
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

  



2 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

แผน ก 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 10 10 10 10 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  4 5 2 3 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 40 50 20 30 

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 

40 50 20 30 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

กำรรับนักศึกษำ  
            1.หลักสูตรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำตำม มคอ.2 และประกำศรับสมัครผ่ำน
บัณฑิตวิทยำลัย 
        2.  หลักสูตรได้มีแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้  
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กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ 
   - ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำท่ีจะรับใหม่ตำมแผน 
   - ก ำหนดคุณสมบัติกำรรับนักศึกษำตำมที่ระบุใน มคอ.2 
โดยจัดท ำปฏิทินเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและกำรตรวจติดตำมเพ่ือแก้ไขปัญหำโดยกำรมีส่วน
ร่วมของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำมีควำมพร้อมต่อกำรเรียนในหลักสูตร มีกำรประเมิน
กระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ร่วมกันของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ในเรื่อง 
      1) เป้ำหมำยกับจ ำนวนที่รับจริง 
     2) คุณสมบัตินักศึกษำที่รับเข้ำ 
      3) กำรคัดเลือกและกำรสอบคัดเลือก 
 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  
 1.  วำงแผนจ ำนวนรับเข้ำของนักศึกษำ เพ่ือสอดคล้องและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดและ
สถำนประกอบกำรหรือภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
 2 .   กำรสอบสั มภำษณ์  เ พ่ื อคั ด เลื อกนั กศึ กษำ เข้ ำศึ กษำต่ อส ำขำวิ ช ำกำร พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร เกณฑ์ท่ีใช้คัดเลือกคือ ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย (30 คะแนน) บุคลิก
ทัศนคติ (10 คะแนน) ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรท ำงำน (60 คะแนน) 
 3.  ปฐมนิเทศนักศึกษำเข้ำใหม่ เพ่ือพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และวำงแผนกำรเรียนตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
 4.  ให้ค ำปรึกษำและติดตำมกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 
 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

แนวโน้มนักศึกษำส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกเรียนต่อสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีน้อยลง 
เนื่องจำกมีกำรเรียนปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องทุนกำรศึกษำ ดังนั้ นสำขำวิชำฯ ได้มี
แผนในกำรแสวงหำทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย และท ำกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
 
2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

2.3.1 มีแผนในกำรแสวงหำทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย  
2.3.2 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้กับนักศึกษำทั้งภำยในคณะ และภำยนอก ทั้งกำรพูดคุย

โดยตรงและประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยูข่องนักศึกษา 
 

ผลการดําเนนิงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)  
รหัส

นักศึกษา 
จํานวน
รับเขา้

ศึกษาจริง 
(1) 

จํานวนที่ลาออกและพ้น
สภาพสะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษานั้นๆ  

อัตราการคงอยู่ สาเหตุของการลาออกและการ
พ้นสภาพ (ระบุจํานวนตาม

สาเหตุ) 
ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปีที ่
2 

รวม
(2) 

รหัส 59 2   0 *1   100  
รหัส 60 4  1 1 *2    75 นักศึกษามีปัญหาทางด้าน

สุขภาพ 
รหัส 61 4   0 *3  100  
รหัส 62 1   0 *4  100  
รหัส 63 3   0 100  

หมายเหตุ :    1. จํานวนที่รับเข้าศึกษาจริง หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสตูร 
                 2. จํานวนที่รับเข้าศึกษา ไม่นับรวมนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากหลักสูตรอ่ืน 

 3. จํานวนที่ลาออกและพ้นสภาพ ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทาํงานของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. กรณีหลักสูตรมีมากกว่าหน่ึงแผนการศึกษาให้รายงานตามแผนการศึกษาที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 (*1) 

ปีการศึกษา 
2561 (*2) 

ปีการศึกษา 
2562 (*3) 

ปีการศึกษา 
2563 (*4) 

ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษาภาพรวมหลักสูตร 

100 75 100 100 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศกึษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้คําแนะนําปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  

‐ มีการให้คําปรกึษา/ช้ีแจงในรายละเอียดของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง มีการจัดอบรมให้
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสตูร เช่น การฝกึทักษะภาษาและการสื่อสาร การอบรมการใช้เครื่องมือขั้น
สูง เป็นต้น 
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2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

- นักศึกษำมีปัญหำส่วนตัว เนื่องจำกมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพส่งผลให้ไม่สำมำรถท ำ
ปฏิบัติกำรได้ สำขำวิชำฯ จะมีกำรปรับปรุงพิจำรณำกำรรับเข้ำต่อไปในเรื่องควำมพร้อมของนักศึกษำ 

 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

- กำรคัดเลือกนักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะศึกษำต่อ กำรแสวงหำทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำร
วิจัย รวมถึงกำรวำงระบบติดตำมให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  

การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

รหัส 59 2 *0  1 1 0 
รหัส 60 4  *0  3 0 
รหัส 61 4   *0  0 
รหัส 62 1    *0 0 

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 

0 0 0 0 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100 100 100 100 
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1. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
- เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 2558 เรื่องกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน

ทำงวิชำกำร ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง  อย่ำงไรก็
ตำมทำงสำขำวิชำได้มีหลำยกิจกรรมในกำรผลักดันให้นักศึกษำมีผลงำนตีพิมพ์ เช่น กำรอบรมกำร
เขียน manuscript เป็นต้น 

- นักศึกษำเสนอหัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ล่ำช้ำ เนื่องจำก สอบภำษำอังกฤษไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
- กำรยื่นขอจริยธรรมในกำรท ำวิจัยใช้เวลำนำนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติ จึงท ำให้กำรท ำวิจัยล่ำช้ำ 

 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ  

2.12 
 

2.42 

 

3.13 

 

3.54 

 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
- หลักสูตรได้มีกำรติดตำมกำรจัดท ำหัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ  
- หลักสูตรจะมีกำรจัดสัมมนำให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำ

วิทยำนิพนธ์ นอกจำกนี้ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แต่ละท่ำนมีกำรนัดนักศึกษำให้น ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือเป็นกำรติดตำมและประเมินกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ว่ำเป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนดหรือไม่  

- คณะมีกำรจัดฝึกอบรมกำรเขียนผลงำนเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำมีกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมแผนกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดสรรทุนสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำโดยจะจัดสรรให้เฉพำะนักศึกษำที่สำมำรถเสนอหัวข้อโครง
ร่ำงได้ทันในภำคกำรศึกษำที่สองของปีแรก รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

- กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ได้ติดตำมกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็นระยะๆ ในที่
ประชุมหลักสูตร มีกำรรำยงำนสถำนะของนักศึกษำเป็นระยะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำรประเมิน 100 

 
100 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในภำพรวม
ของหลักสูตร  

4.57 
 

4.57 
 

4.59 
 

4.58 
 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

- ค่อนข้ำงคงที่ 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 

- ปรับกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน โดยใช้เทคนิคกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มำก
ขึ้น 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
- ห้องปฏิบัติกำร/ห้องท ำวิจัยและเครื่องมือต่ำงๆ รวมถึงกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และ

software ที่จ ำเป็น 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 
- มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีระบบกำรจอง/กำรแจ้งซ่อมออนไลน์ มีระบบ

ประเมินกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมือ/นักวิทยำศำสตร์ มีระบบกำรซ่อมบ ำรุง 
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. การรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 3.85 

- เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 3.67 
- ขั้นตอนและช่องทำงกำรรับสมัคร 4.08 
- กำรให้ข้อมูลรำยละเอียดหลักสูตร 4.00 
- กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 3.67 
- กำรให้ข้อมูล กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่นักศึกษำควรรู้ 3.83 
- กำรปรับพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำร 3.83 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.95 
- กำรสืบค้นข้อมูลและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.08 
- กำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ 3.67 
- ทักษะที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำร เช่น 

ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติกำร กำรใช้เครื่องมือ 
วิทยำศำสตร์ 

3.92 

- กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือกำรตีพิมพ์ 4.17 
- กำรน ำเสนอผลงำน 3.92 

3. หลักสูตร 4.04 
- แผนกำรศึกษำ 4.17 
- กระบวนวิชำเอกบังคับ 4.17 
- กระบวนวิชำเอกเลือก 3.67 
- กระบวนกำรพิจำรณำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 4.17 
- กระบวนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 3.83 
- กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 4.08 
- กระบวนกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ 4.17 

4. อาจารย ์ 4.08 
- ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร 4.17 
- ควำมสำมำรถในกำรสอน 4.17 
- ควำมเอำใจใส่และกำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 4.08 
- กำรมีเวลำในกำรให้ค ำปรึกษำ 3.92 

5. นักวิทยาศาสตร์ 3.92 
- ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ 

กำรใช้เครื่องมือ 
3.92 

- ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร 3.67 
- กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอื่น ๆ เกี่ยวกับปฏิบัติกำร 4.08 
- ควำมยินดีในกำรให้บริกำร 4.00 
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ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
6. ผู้ประสานงานสาขาวิชา 3.72 

- ควำมสำมำรถในกำรใหhค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ 3.75 
- ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร 3.75 
- ควำมยินดีในกำรให้บริกำร 3.67 

7. เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 3.92 
- ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ 3.92 
- ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร 3.83 
- ควำมยินดีในกำรให้บริกำร 4.00 

8. ห้องเรียน 3.90 
- ควำมสว่ำง 3.92 
- ควำมพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

(เช่น คอมพิวเตอร์, ฉำกรับภำพ, เครื่องฉำยLCD และ 
ระบบเสียง) 

3.92 

- สภำพของโต๊ะและเก้ำอ้ี 3.83 
- ควำมสะอำดของห้องเรียน 3.92 

9. ห้องปฏิบัติการ 3.67 
- ควำมสว่ำงภำยในห้องปฏิบัติกำร 3.83 
- ควำมสะอำด และควำมเรียบร้อยของห้อง 3.83 
- ควำมพร้อมใช้งำนของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับกำร

ท ำปฏิบัติกำร 
3.67 

- ควำมเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับกำร 
ท ำปฏิบัติกำร 

3.25 

- ควำมเพียงพอของสำรเคมี/อำหำรเลี้ยงเชื้อและ 
สำรเคมีเฉพำะทำงด้ำนต่ำงๆ 

3.50 

- กำรถ่ำยเทของอำกำศภำยในห้องปฏิบัติกำร 3.83 
- ระบบควำมปลอดภัย/อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 3.75 

10. โรงงานต้นแบบ 3.74 
- ควำมสว่ำงของบริเวณปฏิบัติกำร 3.75 
- ควำมสะอำด และควำมเรียบร้อยของบริเวณ 

ปฏิบัติกำร 
3.83 

- ควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับ 
กำรท ำปฏิบัติกำร 

3.67 

- ควำมเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับ 
กำรท ำปฏิบัติกำร 

3.67 

- กำรถ่ำยเทของอำกำศภำยในโรงงำน 3.67 
- ระบบควำมปลอดภัย/อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 3.83 
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ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
11. ห้องคอมพิวเตอร์ 4.04 

- จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรใช้ 
งำน 

4.08 

- ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์เหมำะสม 
กับกำรปฏิบัติงำน 

4.00 

12. บริการด้านการเชื่อมต่ออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  3.92 
- ควำมเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต 4.00 
- ควำมเสถียรของกำรเชื่อมต่อ 3.83 

13. ห้องสมุด 3.83 
- ควำมเพียงพอของหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์และ 
- วำรสำร 

3.83 

- ควำมทันสมัยของหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์และ 
วำรสำร 

3.92 

- ควำมเหมำะสมของฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น 3.75 
- ควำมพร้อมของอุปกรณ0ส ำหรับสืบค้นข้อมูล 3.83 
- ควำมเหมำะสมของกำรจัดห้องส ำหรับอ่ำนและ 
- ค้นคว้ำข้อมูล 

3.83 

14. โรงอาหาร 3.47 
- ควำมสว่ำง 3.58 
- ควำมสะอำดของโต๊ะ เก้ำอ้ี 3.50 
- ควำมเพียงพอของจ ำนวนโต๊ะ เก้ำอ้ี 3.33 

15. ห้องน้ า  3.71 
- ควำมเพียงพอของจ ำนวนห้องน้ ำ 3.50 
- ควำมสะอำดของห้องน้ ำ 3.92 

16. สภาพแวดล้อมทั่วไป 3.77 
- ควำมสะอำดเรียบร้อยของอำคำรสถำนที ่ 3.83 
- ควำมเพียงพอของพ้ืนที่ส ำหรับท ำงำนหรือท ำ 
- กิจกรรมร่วมกัน 

3.83 

- ควำมเหมำะสมของโตnะและเก้ำอ้ีส ำหรับ 
ท ำงำนหรือท ำกิจกรรมภำยนอกอำคำร 

3.75 

- ระบบสำธำรณูปโภค (น้ ำและไฟฟ้ำ) 3.50 
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรและ 

สถำนที ่
3.92 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
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ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
3.65 3.61 3.99 3.84 

 
5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 5.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือ กำรที่มีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ถึงแม้ว่ำช่วงกำรประเมินจะอยู่ใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
จำกผลกำรประเมินเรื่องห้องปฏิบัติกำรแปรรูป อุปกรณ์บำงส่วนช ำรุด ไม่พร้อมใช้งำน และห้อง

มีสภำพทรุดโทรม ทั้งนี้ ทำงคณะได้ท ำกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรใหม่ 3 ห้องให้สะอำดและทันสมัย ใน
ปี 2563 

 
 

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 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึง
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในกำรพัฒนำ 

- - มีควำมรู้ มี
ควำมสำมำรถในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจ กำรนึกคิด 
และกำรน ำเสนอข้อมูล 
หลักกำร ทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนกำร
ต่ำงๆ ที่สำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 
(TQF 2, 3 และ 5) 

- Learner Person 
- Innovative Co-

creator 
Active citizen 

2. ส ำ ม ำ ร ถ น ำ ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถด้ำนวิจัยไป
แก้ไขปัญหำและสำมำรถ

- - ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
กระบวนกำรต่ำงๆในกำร
คิ ด  วิ เ ค ร ำ ะ ห์  แ ล ะ

- Learner Person 
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 

ช่วยพัฒนำผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศ 

แก้ปัญหำเมื่อต้องเผชิญ
กั บ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ใ ห ม่  
(TQF 2 และ 3) 

3. สำมำรถบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร ภำยใต้หลัก
คุณธรรมจริยธรรม และ
ควำมมีจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ มี
ทักษะควำม สัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับชอบ 

- - ด้ ำ น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม กำรพัฒนำ
นิ สั ย ในกำ รประพฤติ
อ ย่ ำ ง มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ทั้ ง ในเรื่ อง
ส่วนตัวและสังคม 
- ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ ควำม 
สำมำรถในกำร ท ำงำน
กลุ่ม ควำม สำมำรถใน
กำรวำงแผนและ
รับผิดชอบในกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง (TQF 1 และ 
4) 

-    Active citizen 

 

4. มีทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- - ด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
และกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(TQF 5) 

 

หมายเหตุ  ใช้หลักสูตร ปี 2561 ซ่ึงยังไม่ได้ก าหนด PLOs 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิจัย
และพัฒนำ รวมถึงกำรประยุกต์ ใช้
เ ทค โ น โ ลยี ใ หม่ ๆ  ใ นก ำ ร พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำห -กรรมเกษตรให้มี
คุณภำพและมำตรฐำน ที่สำมำรถ
แข่งขันได้ ตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำด 

- กำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพงำนวิจัยและพัฒนำ  

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต 

ผลกำรประเมินในกระบวนวิชำใน
หลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยอักษรล ำดับ
ขั้น ของกระบวนวิชำหลักอยู่ใน
เกณฑ์ดี ขึ้นไปแสดงให้เห็นถึง
ระดับสมรรถนะของผู้เรียน
เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตรให้มี
คุณภำพและมำตรฐำน   

2. สำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนวิจัย 

ไปแก้ไขปัญหำและสำมำรถช่วยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ  

- กำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพงำนวิจัยและพัฒนำ 

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต 

- ผลกำรประเมินในกระบวนวิชำ
ในหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยอักษร
ล ำดับขั้น ของกระบวนวิชำหลัก
อยู่ในเกณฑ์ดี ขึ้นไปแสดงให้
เห็นถึงระดับสมรรถนะของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับกำรวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตรให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน   

- ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิต
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 
100 

3. สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำร
พัฒนำ 

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำยใต้
หลักคุณธรรม จริยธรรม และควำมมี
จรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพมี
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับชอบ  

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต - ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิต
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 
100 

4 .  มี ทั กษะ ในกำร ใช้ เ ทค โ น โ ลยี
สำรสนเทศ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต - ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิต
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 
100 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
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ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

12 3 25 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

605751 เทคโนโลยี
ผู้บริโภคและกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์ใหม่  
CONSUMER 
TECHNOLOGY AND 
NEW PRODUCT 
MANAGEMENT) 

- ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
ควำมสอดคล้องกัน
ขอ งมคอ . 3 แล ะ 
มคอ.5 
- กำรพิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง
ภำคและข้ อสอบ
ปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์กระบวน
วิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำ
และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
- กำรวัดและ
ประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ้ำแนกตำม 
TQF รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินกำรส่ง
รำยงำนตรงเวลำ 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 
ใช้กำรสอบกลำงภำค
และสอบปลำยภำค
และประเมินผล
รำยงำน 
 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำร
ประเมินกำรน ำเสนอ
งำน 

จำกที่เสนอให้มีกำรท ำ focus group 
ภำยในชั้นเรียนเมื่อมีกำรทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์กระบวนวิชำปีกำรศึกษำ 
2561 ที่ผ่ำนมำ  เนื่องจำกปีกำรศึกษำ
นี้มีนักศึกษำจ ำนวน 4 คน ท ำให้ไม่
เห็นควำมหลำกหลำยของข้อคิดเห็น 
แนวทำงกำรปรับปรุงคือ มอบหมำย
งำนให้นักศึกษำทดลองท ำ focus 
group นอกห้อง เรี ยน และน ำมำ
อภิปรำยในชั้นเรียน 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
 • ด้ ำ น ที่ 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
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ร ำ ย ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร
น ำเสนอ  

605795 สัมมนำ
ปริญญำโท 1 (Ph.D. 
Seminar I) 

- กำรพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ 
มคอ.5 
- กำรพิจำรณำ 
กำรให้คะแนน
น ำเสนอผลงำน
ปลำยภำค
กำรศึกษำ 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ 
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำและครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
- กำรวัดและ
ประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ ำแนกตำม  TQF ใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินจำกกำรเข้ำ
ชั้นเรียนตรงเวลำและ
กำรเข้ำร่วมฟัง
สัมมนำตรงเวลำ และ
ตั้งใจฟังอย่ำงดี และ
ประเมินกำรน ำเสนอ
โดยพิจำรณำด้ำนกำร
ตรงต่อเวลำ กำร
เคำรพกฎกติกำใน
กำรน ำเสนอ และกำร
รับฟังควำมคิดเห็นใน
ระหว่ำงกำรถำมตอบ

ในกำรให้คะแนนประเมินนักศึกษำ มี
กำรประเมินจำกอำจำรย์อย่ำงน้อย 4 
ท่ำน โดยแบ่งหัวข้อเป็นกำรพูดและ
บุคลิกภำพ (ชัดเจน มีจังหวะที่
เหมำะสม ถูกต้อง) สื่อกำรน ำเสนอ 
(ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย ถูกต้อง) 
เนื้องำนและเอกสำรประกอบในกำร
น ำเสนอ (มีกำรคัดเลือกงำนวิจัยที่ดี 
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีปริมำณ
เนื้อหำเหมำะสม สำมำรถสรุป
ประเด็นส ำคัญมำถ่ำยทอดได้) และ
กำรตอบค ำถำม (แสดงควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำงำน) ทั้งนีย้ังไม่มีกำรก ำหนด 
rubric ที่ชัดเจนในกำรประเมินที่มี
ควำมเข้ำใจตรงกัน จึงควรจัดท ำ 
rubric 
ส ำหรับกำรให้คะแนนประเมินกำร
น ำเสนอผลงำน 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
ภำยหลังกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
 • ด้ำนที่ 2 3 4 และ 
5ประเมินจำกคะแนน
กำรน ำเสนอผลงำน 

605701 
ควำมรอบรู้ 
ทำงเทคโนโลยีกำร 
พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
(Comprehensive 
Studies of Product 
Development 
Technology ) 

- กำรพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องกัน
ของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- กำรพิจำรณำผล 
งำนของนักศึกษำ 
- กำรตรวจสอบ
กำรให้คะแนน 
- กำรพิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง 
ภำคและข้อสอบ 
ปลำยภำค 
- กำรตรวจสอบ
กำรให้คะแนน 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
ของกระบวนวิชำ
สอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำและครอบคลุม
มำตรฐำนตำม TQF 
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ 
สำระ นักศึกษำมีกำร
ท ำกิจกรรปฏิบัติกำร
กำรทดลองพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
วิเครำะห์ วิจำรณ์ 
- กำรวัดและ
ประเมินผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

- 

 
3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  

- หลักสูตรสนับสนุนให้ทุกกระบวนวิชำมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติมำกขึ้น  
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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 1 3 1 2 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 2 7 2 2 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 50.00 42.86 50.00 100.00 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.00 4.25 4.00 4.50 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 4.00 4.22 4.67 4.17 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.00 3.73 4.40 4.10 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.00 4.42 4.40 4.50 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.00 4.07 4.20 4.10 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 4.00 4.83 4.00 4.50 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน 4.00 4.17 4.22 4.28 
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 
2.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
- ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิต มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพำะคุณลักษณะของบัณฑิต

ในเรื่องกำรแสดงควำมคิดแบบองค์รวม และสำมำรถใช้วิธีกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มคนที่
หลำกหลำย เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกกระบวนวิชำ เน้นให้นักศึกษำได้มีกำรน ำเสนองำน
และอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

 
2.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
- มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรฯ เพ่ือพิจำรณำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง จำกนั้นท ำ

ข้อสรุป ประเด็น/กิจกรรมพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 
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3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯ ผลงำนของนักศึกษำ
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีเผยแพร่ทั้งหมด 

2.20 4.20 1.80 3.60 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 3 5 4 2 
ร้อยละ 73.33 84.00 90.00 180.00 
คะแนนที่ได้ 5 5 5 5 

 
1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) 

1. นำยธนำวุฒิ จิโน   รหัสนักศึกษำ 581331011 
2. นำงสำวนรีกำนต์ ไชยวงค์   รหัสนักศึกษำ 601331020 
 

2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)  

ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2563)  

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ระบุเลขหน้า 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ  
(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
นำงสำว 
ศรัญญำ  
เรือนสว่ำง 

Optimization of Supercritical 
Carbon Dioxide Extraction of 
Chemical Compounds and 
Oils from Kaffir Lime Leaves 
(Citrus hystrix D.C.) 

The International 
Conference on Food 
and Applied Bioscience 
2020: Insights for 
Research and Industry 
4.0.  
 
 

February 6-7, 2020. Chiang 
Mai Grandview Hotel. Chiang 
Mai. Thailand. (FAB 
PROCEEDING 2020, 394-404) 
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ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2563)  

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ระบุเลขหน้า 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

นำยธนำวฒุิ  
จิโน 

Chemical Composition from 
Optimum Condition of 
Concentrate Protien 
Extraction from Comercial 
Crickets 

Thai Journal of Science 
and Technology 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 2563 Vol. 9 No. 
6 (2020): November-
December 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

นำงสำว 
ปำนฤทยั 
เมฆะ 

สภำวะที่เหมำะสมในกำรอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟสุญญำกำศและกำร
สกัดด้วยคลื่นอัลตรำโซนิกต่อ
สมบัติทำงเคมีและกำยภำพของ
ดอกอัญชัน 

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มศว ปีที 36 ฉบับที่ 2 
ตีพิมพ์เดือนธันวำคม 2563 หน้ำ 
197 - 215 

นำงสำว
ปำริชำต 
เคร่งครัด 

สภำวะที่เหมำะสมในกำรพองตวั
ของแคบหมูลดไขมันด้วยเคร่ือง
ไมโครเวฟสุญญำกำศ 

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มศว ปีที 36 ฉบับที่ 2 
ตีพิมพ์เดือนธันวำคม 2563 หน้ำ 
71-89 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
นำงสำว 
นรีกำนต์  
ไชยวงค์    

Antioxidant and Moisturizing 
Properties of Carboxymethyl 
Chitosan with Different 
MolecularWeights 

Polymers Polymers 2020, 12(7), 1445; 
https://doi.org/10.3390/poly
m12071445 
Volume 12 Issue 7 
Published: 28 June 2020 

 
 

3. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
- มีกำรจัดฝึกอบรมกำรเขียน Manuscript 

4.2 มีวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่สูงขึ้น
อย่างไร 
- ใช้ระบบที่ปรึกษำ และติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

https://doi.org/10.3390/polym12071445
https://doi.org/10.3390/polym12071445


20 
 

ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
ผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวน

กำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร 6 ครั้ง โดยมี
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 100% 
ทุกครั้ง และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง (ดัง
เอกสำรแนบภำคผนวก ก.) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำ/สำขำวิชำ 

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ ตำมแบบมคอ.3 ครบ
ทุกกระบวนวิชำก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ (ดังเอกสำร
แนบภำคผนวก ข.) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  
ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค
การศึกษา 

มีรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของกระบวนวิชำ ตำม
แบบ มคอ.5 ครบทุกกระบวนวิชำหลังปิดภำค
กำรศึกษำ 
(ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ค.) 

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

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำม
แบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 ร้อยละ 
25 จำก 3 กระบวนวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 
2563 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์
กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล
ยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำก
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับ

ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
ไม่มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ใหม่ 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพ (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก 
ง.) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ย 4.70 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 
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เอกสารประกอบภาคผนวก 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
เอกสารประกอบ หัวข้อ หน้า 

เอกสำรประกอบ ก 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 

23 

เอกสำรประกอบ ข กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.3 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 47 

เอกสำรประกอบ ค กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.5 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 50 

เอกสำรประกอบ ง กำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
(ปีกำรศึกษำ 2563) 

53 
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เอกสำรประกอบ ก 
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
   สำขำวิชำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจำป ี2563 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร ระดับบณัฑติศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลติภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งท่ี 1 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 2 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 3 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 4 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 5 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 6 
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เอกสำรประกอบ ข 
 กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.3 ท่ีมีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 
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เอกสำรประกอบ ค 
 กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.5 ท่ีมีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 
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เอกสำรประกอบ ง 
 กำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

(ปีกำรศึกษำ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

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 

6 
เข้ำรับรำงวลั "ควำมดีตอบแทนคณุ
แผ่นดินและบุคคลตัวอย่ำงแห่งปี 
Best Practice Awards 2020" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 17 มกรำคม 
2563  - 17 
มกรำคม 2563 

หอประชุมกองทัพอำกำศ 
กรุงเทพฯ 

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 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 29 มกรำคม 
2563  - 29 
มกรำคม 2563 

วัดธำตุทอง เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ 
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ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

(คุณแม่ของอำจำรยส์มฤดี ศิริชัย
เอกวัฒน์) 

11 

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 

12 

เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำเลือกผู้แทน
ผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 4 กุมภำพันธ์ 
2563  - 4 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องกังวำนพงศ์ ช้ัน 4 
อำคำรยุทธศำสตร ์

13 

เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำอนุมตัิสอบ
ไลร่ำยวิชำต่ำงๆ ประจ ำภำค
กำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรโรงงำนแปรรูปอำหำร 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัพำยัพ เขตแม่
คำว 

14 

เข้ำ่ร่วมประชุมปรึกษำหำรือแนว
ทำงกำรประสำนงำนและมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ 
2019 ในสถำนศึกษำพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นกรณเีร่งด่วน 

สุทัศน์ สุระวัง 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมบัวตอง ช้ัน 1 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

15 
เข้ำร่วมประชุมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดเีด่น 
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 6 กุมภำพันธ์ 
2563  - 6 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมบุญสม มำร์ติน 
ช้ัน 2 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

16 
เข้ำร่วมประชุมคระกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ (กบม.) ครัง้
ที่ 3/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมตะวันกังวำนพงศ์ 
ช้ัน 4 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

17 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษำปฏบิัติสหกิจ
ศึกษำ 

นิรมล อุตมอ่ำง 18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

บริษัท ชำระมิงค์ จ ำกัด 
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ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

18 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษำปฏบิัติสหกิจ
ศึกษำ 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ด จ ำกัด 

19 
เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ส ำหรับผู้บริหำร 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กุมภำพันธ์ 
2563  - 19 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

20 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมวังใต้ จ.สุรำษฎร์ธำน ี

21 

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 ี

22 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

23 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุทัศน์ สุระวัง 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

24 
เข้ำร่วมน ำเสนอโครงกำรวิจัยตำม
แผน Smart Farming ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 24 กุมภำพันธ์ 
2563  - 24 
กุมภำพันธ์ 2563 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (ภำยในกรม
พัฒนำท่ีดิน) กรุงเทพฯ 

25 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
วิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

27 กุมภำพันธ์ 
2563  - 27 
กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและ
อำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
พิบูลสงครำม 
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26 
เข้ำร่วมโครงกำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง สตง.กับกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 9 มีนำคม 
2563  - 9 มีนำคม 
2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

27 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.)ครั้งที่ 4/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 10 มีนำคม 
2563  - 10 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมตะวันกังวำนพงศ์ 
ช้ัน 4 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

28 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
คณบดีจำกกล่่มสำขำวิชำที่มีกำร
สรรหำคณะแพทยศำสตร,์ คณบดี
คณะนติิศำสตร์ และคณบดีคณะ
วิทยำศำสตร์ และพิจำรณำรับรอง
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภำยนอก 
จ ำนวน ๓ กลุ่มสำขำวิชำ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 10 มีนำคม 
2563  - 10 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ อำคำรยุทธศำสตร์ ช้ัน 
๔ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

29 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 มีนำคม 
2563  - 18 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมเรือนรับรองอ่ำง
แก้ว มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

30 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

31 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ไพโรจน์ วิรยิจำร ี 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

32 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ยุทธนำ พิมลศิรผิล 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 
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33 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

34 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุทัศน์ สุระวัง 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

35 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

นิรมล อุตมอ่ำง 24 มีนำคม 
2563  - 24 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

36 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุทัศน์ สุระวัง 24 มีนำคม 
2563  - 24 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

37 

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) 

38 

เข้ำร่วมหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้โรงงำนต้นแบบ
นวัตกรรมอำหำรครบวงจรส ำหรับ
ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค4
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-
19 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

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

39 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

กำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทำง
ของระบบ Zoom 
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40 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 14/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 2 มิถุนำยน 
2563  - 2 มิถุนำยน 
2563 

ประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบ 
Zoom 

41 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือใน
รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนใน
หน่วยทดสอบกำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 8 มิถุนำยน 
2563  - 8 มิถุนำยน 
2563 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 
อำคำรรำชนครินทร์ คณะ
แพทยศำสตร ์

42 

เข้ำร่วมโครงกำร "กำรสร้ำง
เครือข่ำยวิทยำศำสตร์ฮำลำลระดบั
มหำวิทยำลยั เพื่อร่วมพัฒนำ
ศักยภำพควำมรู้ ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีฮำลำลส ำหรับนสิิต 
นักศึกษำ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

สุทัศน์ สุระวัง 30 มิถุนำยน 
2563  - 30 
มิถุนำยน 2563 

ผ่ำนระบบ Zoom 

43 
เข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย CMU BCG 
Maehia Platform 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 กรกฎำคม 
2563  - 16 
กรกฎำคม 2563 

ห้องประชุมบัวเรศ ค ำทอง 
ช้ัน 5 อำคำรส ำนักงำน
มหำวิทยำลยั 2 

45 

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 

46 
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 ่

47 
ลงพื้นที่ให้ค ำปรึกษำและถ่ำยทอด
สูตรและเทคโนโลย ี

วิญญู ศักดำทร 17 สิงหำคม 
2563  - 17 
สิงหำคม 2563 

วิสำหกิจชุมชนกล่่่มเกษตรกร 
บ้ำนนำปลำจำด 1 จ.
แม่ฮ่องสอน 

48 
เข้ำร่วมกิจกรรม Training the 
Trainer และ Train to 
Professional เพื่อพัฒนำศักยภำพ

วิญญู ศักดำทร 20 สิงหำคม 
2563  - 21 
สิงหำคม 2563 

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธำนี 
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นักวิจัยและผู้ประกอบกำรด้วย
กระบวนกำร Design Thinking 

49 
เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิเครำะห์
กลิ่นรส 

นิรมล อุตมอ่ำง 9 กันยำยน 
2563  - 11 
กันยำยน 2563 

โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ และ
มหำวิทยำลยัมหิดล 

50 

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 ่

51 

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

นิรมล อุตมอ่ำง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

52 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

53 

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

สุทัศน์ สุระวัง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

54 

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

นิรมล อุตมอ่ำง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม ่
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55 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม ่

56 

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

สุทัศน์ สุระวัง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม ่

57 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

58 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุทัศน์ สุระวัง 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

59 

เข้ำพบหำรือร่วมกับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 29 กันยำยน 
2563  - 29 ตุลำคม 
2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(สสว.) อำคำรทีเอสที 
กรุงเทพฯ 

60 
เข้ำร่วมประชุมรับฟังปัญหำของ
โรงเรียนในพื้นที่น ำร่อง จังหวัด
เชียงใหม ่

สุทัศน์ สุระวัง 4 ตุลำคม 
2563  - 4 ตุลำคม 
2563 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

61 

เข้ำร่วมประชุมและหำรือควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และร่วมงำน
เลี้ยงรับรอง : สำนสมัพันธ์
วัฒนธรรมสองแผ่นดิน 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 ตุลำคม 
2563  - 16 ตุลำคม 
2563 

เรือนรับรองอ่ำงแก้ว 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

62 
เข้ำร่วมอบรมค่ำยแอมบำสเดอร์ รุน่
ที่ 4 

พรจันทร์ พิณพำทย ์ 17 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โครงกำรหลวงทุ่งเริง และ
โรงแรม Content Villa จ.
เชียงใหม ่
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63 
เข้ำร่วมอบรมค่ำยแอมบำสเดอร์ รุน่
ที่ 4 

สุทัศน์ สุระวัง 17 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โครงกำรหลวงทุ่งเริง และ
โรงแรม Content Villa จ.
เชียงใหม่ 

64 

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 ่

65 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 ตุลำคม 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ 
กรุงเทพฯ 

66 

เข้ำร่วมประชุมงำนยกระดับและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำยให้
ท่องเที่ยว (ผลิตภณัฑ์คลัสเตอร์
อำหำร) 

นิรมล อุตมอ่ำง 2 พฤศจิกำยน 
2563  - 3 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.
เชียงใหม ่

67 
เข้ำร่วมกิจกรรม MED CMU 
Quality Fair ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 
2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 12 พฤศจิกำยน 
2563  - 13 
พฤศจิกำยน 2563 

คณะแพทยศำสตร ์

68 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

นิรมล อุตมอ่ำง 14 พฤศจิกำยน 
2563 - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 
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69 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 14 พฤศจิกำยน 
2563 - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

70 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ" 

สุทัศน์ สุระวัง 14 พฤศจิกำยน 
2563 - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 
ส ำนักงำนคณะ 

71 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำสภำวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤตใหเ้ป็น
โอกำสหลัง COVID-19 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 พฤศจิกำยน 
2563 - 16 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมแชงกรี-ลำ จ.
เชียงใหม ่

72 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำสภำวิชำกำร 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤตใหเ้ป็น
โอกำสหลัง COVID-19 

สุทัศน์ สุระวัง 16 พฤศจิกำยน 
2563 - 16 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมแชงกรี-ลำ จ.
เชียงใหม ่

73 

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 ่

 


