณธรรม มี

จริยธรรม และมีจิตส ำนึก
ต่อสังคม  สำมำรถปรับตัว
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนๆ

ได้อย่ำงมีควำมสุข 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษำมีวินัย มีควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

1.1 ตระหนักในคุณค่ำ
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
และควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ขององค์กรและ
สังคม 

พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
citizen) 

-  เ พ่ื อผลิ ตบัณฑิ ตที่  มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
ควำมคิดเชิงระบบ และ
ทักษำในกำรปฏิบัติงำนใน
วิชำชีพ สำมำรถบูรณำกำ
รองคือควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ เ พ่ื อ
แ ก้ ปั ญ ห ำ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ  แ ล ะ มี
ศักยภำพที่จะด ำเนินกำร
วิจัยในกำรศึกษำระดับสูง
ต่อไป 

2.มีความรู้ และทักษะ
การแก้ปัญหา  

มีควำมรู้ด้ำนวัตถุดิบ 
เทคโนโลยีกำรผลิต
ส ำหรับพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งวิเครำะห์และ
ควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ได้ตำมระบบ
ประกันคุณภำพ 

2.1 มีควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และทฤษฎีที่ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ 

2.2 สำมำรถวิ เครำะห์
ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์
ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมกับ
กำรแก้ไขปัญหำ 

ผู้เรียนรู้ 

(Learner person) 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

 2.3 ส ำ ม ำ ร ถ ติ ด ต ำ ม
ค ว ำ ม ก้ ำ ว ห น้ ำ ท ำ ง
วิชำกำร และมีควำมรู้ใน
แนวกว้ำงของสำขำวิชำที่
ศึกษำเพ่ือให้เล็งเห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

2.4 สำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ในที่ศึกษำในศำ
สตรของตนกับควำมรู้ใน
ศำสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

-  เ พ่ื อผลิ ตบัณฑิ ตที่  มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มี
ควำมใฝ่รู้  และแสวงหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต 

3.ความคิดสร้างสรรค์ 

เข้ำใจหลักกำรใน
กระบวนกำรคิด
สร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำง
นวัตกรรมอำหำร 

3.1 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำง
เป็นระบบ 
3.2 สำมำรถสืบค้น 
รวบรวม ศึกษำ 
วิเครำะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหำ เพ่ือใช้ใน
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

(Innovative Co-creator) 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
- มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ มีควำมใฝ่รู้ 
และแสวงหำควำมรู้
เพ่ิมเติมตลอดชีวิต 
- มีควำมรู้คู่คุณธรรม มี
จริยธรรม และมีจิตส ำนึก
ต่อสังคม  สำมำรถปรับตัว
และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนๆ
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

4.ทักษะการท างาน 

สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์
ต้ น แ บ บ แ ล ะ ท ำ ง ำ น
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
คนหลำกหลำยทั้ง
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.3 มีควำมรับผิดชอบ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้เรียนรู้ 

(Learner person) 

ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

(Innovative Co-creator) 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

- เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มี
ควำมใฝ่รู้ และแสวงหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต 

5.ทักษะการสื่อสาร 

มีทักษะในกำรสื บค้น
ข้อมูล และน ำเสนองำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

5.1 มีทักษะในกำรใช้
เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่
เกี่ยวกับกำรใชส้ำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสำร
อย่ำงเหมำะสม 

5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำ
โดยใช้สำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติ
มำประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

5.3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพทั้งปำก
เปล่ำและกำรเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
กำรน ำเสนออย่ำง
เหมำะสม 

ผู้เรียนรู้ 

(Learner person) 

 

 

 
2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 

Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษำมีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  

-สังเกตพฤติกรรม 

-ประเมินผลจำกแบบประเมินกำร
ฝึกงำน/สหกิจศึกษำ/ผู้ใช้บัณฑิต 

-นักศึกษำมีระเบียบวินัย เข้ำเรียน
ตรงต่อเวลำและส่งงำนที่ ได้รับ
มอบหมำยในเวลำที่ก ำหนด 

- จำกผลกำรประเมินระดับควำม
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น ำ ย จ้ ำ ง  ห รื อ
ผู้บังคับบัญชำต่อบัณฑิต พบว่ำ  
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมใน
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
ระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 
จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน  โดย
พิจำรณำจำกกำรมีจรรยำบรรณ
วิชำชีพ  มีจิตอำสำ เสียสละ  และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของหลักกำร
ของควำมถูกต้อง 

2.มีความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา  

มีควำมรู้ด้ำนวัตถุดิบ เทคโนโลยีกำร
ผลิตส ำหรับพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ ำ พ
ผลิตภัณฑ์ได้ตำมระบบประกันคุณภำพ 

 

1. กำรสอบในวิชำเอกบังคับ โดย
ประเมินจำกจ ำนวนนักศึกษำที่ได้
ล ำดับขั้นคะแนน (เกรด) ตั้งแต่ C 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในวิชำ
นั้น 

2. มีจ ำนวนวิชำที่ ผ่ ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนดข้อที่ 1 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80  

- จำกกระบวนวิชำที่ได้ประเมิน
ล ำดับขั้นคะแนน (เกรด) จ ำนวน 
28 กระบวนวิชำ  มี 24 กระบวน
วิชำ ที่นักศึกษำได้เกรด C ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวน
ผู้ลงทะเบียนเรียน  โดยจ ำนวน
กระบวนวิชำที่ผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำว 
คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ ำนวนวิชำ
ทั้งหมด  ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำปีก่อน (ปี
กำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนวิชำที่
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 72)  

- วิชำที่ผ่ำนเกณฑ์ (ผลรวมของ
นักศึกษำได้เกรด A ถึง C ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70) มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจำก บำงกระบวนวิชำมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และวิธีกำรประเมินผล โดยมี
กำรประเมินผลระหว่ำงชั้นเรียน
เพ่ิมข้ึน ไม่ได้ประเมินจำกกำรสอบ
กลำงและปลำยภำคเพียงอย่ำง
เดียว 

- เมื่อพิจำรณำวิชำที่มีนักศึกษำ
ได้รับเกรด A-C น้อยกว่ำร้อยละ 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
70 พบว่ำส่วนมำกเป็นวิชำของ
นักศึกษำปี 3 ได้แก่ วิชำที่เก่ียวกับ 
กำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์กำร
ทดลอง  และวิ ช ำ เทค โน โลยี
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
เกษตร   

- แนวทำงในกำรด ำเนินกำรขั้น
ถั ด ไ ป  คื อ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
หลักสูตร ร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน
วิชำดังกล่ำว อำจต้องมำประชุม
หำสำเหตุ   และแนวทำงกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้
นั กศึ กษำมี ควำมรู้ และทั กษะ
เพ่ิมข้ึน 

3.ความคิดสร้างสรรค์ 

เข้ำใจหลักกำรในกระบวนกำรคิด
สร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมอำหำร 

-กำรสอบและประเมินผลงำนใน
กระบวนวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  1 (605301) โ ด ย
ประเมินจำกจ ำนวนนักศึกษำที่ได้
ล ำดับขั้นคะแนน (เกรด) ตั้งแต่ C 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  

- พิจำรณำผลกำรเข้ำร่วมประกวด
นวัตกรรมอำหำรระดับชำติ  

 

-นักศึกษำได้เกรดมำกกว่ำ C ร้อย
ล ะ 7 4  ใ น วิ ช ำ ก ร ะ บ ว น วิ ช ำ
เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 
(605301) ซึ่ งเรียนเกี่ยวกับกำร
ส ร้ ำ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ก ำ ร พั ฒ น ำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ดังนั้นแสดง
ให้เห็นว่ำนักศึกษำเข้ำใจหลักกำร
ในกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือ
สร้ำงนวัตกรรมอำหำร 

-ใ น ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ที่ ผ่ ำ น ม ำ  มี
นักศึกษำจ ำนวน 3 กลุ่ม ที่ส่งผล
งำนเข้ำประกวดในงำน FoSTAT 
Food Innovation Concept 
Contest ในหัวข้อ “Smart Food 
for New Normal” ซึ่งจัดขึ้นโดย
ส ม ำ ค ม วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีทำงอำหำรแห่งประเทศ
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
ไทย (FoSTAT)   และมี 2 กลุ่มที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำไปประกวดใน
รอบชิงชนะเลิศ   

4.ทักษะการท างาน 

สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได ้

 

-ประเมินจำกผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของนำยจ้ำงต่อบัณฑิต 

- ผลกำรเรียนกำรสอนจำกวิชำ
โครงกำรวิจัย (605491, 605492) 

 

- จำกผลกำรประเมินระดับควำม
พึงพอใจของนำยจ้ำง หรือ
ผู้บังคับบัญชำต่อบัณฑิต พบว่ำ  

- ในด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ และด้ำนวิชำชีพ ซ่ึง
ประเมินเกี่ยวกับกำรมีควำมรู้
และสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
กับงำน รวมทั้งสำมำรถท ำงำนที่
ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บัณฑิตได้คะแนน 
3.94-4.04 จำกคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบัณฑิตมี
ควำมรู้ในระดับดีในกำรท ำงำน   

- บัณฑิตมีทักษะด้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
และควำมรับผิดชอบในกำร
ท ำงำนอยู่ในระดับดีถึงดีมำก คือ 
4.67 คะแนน  
- จำกผลกำรประเมินในวิชำ 

605491 และ 605492 
(research project 1, 2) 
พบว่ำ นักศึกษำผ่ำนทุกคน 
แสดงว่ำนักศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน 
คิดวิเครำะห์ และสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้  รวมถึง
สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม
ได้ 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
5.ทักษะการสื่อสาร 

มีทักษะในกำรสืบค้นข้ อมูล  และ
น ำเสนองำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

-ประเมินจำกผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของนำยจ้ำงต่อบัณฑิต 

- ผลกำรเรียนกำรสอนในกระบวน
วิชำ 605496, 605497 (SEMINAR 
IN PDT 1, 2)  

  
 
 
 
 

- บัณฑิตมีทักษะกำรสื่อสำรและ
กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ใน
ระดับดี คือ 4.08 คะแนน 

-  จำกผลกำรประเมิน ในวิ ช ำ
สัมมนำ พบว่ำในวิชำ 605496 
(สัมมนำ1) และ 605497 (สัมมนำ
2) มีนักศึกษำที่ผ่ำนร้อยละ 100 
ของจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน 
แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่
สำมำรถสืบค้นข้อมูล และน ำเสนอ
งำนได้อย่ำงดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

30 8 26.67 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

605302 เทคโนโลยี
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 2 
 

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- ตรวจสอบ
แบบทดสอบกลำง
ภำคและข้อสอบ
ปลำยภำคให้
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 

- วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนควำม

- ปรับรูปแบบกำรเรียนสอนเพ่ือให้
นักศึกษำมีโอกำสน ำเสนอมำก
ยิ่งขึ้น และกำรค้นคว้ำข้อมูลทำง
ธุรกิจ 

- กำรฝึกวิเครำะห์ผลและกำรทดลอง 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
- ตรวจสอบกำรให้
คะแนน 
- รำยงำนย่อย สอบ
ปฏิบัติกำร Quiz   
- กำรบ้ำน และ
รำยงำนปฏิบัติกำร
กลุ่มย่อย 
- ประชุมกลุ่มย่อย
ของคณำจำรย์ ผู้
ร่วมสอนเพ่ือทวน
สอบกำรเรียนกำร
สอน 

เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระหลัก 
- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
จ ำแนกตำม TQF 
รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ประเมิน

จำกพฤติกรรมกำร
เข้ำเรียน กำรเข้ำ
สอบ และกำรส่ง
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  
ใช้กำรสอบกลำง
ภำคและสอบ
ปลำยภำค และ
ประเมินผล
รำยงำน 

 ด้ำนที่ 4 ใช้กำร
ประเมินรำยงำน 

 ด้ำนที่ 5  ใช้กำร
ประเมินผลกำร
สืบค้นและใช้
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

 
605476 กำรประเมิน
อำยุกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- ตรวจสอบ
แบบทดสอบกลำง
ภำคและข้อสอบ
ปลำยภำคให้

- วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 

- ปรับรูปแบบกำรเรยีนสอนเพื่อให้
นักศึกษำมีโอกำสน ำเสนอมำกยิ่งขึ้น 
และกำรค้นคว้ำข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับอำยุ
กำรเก็บรักษำ และผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ 

- กำรฝึกวิเครำะห์ผลและกำรทดลองโจทย์
ค ำนวณมำกข้ึน 

- กำรน ำเสนองำน และปรับกำรเรียนกำร
สอนเป็นภำอังกฤษมำกขึ้น 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
- ตรวจสอบกำรให้
คะแนน 
- รำยงำนย่อย
ปฏิบัติกำร Quiz   
- กำรบ้ำน และ
รำยงำนกลุ่มย่อย 
 

- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระหลัก 
- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
จ ำแนกตำม TQF 
รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ประเมิน

จำกพฤติกรรมกำร
เข้ำเรียน กำรเข้ำ
สอบ และกำรส่ง
งำนทีไ่ด้รับ
มอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  
ใช้กำรสอบกลำง
ภำคและสอบ
ปลำยภำค และ
ประเมินผล
รำยงำน 

 ด้ำนที่ 4 ใช้กำร
ประเมินรำยงำน 

 ด้ำนที่ 5  ใช้กำร
ประเมินผลกำร
สืบค้นและใช้
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

 
605432 กำรวำงแผน
คุณภำพในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ (Quality 
Planning and Deign 
in PD) 

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำจำก
ข้อสอบกลำงภำค
และปลำยภำค 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม

- ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ให้นักศึกษำ
ฝึกกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง  และ
น ำมำอธิปรำยโดยมีกำรแสดงควำม
คิดเห็นในชั้นเรียนให้มำกข้ึน 

ควรให้มีกำรศึกษำดูงำนจำกโรงงำน
อำหำรจริง (แต่เนื่องด้วยสถำนกำรณ์
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
-รำยงำนกลุ่ม งำน
ที่ ไ ด้ รั บ ห ม อ บ
ห ม ำ ย /ก ำ ร บ้ ำ น
และกำรน ำ เสนอ
งำนหน้ำชั้น 

มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
-กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
จ ำแนกตำม TQF 
รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ประเมิน

จำกพฤติกรรมกำร
เข้ำเรียน กำรเข้ำ
สอบ และกำรส่ง
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  
ใช้กำรสอบกลำง
ภำคและสอบ
ปลำยภำค และ
ประเมินผลจำก
รำยงำน รวมทั้ง
แบบทดสอบย่อย 

 ด้ำนที่ 4 ใช้กำร
ประเมินรำยงำน 
และกำรน ำเสนอ
งำนหน้ำชั้น 

ด้ ำ นที่  5   ใ ช้ ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
สื บ ค้ น แ ล ะ ใ ช้
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
จ ำ ก ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

กำรแพร่ระบำด Covid-19 ท ำให้ไม่
สำมำรถไปดูงำนจำกโรงงำนได้) 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
605461                 
ไฮโดรคอลลอยด์และ
กำรใช้ประโยชน์ 

-พิจำรณำควำม
สอดคล้องของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำข้อสอบ
กลำงภำคและ
ข้อสอบปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
-งำนที่มอบหมำย 

- ก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
-กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
จ ำแนกตำม TQF ใน
แต่ละหัวข้อดังนี้ 

 ด้ำนที่ 1 ประเมิน
จำกพฤติกรรมกำร
เข้ำเรียน กำรเข้ำ
สอบ และกำรส่ง
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  
กำรสอบกลำงภำค
และปลำยภำค 
กำรประเมินผล
จำกงำนที่
มอบหมำยและ
และกำรน ำเสนอ
งำนในชั้นเรียน 

-  ค ว ร จั ด ใ ห้ มี  project based 
learning เพ่ือให้นักศึกษำได้ศึกษำ
เรียนรู้ด้วยตนเองมำกข้ึน 



22 
 

รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
 ด้ำนที่ 4 

ประเมินผลงำน
จำกงำนที่
มอบหมำย 

ด้ ำ นที่  5   ใ ช้ ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
สื บ ค้ น แ ล ะ ใ ช้
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

605203  
ข้อบังคับผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร  
(Agro-Industrial 
Product Regulations)   

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำ
แบบทดสอบกลำงภำค 
ข้อสอบย่อยและ
ข้อสอบปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำรให้
คะแนน 
-รำยงำนและกำร
น ำเสนอ 

 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์กระบวน
วิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำ 
และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ใน มคอ.3 
-กิจกรรมกำรเรยีนกำร
สอนมีควำมเหมำะสม
กับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
จ ำแนกตำม TQF รำย
ด้ำนไดด้ังนี ้

 ด้ำนที่ 1 ประเมินจำก
พฤติกรรมกำรเข้ำ
เรียน กำรเข้ำสอบ 
และกำรส่งงำนท่ี
ได้รับมอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  ใช้
กำรสอบกลำงภำค 
สอบย่อยสอบปลำย
ภำค และประเมินผล
รำยงำน 

 ด้ำนที่ 4 ใช้กำร
ประเมินกำรน ำเสนอ 

ด้ำนที่ 5  ใช้กำร
ประเมินผลกำรสืบค้น

- เสรมิกำรท ำกิจกรรมในช้ันเรียนเพือ่จะ
ได้สะท้อนถึงควำมเข้ำใจของ น.ศ. และ
เพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในกำรจดัท ำ
รำยงำน 

- ปรับปรุงกระบวนวิชำ เพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนในกำรเรียนกำรสอนมำกขึน้ 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
และใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

605412 
กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร 1 
Agro-Industrial 
Product Design 1 
 

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำ
แบบทดสอบกลำง
ภำคและข้อสอบ
ปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
- พิจำรณำจำกงำน
ภำคปฏิบัติประจ ำ
สัปดำห์ 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
-กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
 

-  ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ให้
นักศึกษำฝึกกำรค้นคว้ำด้วยตนเอง  
และน ำมำอธิปรำยโดยมีกำรแสดง
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 

605316 
กำรวิเครำะห์กำร
ทดลองส ำหรับกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
Experimental 
Analysis for 
Product 
Development 
 

- ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
ควำมสอดคล้องกัน
ขอ งมคอ . 3 และ 
มคอ.5 
- กำรพิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง
ภำคและ 
ข้อสอบปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำและครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 

- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 

- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ ำแนกตำม  TQF ใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินจำกกำรเข้ำ
ชั้นเรียนตรงเวลำและ
กำรส่งงำนปฏิบัติกำร
ในชั้นเรียน 

 • ด้ำนที่ 2 และ 3 
ใช้กำรสอบกลำงภำค
และสอบปลำยภำค 

 • ด้ำนที ่4 ใช้กำร
ประเมินกำรท ำงำน
ในปฏิบัติกำร 

605301 
เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ 1 
Product 
Development 
Technology 1 

- ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
ควำมสอดคล้องกัน
ขอ งมคอ . 3 และ 
มคอ.5 
- กำรพิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง
ภำคและ 
ข้อสอบปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำและครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 

- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 

- กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ ำแนกตำม  TQF ใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินจำกกำรเข้ำ
ชั้นเรียนตรงเวลำและ
กำรท ำงำนร่วมกัน
เป็นกลุ่มของ
นักศึกษำ 

 • ด้ำนที่ 2 และ 3 
ใช้กำรสอบกลำงภำค
และสอบปลำยภำค 

 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำร
ประเมินกำรน ำเสนอ
งำนและกำรท ำงำน
ในปฏิบัติกำร 

 • ด้ำนที่ 5 ใช้กำร
ประเมินผลรำยงำน
และกำรน ำเสนองำน 

 
 
 

3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  
หลักสูตรสนับสนุนให้ทุกกระบวนวิชำพัฒนำ/ปรับวิธีกำรเรียนกำรสอน ให้ตรงตำมควำม

ต้องกำรของผู้เรียนเพิ่มมำกข้ึน โดยพิจำรณำจำกข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจำกกำรประเมินกระบวนวิชำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 10 15 14 12 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 37 54 48 55 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 27.03 4.57 4.57 21.82 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.33 4.20 4.29 4.48 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 3.72 3.85 4.01 3.94 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.10 4.30 4.48 4.02 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

3.82 4.07 4.04 4.67 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.10 4.17 4.32 4.08 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 3.98 4.17 4.26 4.04 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน 4.25 4.29 4.42 4.22 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 

 
หมำยเหตุ : 

1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  

2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 
ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

3.1 กรณีมีแนวโน้มอไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงทีค่ืออะไร 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิตมีแนวโน้มไม่คงท่ี โดยภำพรวมค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน
ในปีกำรศึกษำ 2560-2562 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ลดลงเล็กน้อยในปี 2563 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 
ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับค่ำเฉลี่ยนผลกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้อำจเป็น
ผลเนื่องมำจำกสำขำวิชำได้น ำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิตมำเป็นแนวทำงในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และปรุงปรับในทุกๆปี 
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3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 

ทำงสำขำวิชำได้น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิตมำปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กิจกรรมในสำขำวิชำ และพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  เช่น กำรเพ่ิมทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ โดยกำรจัดอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรท ำงำน รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด้ำนกำรกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนโครงกำร one day startup, ทักษะกำรสื่อสำร 
กำรน ำเสนองำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรสืบค้นแหล่งข้อมูลด้วยกำรจัดฝึกอบรม กิจกรรม
พัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและกล้ำแสดงออกมำกข้ึน เช่น กิจกรรมกำร Pitching ผลิตภัณฑ์
อำหำร กิจกรรมมำรยำทโต๊ะอำหำรตะวันตก เพ่ือให้นักศึกษำมีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมมั่นใจด้ำน
ทักษะกำรเข้ำสังคม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล โครงกำรร่วมท ำโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบกำร และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active Learning 
มำกขึ้นในหลำยกระบวนวิชำ เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมในกำรเรียนที่มุ่งเน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้จริง และลง
มือท ำจริงมำกขึ้น โดยเปิดโอกำศให้นักศึกษำได้ใช้ทักษะทำงด้ำนไอทีมำกขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้
นักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำรและร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดโดย
หน่วยงำนและองค์กรภำครัฐ 

 
3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ควรจะมี connection เกี่ยวกับ
งำนให้นักศึกษำบ้ำง จัดตั้งสำขำ
มำกมำยแต่บัณฑิตต้องมำหำท ำงำน
กันเอง ไม่ตรงสำยเป็นส่วนใหญ่ น่ำ
เสียดำยศักยภำพที่ได้ร่ ำเรียนกันมำ 
ทำงมหำวิทยำลัยควรมีบริษัทรองรับ
นักศึกษำที่เรียนจบมำให้เป็น
ทำงเลือกบ้ำง เรียนจบแล้วจบกัน
ท ำงำนที่ไหนก็ได้เสียดำยควำมรู้ 

ทำงคณะ และสำขำวิชำมีกำร
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับงำนให้
นักศึกษำได้ทรำบทั้งที่อยู่
ภำคเหนือ และภำคอ่ืนๆ มีกำรดู
งำน กำรฝึกงำนช่วงปิดเทอม และ
โครงกำรสหกิจศึกษำเพ่ือเปิด
โอกำสให้นักศึกษำได้รู้จักบริษัท 
และผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้แล้ว
ยังมีโครงกำรวิจัยที่เปิดโอกำสให้
นักศึกษำได้ร่วมท ำกับ
ผู้ประกอบกำรโดยตรง 

จำกผลกำรส ำรวจประจ ำปี 
2564 เรื่องภำวะกำรมีงำนท ำ
ของบัณฑิตที่จบจำกสำขำวิชำ 
มีบัณฑิตของสำขำตอบแบบ
ส ำรวจร้อยละ 90.91 มีบัณฑิต
ที่มีงำนท ำร้อยละ 64 ซึ่งเป็น
ร้อยละท่ีสูงอันดับที่ 2 รองจำก
สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ทำงทะเล ซึ่งได้ร้อยละ 64.29 
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของบัณฑิตที่
ตอบแบบส ำรวจ หรือร้อยละ 
53.13 ท ำงำนตรงกับสำขำวิชำ  

2. excel functions / search 
engine 

สำขำวิชำมีกำรสอดแทรกกำรเรียน
กำรสอนที่ใช้โปรแกรมดังกล่ำว 
และกำรค้นหำด้วย search 
engine มำกขึ้น 

จำกผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 
4.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 36 52 48 50 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 37 54 48 55 
ร้อยละบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 97.30 96.30 100 90.91 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้ว 24 37 21 32 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้วและก ำลังศึกษำต่อ 0 0 0 0 
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท ำงำนและไม่ได้ศึกษำต่อ 6 14 25 18 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีก ำลังศึกษำต่อ 6 1 2 0 
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ประสงค์ท ำงำน 2 8 14 4 
ร้อยละกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 80.00 72.55 46.65 64.00 
ค่าคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 4.00 3.63 2.28 3.20 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

จ ำนวนนักศึกษำที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีค่ำคะแนน
มำกและลดต่ ำลงอย่ำงไม่มีทิศทำง ทั้งนี้เป็นผลจำกทัศนคติและเจตคติของบัณฑิตที่มีต่อกำร
ท ำงำนแต่ละคน  รวมทั้งผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกำรท ำงำนและสถำนกำรณ์ของโลกที่
เปลี่ยนไป ส ำหรับข้อมูลที่ได้จำกบัณฑิตที่จบกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำบัณฑิตได้รับกำรจ้ำงงำน
มำกขึ้น  นอกจำกนี้ส่วนหนึ่งอำจเป็นผลจำกกำรรู้จักตนเองและวำงแผนชีวิตได้ดีมำกขึ้น  
นอกจำกนี้ยังคำดว่ำอำจเป็นผลจำกกำรผลกระทบของไวรัสโควิค-19  ซึ่งมีผลต่อกำรจ้ำงงำนของ
เอกชนบำงส่วน แต่รัฐบำลได้จัดโครงกำรจัดจ้ำงบัณฑิตใหม่ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ ผ่ำนหลำย
หน่วยงำน    จึงอำจท ำให้ตัวเลขเฉลี่ยกำรได้งำนท ำมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนจำกปี 2562 
 
2.2 มีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นอย่างไร 

ทำงหลักสูตรฯ จะจัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมต่ำงๆ เช่น เทคนิคกำรพูด  
กำรสัมภำษณ์งำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ เทคนิคกำรเตรียม resume เป็นต้น นอกจำกนี้ยังต้อง
พัฒนำทักษะในด้ำนกำรท ำงำนอื่นๆ มำกขึ้น เช่น ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ กำรสื่อสำร  เป็นต้น 
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3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต (ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
รายงานการวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปี 2563) 
3.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตามข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงสังคม 
เช่น กำรรณรงค์เรื่องโลกร้อน กำร
รับผิดชอบต่อสังคม 

จะจัดกิจกรรมด้ำนจิตสำธำรณะและ
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 

2. ฝึกกิจกรรมกำรเป็นผู้น ำพัฒนำ
ให้นักศึกษำให้มีควำมกล้ำแสดงออก
มำกขึ้นและกำรท ำงำนในองค์กร 

- จัดกิจกรรมเสริมหรือหำเวทีประกวด
ผลงำนต่ำงๆ เพื่อให้นักศึกษำเรียนรู้
ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม  กำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วม และกล้ำแสดงออกมำก
ขึ้น 
-แจ้งให้คณำจำรย์ในสำขำฯ ทรำบเพื่อให้
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษำกล้ำแสดงออกมำกขึ้น 

 

3. ควรชี้แจงเรื่องทุนกำรศึกษำต่ำง 
ๆ และแนวทำงในกำรได้ทุนที่มี
ตั้งแต่ต้น 

แจ้งให้งำนทำงกำรศึกษำของคณะฯ 
ทรำบเพ่ือประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงกำร
สื่อสำรที่เหมำะสม 

 

4. ควรบริหำรจัดกำรวิชำสหกิจ
ศึกษำและกำรฝึกงำนให้ดีกว่ำนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษำไม่เสียผลประโยชน์
และได้ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับ
นักศึกษำมำกท่ีสุด 

- ปรับปรุงรูปแบบบริหำรจัดกำรวิชำสห
กิจผ่ำนทำงส ำนักวิชำฯ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและติดต่อ
สถำนประกอบกำร   
- แจ้งให้อำจำรย์ผู้ประสำนงำนทรำบเพื่อ
ปรับปรุงในส่วนกำรบริหำรจัดกำรวิชำสห
กิจศึกษำท่ีมีเอกสำร ข้อก ำหนด เวลำ ที่
ชัดเจนและตรงเวลำมำกขึ้น  

 

5. อยำกให้มีกิจกรรมที่เก่ียวกับ
ทักษะกำรใช้ชีวิตในโลกของกำร
ท ำงำนมำกข้ึน  

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมำกข้ึน เช่น 
ทักษะกำรพูดน ำเสนอ ทักษะกำรท ำงำน
เป็นทีม (teamwork) และภำวะผู้น ำ
(leadership)  

 

6. กำรท ำงำนด้วยตนเองส ำคัญมำก 
เพรำะเรำจะได้รู้สิ่งผิดพลำดและได้
เรียนรู้จำกสิ่งผิดพลำด กำรได้
ปฏิบัติงำนจริงจำกกำรฝึกงำนได้
ประโยชน์ค่อนข้ำงมำกช่วยให้เรำ
เห็นภำพกำรท ำงำนและท ำงำนได้
จรงิ 

จัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติ หรือท ำ project 
based learning ในกระบวนวิชำต่ำงๆ 
ให้มำกขึ้นแทนกำรบรรยำย 
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3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. กำรฝึกให้นักเรียนแสดงควำม
คิดเห็นร่วมกันกับอำจำรย์ผู้สอนโดย
กำรปล่อยอิสระทำงควำมคิด 

แจ้งให้คณำจำรย์ในสำขำฯ เพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบกำรสอนเพื่อให้
โอกำสและรับฟังควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำมำกข้ึน 

 

2. อยำกให้เพ่ิมเวลำกำรฝึกงำน 
อยำกให้เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริง 

แจ้งให้อำจำรย์ผู้ดูแลกระบวนวิชำ
ดังกล่ำวรับทรำบ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ระยะเวลำกำรฝึกงำนขึ้นกับกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของสถำน
ประกอบกำร 

 

3. ควรมีกำรแนะแนวทำงกำรหำ
งำนที่ตรงกับสำขำวิชำเพ่ือเป็น
ทำงเลือกให้กับนักศึกษำมำกขึ้น 

เสนอให้ส ำนักวิชำฯ จัดกิจกรรม
แนะแนว 

 

 
3.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

4. อยำกให้เพ่ิมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมำย 
เพ่ือให้น ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 
เช่น สอนขึ้นทะเบียน อย. 

- เชิญวิทยำกรจำกภำยนอกมำ
สอนในด้ำนกำรขึ้นทะเบียน อย. 
- แจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนวิชำเน้นย้ ำ
ในหัวข้อดังกล่ำวให้มำกขึ้น 

 

5. กำรสอนให้เห็นภำพจริงจะช่วย
ในด้ำนควำมจ ำและควำมเข้ำใจได้ดี 

-  แจ้งคณำจำรย์รับทรำบเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสอนให้
เห็นภำพจริงมำกขึ้น หรือใช้สื่อ 
คลิปวิดีโอจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ  

 

6. ควรน ำเทคโนโลยีมำใช้ให้
มำกกว่ำนี้ 

แจ้งให้ทำงคณะฯ และส ำนักวิชำฯ 
รับทรำบเพื่อจัดเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและด้ำน
ไอทีมำกขึ้น 

 

7. เพ่ิมอุปกรณ์ในกำรเรียนให้
เพียงพอ เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำถึง
อุปกรณ์ กำรทดลองท ำสิ่งต่ำง ๆ 
ด้วยตนเอง 

แจ้งให้กรรมกำรบริหำรคณะฯ 
และส ำนักวิชำฯ รับทรำบ เพื่อ
อนุมัติและสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรจัดซื้ออุปกรณ์ 

ได้ด ำเนินกำรแล้ว แต่ก็ยังไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
 

ผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  (เลือกรายงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) 
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำร
บันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน 
ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำน
หลักสูตร 3 ครั้ง โดยมีอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 
100% ทุกครั้ง และมีกำรบันทึกกำร
ประชุมทุกครั้ง (ดังเอกสำรแนบ
ภำคผนวก ก.) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำ/สำขำวิชำ 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ ตำม
แบบมคอ.3 ครบทุกกระบวนวิชำก่อน
เปิดภำคกำรศึกษำ (ดังเอกสำรแนบ
ภำคผนวก ข.) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวน
วิชำ ตำมแบบ มคอ.5 ครบทุกกระบวน
วิชำหลังปิดภำคกำรศึกษำ 
(ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ค.) 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 



32 
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่

ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน 
มคอ.3 ร้อยละ 26.67 จำก 8 กระบวน
วิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2563 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

ไม่มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งใหม่ 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือ
วิชำชีพ (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ง.) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ย 4.21 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยเท่ำกับ 4.22 
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เอกสารประกอบภาคผนวก 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
เอกสารประกอบ หัวข้อ หน้า 

เอกสำรประกอบ ก 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563 

34 

เอกสำรประกอบ ข กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.3 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 44 

เอกสำรประกอบ ค กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.5 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 47 

เอกสำรประกอบ ง กำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
(ปีกำรศึกษำ 2563) 

50 
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 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเทคโนโลยี

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร ระดับปริญญำตร ี 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ ประจ ำปี 2563 ครั้งท่ี 3 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

  



44 
 

 
 
 

เอกสำรประกอบ ข 
 กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.3 ท่ีมีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 



46 
 

 
 
 
 
 



47 
 

 
 
 

เอกสำรประกอบ ค 
 กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.5 ท่ีมีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 



50 
 

 
 
 

เอกสำรประกอบ ง 
 กำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

(ปีกำรศึกษำ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

1 
เพื่อควบคุมดูแลนักศึกษำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำเปิดกระป๋อง ครั้งท่ี 
27 

สุทัศน์ สุระวัง 2 มกรำคม 
2563  - 5 มกรำคม 
2563 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น จ.
ขอนแก่น 

2 

เข้ำร่วมประชุมหำรือเครือข่ำย
โรงงำนต้นแบบกำรแปรรูปอำหำร
เพื่อสุขภำพ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 6 มกรำคม 
2563  - 6 มกรำคม 
2563 

ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวตักรรมแห่งชำติ 
(สอวช.) กรุงเทพฯ 

3 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 1/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 7 มกรำคม 
2563  - 7 มกรำคม 
2563 

ณ ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ ช้ัน 4 อำคำร
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 

4 

เข้ำร่วมประชุม The 1st 
International Conference on 
Belt and Road Initiative 
(ICB&RI) 2020" ในหัวข้อ 
"Towards Educational 
Cooperation and Regional 
Development" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 13 มกรำคม 
2563  - 16 
มกรำคม 2563 

Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) Sarawak 
สหพันธรัฐมำเลเซีย 

5 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
จัดท ำค ำของบประมำณ แผนงำน
บูรณำกำรเตยีมควำมพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

วิญญู ศักดำทร 16 มกรำคม 
2563  - 16 
มกรำคม 2563 

โรงแรมปริ๊นซ์พำเลซ มหำ
นำค กรุงเทพฯ 

6 
เข้ำรับรำงวลั "ควำมดีตอบแทนคณุ
แผ่นดินและบุคคลตัวอย่ำงแห่งปี 
Best Practice Awards 2020" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 17 มกรำคม 
2563  - 17 
มกรำคม 2563 

หอประชุมกองทัพอำกำศ 
กรุงเทพฯ 

7 
เข้ำร่วมกิจกรรม Road Show 
กองทุนยุวสตำร์ทอัพ (Youth 
Startup Fund) ภำคเหนือ 

วิญญู ศักดำทร 18 มกรำคม 
2563  - 18 
มกรำคม 2563 

อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.
เชียงใหม่) 

8 

 

เข้ำร่วมสัมมนำประชำพิจำรณ์ เรือ่ง 
"ก้ำวต่อไปของไทย หลังปิดดีล 
RCEP" ครั้งท่ี 2 จ.เชียงใหม ่

วิญญู ศักดำทร 20 มกรำคม 
2563  - 20 
มกรำคม 2563 

โรงแรมวินทรี ซติี้ รสีอร์ท 
เชียงใหม ่
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9 

เพื่อเป็นคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลยั และผลงำนใน
ต ำแหน่งคณบดี ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 29 มกรำคม 
2563  - 29 
มกรำคม 2563 

มหำวิทยำลยัรำชภฎั
อุตรดิตถ ์

10 

เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพในพิธีสวดพระ
อภิธรรมศพ คุณแม่อไุร น ำธวัช 
(คุณแม่ของอำจำรยส์มฤดี ศิริชัย
เอกวัฒน์) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 29 มกรำคม 
2563  - 29 
มกรำคม 2563 

วัดธำตุทอง เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ 

11 

เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำน
นวัตกรรมอำหำรของไทย ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของกำรจัดงำนคือ เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
และสร้ำงโอกำสในกำรขยำยตลำด6
ทั้งในและต่ำงประเทศ ภำยใต7้
แนวคิด "From Local to Global" 

ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว 2 กุมภำพันธ์ 
2563  - 7 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรม Sann Hotel จ.
เชียงรำย 

12 

ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 2/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 4 กุมภำพันธ์ 
2563  - 4 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ ช้ัน 4 อำคำร
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 

13 

เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำเลือกผู้แทน
ผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 4 กุมภำพันธ์ 
2563  - 4 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องกังวำนพงศ์ ช้ัน 4 
อำคำรยุทธศำสตร ์

14 

เป็นวิทยำกร บรรยำยให้ควำมรู้
ให้กับผู้สูงอำยุท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
หนองผึ้งอำยุวัฒน์วิทยำ ในหัวข้อ 
“กินอย่ำงไรให้สุขภำพดี” 

วิญญู ศักดำทร 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมใหญ่ ส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลหนองผึ้ง 
อ ำเภอสำรภี จังหวัด
เชียงใหม ่
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15 

เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำอนุมตัิสอบ
ไลร่ำยวิชำต่ำงๆ ประจ ำภำค
กำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรโรงงำนแปรรูปอำหำร 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัพำยัพ เขตแม่
คำว 

16 

เข้ำ่ร่วมประชุมปรึกษำหำรือแนว
ทำงกำรประสำนงำนและมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ 
2019 ในสถำนศึกษำพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นกรณเีร่งด่วน 

สุทัศน์ สุระวัง 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมบัวตอง ช้ัน 1 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

17 
เข้ำร่วมประชุมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดเีด่น 
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 6 กุมภำพันธ์ 
2563  - 6 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมบุญสม มำร์ติน 
ช้ัน 2 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

18 
เข้ำร่วมประชุมคระกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ (กบม.) ครัง้
ที่ 3/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมตะวันกังวำนพงศ์ 
ช้ัน 4 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

19 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษำปฏบิัติสหกิจ
ศึกษำ 

นิรมล อุตมอ่ำง 18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

บริษัท ชำระมิงค์ จ ำกัด 

20 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษำปฏบิัติสหกิจ
ศึกษำ 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ด จ ำกัด 

21 
เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ส ำหรับผู้บริหำร 

วิญญู ศักดำทร 19 กุมภำพันธ์ 
2563  - 19 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

22 
เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ส ำหรับผู้บริหำร 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กุมภำพันธ์ 
2563  - 19 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

23 

เข้ำร่วมกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ครั้งท่ี 
2/2563 และกำรสัมมนำระดม
ควำมคิดเห็นเชิงนโยบำย (Retreat) 
ระหว่ำงกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมวังใต้ จ.สุรำษฎร์ธำน ี
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และผูบ้ริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 
2563 

24 

เข้ำร่วมสัมมนำระดมควำมคิดเห็น
เชิงนโยบำย (Retreat) ระหวำ่ง
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยร่วมกบั
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 
2563 เรื่อง กระทรวง อว. กับกำร
ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 22 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมวังใต้ จ.สุรำษฎร์ธำน ี

25 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

26 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

27 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุดำพร วัฒนำ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

29 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุทัศน์ สุระวัง 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

30 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุวรรณำ เดชะรัต
นำงกูร 

21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

31 
เข้ำร่วมน ำเสนอโครงกำรวิจัยตำม
แผน Smart Farming ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 24 กุมภำพันธ์ 
2563  - 24 
กุมภำพันธ์ 2563 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (ภำยในกรม
พัฒนำท่ีดิน) กรุงเทพฯ 

32 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
วิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

27 กุมภำพันธ์ 
2563  - 27 
กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและ
อำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
พิบูลสงครำม 
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33 
เป็นวิทยำกรโครงกำรเสรมิแกร่งกำร
ให้บริกำรทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำ
ผลิตภณัฑ์อำหำร 

ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว 28 กุมภำพันธ์ 
2563  - 28 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
จ.เชียงใหม่ 

34 
เข้ำร่วมโครงกำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง สตง.กับกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 9 มีนำคม 
2563  - 9 มีนำคม 
2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

35 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.)ครั้งที่ 4/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 10 มีนำคม 
2563  - 10 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมตะวันกังวำนพงศ์ 
ช้ัน 4 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

36 

เข้ำร่วมวิพำกษ์ยุทธศำสตร์ของ
วิทยำลัยฯ พร้อมกับหำรือแนวทำง
สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
วิทยำลัยฯ ตำมโครงกำร “กำร
ทบทวนยุทธศำสตร์วิทยำลัย
กำรศึกษำและกำรจดักำรทำงทะเล 
และหำรือแนวทำงสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ 
2563” 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 มีนำคม 
2563  - 18 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมเรือนรับรองอ่ำง
แก้ว มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

37 
เป็นอำจำรย์บรรยำยพิเศษ วิชำ 
อภอ.232 วัสดผุลติภณัฑ์ 2 ในภำค
กำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

วิญญู ศักดำทร 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ศูนย์ล ำปำง จ.ล ำปำง 

38 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

39 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

40 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 
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41 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ยุทธนำ พิมลศิรผิล 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

42 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

วิญญู ศักดำทร 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

43 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

44 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุทัศน์ สุระวัง 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

45 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุวรรณำ เดชะรัต
นำงกูร 

19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

46 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

นิรมล อุตมอ่ำง 24 มีนำคม 
2563  - 24 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

47 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุทัศน์ สุระวัง 24 มีนำคม 
2563  - 24 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

48 
เป็นอำจำรย์บรรยำยพิเศษ วิชำ 
อภอ.232 วัสดผุลติภณัฑ์ 2 ในภำค
กำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

วิญญู ศักดำทร 26 มีนำคม 
2563  - 26 มีนำคม 
2563 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ศูนย์ล ำปำง จ.ล ำปำง 

49 

เพื่อเป็นคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลยัและผลงำนในต ำแหน่ง
คณบดี มหำวิทยำลยัรำชภฎั
อุตรดิตถ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 30 มีนำคม 
2563  - 1 เมษำยน 
2563 

มหำวิทยำลยัรำชภฎั
อุตรดิตถ์ วิทยำลัยน่ำน จ.
น่ำน 
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50 

เข้ำร่วมรบัฟังกำรประชุมช้ีแจงผ่ำน
ระบบกำรถ่ำยทอดทำงสื่อออนไลน์ 
"โครงกำรยกระดับสมรรถนะบคุคล
ตำมมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิ
วิชำชีพ กลุ่มอุตสำหกรรมชีวภำพ 
สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีชีวภำพ 
ปีงบประมำณ 2563" 

สุวรรณำ เดชะรัต
นำงกูร 

31 มีนำคม 
2563  - 31 มีนำคม 
2563 

ผ่ำนทำง 
Facebook:naetckukps 

51 

เป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง "กำร
ดีไซน์วสัดุจำกธรรมชำติเป็นบรรจุ
ภัณฑเ์พื่อสร้ำงมลูค่ำและคณุค่ำเพิ่ม
ให้กับผลผลติสินค้ำเกษตร" ให้แก่
เกษตรกรผู้เข้ำร่วมอบรม 

วิญญู ศักดำทร 14 พฤษภำคม 
2563  - 14 
พฤษภำคม 2563 

ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตร 
จังหวัดล ำพูน 

52 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 13/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 พฤษภำคม 
2563  - 19 
พฤษภำคม 2563 

กำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทำง
ของระบบ Zoom 

53 

เข้ำร่วมหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้โรงงำนต้นแบบ
นวัตกรรมอำหำรครบวงจรส ำหรับ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-
19 

ยุทธนำ พิมลศิรผิล 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

ห้องประชุม D206 ช้ัน 2 
อำคำร D อำคำรอ ำนวยกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

54 

เข้ำร่วมหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้โรงงำนต้นแบบ
นวัตกรรมอำหำรครบวงจรส ำหรับ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-
19 

วิญญู ศักดำทร 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

ห้องประชุม D206 ช้ัน 2 
อำคำร D อำคำรอ ำนวยกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

55 

เข้ำร่วมหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้โรงงำนต้นแบบ
นวัตกรรมอำหำรครบวงจรส ำหรับ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำก

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

ห้องประชุม D206 ช้ัน 2 
อำคำร D อำคำรอ ำนวยกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
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สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-
19 

56 

เข้ำร่วมประชุมควำมคืบหน้ำ
โครงกำรแก้ปญัหำว่ำงงำนบัณฑติ 
มช. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโควดิ-
19 (COVID-19) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

กำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทำง
ของระบบ Zoom 

57 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 14/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 2 มิถุนำยน 
2563  - 2 มิถุนำยน 
2563 

ประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบ 
Zoom 

58 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือใน
รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนใน
หน่วยทดสอบกำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 

ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว 8 มิถุนำยน 
2563  - 8 มิถุนำยน 
2563 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 
อำคำรรำชนครินทร์ คณะ
แพทยศำสตร ์

59 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือใน
รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนใน
หน่วยทดสอบกำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 8 มิถุนำยน 
2563  - 8 มิถุนำยน 
2563 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 
อำคำรรำชนครินทร์ คณะ
แพทยศำสตร ์

60 

เป็นวิทยำกรบรรยำยใหค้วำมรู้และ
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีกำรแปร
รูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
ภำยใต้โครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 กิจกรรม
กำรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อกำร
พัฒนำอำชีพ 

อิศรพงษ์ พงษ์ศิริ
กุล 

25 มิถุนำยน 
2563  - 26 
มิถุนำยน 2563 

พื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์ ล่่ม
น้ ำเมืองงำม ต.ท่ำตอน อ.แม่
อำย จ.เชียงใหม ่

61 

เข้ำร่วมโครงกำร "กำรสร้ำง
เครือข่ำยวิทยำศำสตร์ฮำลำลระดบั
มหำวิทยำลยั เพื่อร่วมพัฒนำ
ศักยภำพควำมรู้ ด้ำนวิทยำศำสตร์

สุทัศน์ สุระวัง 30 มิถุนำยน 
2563  - 30 
มิถุนำยน 2563 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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และเทคโนโลยีฮำลำลส ำหรับนสิิต 
นักศึกษำ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

62 

เข้ำร่วมกิจกรรม “10 Doi of 
Specialty Coffee to cups” 
กิจกรรมวิจยัและพัฒนำเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำผลติภณัฑ์และกำรส่งเสริม
นวัตกรรมผลิตภณัฑ์กำแฟอะรำบกิ้ำ 
ภำยใต้โครงกำร กำรยกระดับ
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำอัตลักษณ์
กำแฟอะรำบิก้ำภำคเหนือ 
(Northern Boutique Arabica 
Coffee Center) 

วิญญู ศักดำทร 9 กรกฎำคม 
2563  - 9 
กรกฎำคม 2563 

ศูนย์เรียนรู้กำแฟวำวี ออร์
แกนิค ต.วำวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงรำย 

63 
เข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย CMU BCG 
Maehia Platform 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 กรกฎำคม 
2563  - 16 
กรกฎำคม 2563 

ห้องประชุมบัวเรศ ค ำทอง 
ช้ัน 5 อำคำรส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 2 

64 

เข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำง
กำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรจดัตั้งศูนยร์ับรองมำตรฐำน
และคณุภำพสินค้ำเกษตร และ124
ผลิตภณัฑ์อำหำรและเครื่องมือ
แพทย์ (ศมร.มช.) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 22 กรกฎำคม 
2563  - 22 
กรกฎำคม 2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ ช้ัน 4 อำคำร
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 

65 
เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศพนักงำน
มหำวิทยำลยัใหม่ ประจ ำปี 2563 
ส ำหรับสำยวิชำกำร 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 29 กรกฎำคม 
2563  - 31 
กรกฎำคม 2563 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

66 
เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศพนักงำน
มหำวิทยำลยัใหม่ ประจ ำปี 2563 
ส ำหรับสำยวิชำกำร 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 3 สิงหำคม 
2563  - 5 สิงหำคม 
2563 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

67 

เข้ำร่วมเป็นอำจำรย์พเิศษบรรยำย
พิเศษให้แกห่ลักสตูรศลิปกรรม
ศำสตร์ สำขำวิชำออกแบบหัตถ
อุตสำหกรรม วิชำ อถอ.223 วัสด

วิญญู ศักดำทร 6 สิงหำคม 
2563  - 19 
พฤศจิกำยน 2563 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ศูนย์ล ำปำง 
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ผลิตภณัฑ์ 3 (ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 
09.30-14.30 น.) 

68 
สัมมนำโครงกำร Retreat : 
Strategic roadmap for Agro 
BCG ประจ ำปี 2563 

ยุทธนำ พิมลศิรผิล 8 สิงหำคม 
2563  - 9 สิงหำคม 
2563 

โรงแรมปำงวิมำน เชียงใหม่ 
สปำ รสีอร์ท อ ำเภอแมร่ิม 
จังหวัดเชียงใหม ่

69 
ลงพื้นที่ให้ค ำปรึกษำและถ่ำยทอด
สูตรและเทคโนโลย ี

วิญญู ศักดำทร 17 สิงหำคม 
2563  - 17 
สิงหำคม 2563 

วิสำหกิจชุมชนกล่่่มเกษตรกร 
บ้ำนนำปลำจำด 1 จ.
แม่ฮ่องสอน 

70 

เข้ำร่วมกิจกรรม Training the 
Trainer และ Train to 
Professional เพื่อพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยและผู้ประกอบกำรด้วย
กระบวนกำร Design Thinking 

วิญญู ศักดำทร 20 สิงหำคม 
2563  - 21 
สิงหำคม 2563 

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธำนี 

71 
เข้ำร่วมพิธี และเข้ำร่วมงำน "เกษตร
สร้ำงชำติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคน
เกษตรสร้ำงชำติ" 

อิศรพงษ์ พงษ์ศิริ
กุล 

27 สิงหำคม 
2563  - 29 
สิงหำคม 2563 

ศูนย์แสดงสินค้ำและกำร
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธำนี จ.นนทบุรี 

72 

เข้ำร่วมกิจกรรม Training the 
Trainer และ Train to 
Professional เพื่อพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยและผู้ประกอบกำรด้วย
กระบวนกำร Design Thinking 

วิญญู ศักดำทร 3 กันยำยน 
2563  - 4 กันยำยน 
2563 

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธำนี 

73 
เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิเครำะห์
กลิ่นรส 

นิรมล อุตมอ่ำง 9 กันยำยน 
2563  - 11 
กันยำยน 2563 

โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ และ
มหำวิทยำลยัมหิดล 

74 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 21/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 9 กันยำยน 
2563  - 9 กันยำยน 
2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ 

75 

เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร Gastronomy Tourism : 
LANNA Gastronomy “คิดถึง
เชียงใหม”่ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 กันยำยน 
2563  - 18 
กันยำยน 2563 

ห้องประชุมบัวเรศ ค ำทอง 
ช้ัน 5 อำคำรส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 2 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
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76 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บรหิำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 (เพิ่มเติมรำยชื่อกลุ่ม) เรื่อง 
“กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goals:SDGs” 

นิรมล อุตมอ่ำง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

77 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บรหิำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 (เพิ่มเติมรำยชื่อกลุ่ม) เรื่อง 
“กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม137
แนวทำง Sustainable 
Development Goals:SDGs” 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

78 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บรหิำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 (เพิ่มเติมรำยชื่อกลุ่ม) เรื่อง 
“กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goals:SDGs” 

สุทัศน์ สุระวัง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

79 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บรหิำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 "กำรพัฒนำมหำวิทยำลยัตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goal (SDGs)" 

นิรมล อุตมอ่ำง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม ่

80 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บรหิำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 "กำรพัฒนำมหำวิทยำลยัตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goal (SDGs)" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม ่

81 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บรหิำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 "กำรพัฒนำมหำวิทยำลยัตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goal (SDGs)" 

สุทัศน์ สุระวัง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม ่
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82 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

83 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

84 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุทัศน์ สุระวัง 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

85 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุวรรณำ เดชะรัต
นำงกูร 

21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

86 
เข้ำร่วมโครงกำรปฐมนิเทศพนักงำน
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี 2563 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 25 กันยำยน 
2563  - 25 
กันยำยน 2563 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

87 

เข้ำพบหำรือร่วมกับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 29 กันยำยน 
2563  - 29 ตุลำคม 
2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(สสว.) อำคำรทีเอสที 
กรุงเทพฯ 

88 
เข้ำร่วมประชุมรับฟังปัญหำของ
โรงเรียนในพื้นที่น ำร่อง จังหวัด
เชียงใหม ่

สุทัศน์ สุระวัง 4 ตุลำคม 
2563  - 4 ตุลำคม 
2563 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

89 
เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร “English 
as a Medium of Instruction for 
Academics” 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 5 ตุลำคม 
2563  - 31 ตุลำคม 
2563 

ในรูปแบบออนไลน ์

90 

เป็นวิทยำกรกำรอบรมสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร ในหัวข้อ กำรออกแบบ
บรรจภุัณฑผ์ลติภณัฑ์จำกผึ้งโพรง
และชันโรง ภำยใต้โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลติสินค้ำเกษตร 

วิญญู ศักดำทร 16 ตุลำคม 
2563  - 16 ตุลำคม 
2563 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ล ำพูน 
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91 

เข้ำร่วมประชุมและหำรือควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และร่วมงำน
เลี้ยงรับรอง : สำนสมัพันธ์
วัฒนธรรมสองแผ่นดิน 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 ตุลำคม 
2563  - 16 ตุลำคม 
2563 

เรือนรับรองอ่ำงแก้ว 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

92 
เข้ำร่วมอบรมค่ำยแอมบำสเดอร์ รุน่
ที่ 4 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 17 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โครงกำรหลวงทุ่งเริง และ
โรงแรม Content Villa จ.
เชียงใหม ่

93 
เข้ำร่วมอบรมค่ำยแอมบำสเดอร์ รุน่
ที่ 4 

สุทัศน์ สุระวัง 17 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โครงกำรหลวงทุ่งเริง และ
โรงแรม Content Villa จ.
เชียงใหม ่

94 

เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทำงกำรบริหำรงำนระหว่ำง
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยร่วมกับ
ผู้บริหำรส่วนงำน (Faculty 
Leadership Program) ที่เกี่ยวข้อง
กับ เรื่อง เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรด ำเนินงำนท่ีเลิศ (EdPEx) 
และเรื่อง กำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยัและ
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบตัิ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

นิรมล อุตมอ่ำง 18 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โรงแรมแคนทำรี ฮลิล์ 
จังหวัดเชียงใหม ่

95 

เข้ำร่วมงำน Propak Asia 2020 
เพื่อจัดแสดงโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ของศูนย์นวัตกรรมอำหำร
และบรรจุภณัฑ ์

วิญญู ศักดำทร 19 ตุลำคม 
2563  - 23 ตุลำคม 
2563 

ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ 

96 

เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรใน
หัวข้อ "กำรทบทวนกระบวนกำร
และหลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรวิจัย
ของสินค้ำเกษตรและอำหำร
มูลค่ำเพิม่ฯ" และกำรเสวนำใน
หัวข้อ "Food with 
FunctionaClaim (FFC) 
Thailand" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 ตุลำคม 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ 
กรุงเทพฯ 
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97 

เข้ำร่วมประชุมงำนยกระดับและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำยให้
ท่องเที่ยว (ผลิตภณัฑ์คลัสเตอร์
อำหำร) 

นิรมล อุตมอ่ำง 2 พฤศจิกำยน 
2563  - 3 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.
เชียงใหม ่

98 

เข้ำร่วมประชุมงำนยกระดับและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำยให้
ท่องเที่ยว (ผลิตภณัฑ์คลัสเตอร์
อำหำร) 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 2 พฤศจิกำยน 
2563  - 3 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.
เชียงใหม ่

99 

เข้ำร่วมประชุมงำนยกระดับและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำยให้
ท่องเที่ยว (ผลิตภณัฑ์คลัสเตอร์
อำหำร) 

วิญญู ศักดำทร 2 พฤศจิกำยน 
2563  - 3 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.
เชียงใหม ่

100 
เข้ำร่วมกิจกรรม MED CMU 
Quality Fair ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 
2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 12 พฤศจิกำยน 
2563  - 13 
พฤศจิกำยน 2563 

คณะแพทยศำสตร ์

101 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

นิรมล อุตมอ่ำง 14 พฤศจิกำยน 
2563  - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

102 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 14 พฤศจิกำยน 
2563  - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

103 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

สุทัศน์ สุระวัง 14 พฤศจิกำยน 
2563  - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

104 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

สุวรรณำ เดชะรัต
นำงกูร 

14 พฤศจิกำยน 
2563  - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

105 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำสภำวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤตใหเ้ป็น
โอกำสหลัง COVID-19 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 พฤศจิกำยน 
2563  - 16 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมแชงกรี-ลำ จ.
เชียงใหม ่
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106 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำสภำวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤตใหเ้ป็น
โอกำสหลัง COVID-19 

สุทัศน์ สุระวัง 16 พฤศจิกำยน 
2563  - 16 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมแชงกรี-ลำ จ.
เชียงใหม ่

107 

เข้ำร่วมกิจกรรม Training the 
Trainer และ Train to 
Professional เพื่อพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยและผู้ประกอบกำรด้วย
กระบวนกำร Design Thinking 

วิญญู ศักดำทร 16 พฤศจิกำยน 
2563  - 18 
พฤศจิกำยน 2563 

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธำนี 

108 

พำนักศึกษำ และบุคลำกร เข้ำร่วม
กิจกรรม English for CANNER 
และกิจกรรมสัมมนำสโมสร
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ครั้งที่ 
2 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 20 พฤศจิกำยน 
2563  - 21 
พฤศจิกำยน 2563 

ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์รี
สอร์ท ต.เชิงดอย อ.ดอย
สะเกด็ จ.เชียงใหม ่

109 

เป็นผู้ควบคมุไปเพื่อติดตำมควบคมุ 
ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกใน
โครงกำรค่ำย AgroCMU X-
perience camp ครั้งท่ี 2 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 23 พฤศจิกำยน 
2563  - 25 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมเชียงใหม่เฟรชมลิค์ 
จ.เชียงใหม่ และศูนย์วิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์
เชียงใหม ่

110 

เป็นผู้ควบคมุไปเพื่อติดตำมควบคมุ 
ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกใน
โครงกำรค่ำย AgroCMU X-
perience camp ครั้งท่ี 2 

สุทัศน์ สุระวัง 23 พฤศจิกำยน 
2563  - 25 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมเชียงใหม่เฟรชมลิค์ 
จ.เชียงใหม่ และศูนย์วิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์
เชียงใหม ่

111 

เข้ำร่วมกิจกรรม Training the 
Trainer และ Train to 
Professional เพื่อพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยและผู้ประกอบกำรด้วย
กระบวนกำร Design Thinking 

วิญญู ศักดำทร 30 พฤศจิกำยน 
2563  - 1 ธันวำคม 
2563 

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธำนี 

112 
เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมนักวิจยัรุน่
ใหม่ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 30 พฤศจิกำยน 
2563  - 30 
พฤศจิกำยน 2563 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
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113 
เข้ำร่วมโครงกำร 20-IN-80-GE-
TRC-B:Training of Trainers on 
Lean Manufacturing Systems 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 8 ธันวำคม 
2563  - 10 
ธันวำคม 2563 

ผ่ำนระบบกำรประชุม
ทำงไกล (ออนไลน์) 

114 
เข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นด้ำนอำหำรและกำรโรงแรม 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 21 ธันวำคม 
2563  - 25 
ธันวำคม 2563 

โรงแรมอวำนี พัทยำ รสีอร์ท 
จังหวัดชลบุร ี

115 

เข้ำพบและปรึกษำหำรือกับ
ผู้ประกอบกำร พร้อมกับนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ช้ันปีท่ี ๔ (น.ส.
อำรียำ บุญเทพ และนำยปวริศร์ 
วิรัช) 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 29 ธันวำคม 
2563  - 29 
ธันวำคม 2563 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรพื้นท่ีสูงบ้ำนแม่ข
นิลเหนือ จ.เชียงใหม ่

 

 

 


