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การรายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 อตัราการรับเขา้ศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนนิงาน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

แผน ก 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 7 7 7 7 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  4 1 1 1 
ร้อยละของจ ำนวนรับเขำ้ศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 57.14 14.28 14.28 14.28 

หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบใุน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบใุน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของจ ำนวนรับเขำ้ศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

57.14 14.28 14.28 14.28 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การก าหนดจ านวนรับ การก าหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  

กำรรับนักศึกษำ  
1. หลักสูตรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำตำม มคอ.2 และประกำศรับสมัคร 

ผ่ำนบัณฑิตวิทยำลัย 
    2. หลักสูตรได้มีแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้  



3 
 

กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ 
    - ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำที่จะรับใหม่ตำมแผน 
    - ก ำหนดคุณสมบัติกำรรับนักศึกษำตำมที่ระบุใน มคอ.2 

  โดยจัดท ำปฏิทินเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและกำรตรวจติดตำมเพื่อแก้ไขปัญหำ
โดยกำรมีส่วนร่วมของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำมีควำมพร้อมต่อกำรเรียนในหลักสูตร มี
กำรประเมินกระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำ โดยกำร
วิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในเรื่อง 

       1) เป้ำหมำยกับจ ำนวนที่รับจริง 
      2) คุณสมบัตินักศึกษำที่รับเข้ำ 
       3) กำรคัดเลือกและกำรสอบคัดเลือก 
 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ  
  1.  วำงแผนจ ำนวนรับเข้ำของนักศึกษำ เพื่อสอดคล้องและตรงตำมควำมต้องกำรของ

ตลำดและสถำนประกอบกำรหรือภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
  2.  กำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกคือ ประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย (30 คะแนน) บุคลิก
ทัศนคติ (10 คะแนน) ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรท ำงำน (60 คะแนน) 

  3.  ปฐมนิเทศนักศึกษำเข้ำใหม่ เพื่อพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และวำงแผนกำรเรียนตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

  4.  ให้ค ำปรึกษำและติดตำมกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 
 

2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

แนวโน้มนักศึกษำส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกเรียนต่อสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีน้อยลง 
เนื่องจำกมีกำรเรียนปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องทุนกำรศึกษำ ดังนั้นสำขำวิชำฯ ได้มีแผนใน
กำรแสวงหำทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย และได้เพิ่มให้มีกำรจัดกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

- มีแผนในกำรแสวงหำทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย 
- กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้กับนักศึกษำทัง้ภำยในคณะ และภำยนอก ทั้งกำรพูดคุย

โดยตรงและประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 อตัราการคงอยูข่องนักศึกษา 
ผลการด าเนนิงาน  

1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 3 ปี)  
 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเขา้

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคงอยู ่ สาเหตุของการลาออก
และการพ้นสภาพ(ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปี
ที่ 2 

ชั้นปี
ที่ 3 

รวม(2) 

รหัส 58 1    0 *1 100  
รหัส 59 2    0 *2 100  
รหัส 60 5 1   1 *3 80 นั กศึ กษำมี ปัญหำ

ด้ำนครอบครัว 
รหัส 61 1    0 *4 100  
รหัส 62 1    0   
รหัส 63 1    0   

หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
                 2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอ่ืน 

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศกึษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบใุน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 (*1) 

ปีการศึกษา 
2561 (*2) 

ปีการศึกษา 
2562 (*3) 

ปีการศึกษา 
2563 (*4) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

100 100 80 100 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  
-    มีกำรให้ค ำปรึกษำ/ชี้แจงในรำยละเอียดของหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น กำรฝึกทักษะภำษำและกำรสื่อสำร กำรอบรมกำรใช้เครื่องมือขั้นสูง เป็นต้น 
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2.2 กรณมีีแนวโน้มลดลงหรอืไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุทีร่อ้ยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
 -ไม่ม-ี 
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยูข่องนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจยั  

-    มีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำในกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอดกับงำนวิจัยและควำมรู้อื่นๆเพื่อ
น ำไปใช้ประโยชน์ สร้ำงระบบในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนักศึกษำตลอดจนกระตุ้นบรรยำกำศ
ของกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงทันท่วงที 
-    มีกำรพบปะพดคุย รับฟังปัญหำ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอระหว่ำงนักศึกษำและ

คณำจำรย์ในสำขำวิชำฯ 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 อตัราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผลการด าเนนิงาน  
การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 3 ปี)  

รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเขา้ 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

รหัส 58 1 *0   1 0 
รหัส 59 2  *0 1  0 
รหัส 60 4   *0  0 
รหัส 61 1    *0 0 

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

ศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

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

ที่มีเครื่องหมำย * 
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สรุปผลการด าเนนิงาน  
ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

0 0 0 0 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100 100 100 100 
 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณมีีแนวโน้มลดลงหรอืไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุทีร่อ้ยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรอืไม่คงที่คืออะไร 

- เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 2558 เรื่องกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ อย่ำงน้อย 
1 เรื่อง อย่ำงไรก็ตำมทำงสำขำวิชำได้มีหลำยกิจกรรมในกำรผลักดันให้นักศึกษำมีผลงำนตีพิมพ์ 
เช่น กำรอบรมกำรเขียน manuscript เป็นต้น 

- กำรยื่นขอจริยธรรมในกำรท ำวิจัยโดยเฉพำะกำรทดสอบกับผู้บริโภคใช้เวลำนำนกว่ำ
จะได้รับกำรอนุมัติ จึงท ำให้กำรท ำวิจัยล่ำช้ำ 

- เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำโดยทุนกำรศึกษำที่นักศึกษำได้รับ 
 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

6.58 5.91 4.95 4.41 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสทีส่ ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำน้ัน ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 

- หลักสูตรได้มีกำรติดตำมกำรจัดท ำหัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ศึกษำ  

- หลักสูตรจะมีกำรจัดสัมมนำให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ นอกจำกนี้ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แต่ละท่ำนมีกำรนัดนักศึกษำให้
น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพื่อเป็นกำรติดตำมและประเมินกระบวนกำรให้
ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ว่ำเป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนดหรือไม่  
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- คณะมีกำรจัดฝึกอบรมกำรเขียนผลงำนเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมีกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมแผนกำรศึกษำ โดยมีกำร
จัดสรรทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำโดยจะจัดสรรให้เฉพำะ
นักศึกษำที่สำมำรถเสนอหัวข้อโครงร่ำงได้ทันในภำคกำรศึกษำที่สองของปีแรก รวมถึงกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำต ิ

- กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ได้ติดตำมกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็นระยะๆ ใน
ที่ประชุมหลักสูตร มีกำรรำยงำนสถำนะของนักศึกษำเป็นระยะ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำรประเมิน 100 

 
100 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง-พอใช ้ 

- - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในภำพรวม
ของหลักสูตร  

4.46 4.29 4.97 4.50 

 
2. การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

- ค่อนข้ำงคงที ่
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 

ปรับกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น โดยใช้เทคนิคกำรสอนในศตวรรษที ่
21 มำกขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ผลการด าเนนิงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
ห้องปฏิบัติกำร/ห้องท ำวจิัยและเครื่องมือต่ำงๆ รวมถึงกำรบริกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  และsoftware ที่จ ำเป็น 
 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีระบบกำรจอง/กำรแจ้งซ่อมออนไลน์ มี
ระบบประเมินกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมือ/นักวิทยำศำสตร์ มีระบบกำรซ่อมบ ำรุง 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2563 
ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลี่ย 

1. การรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 4.15 
- เกณฑค์ุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 4.38 
- ขั้นตอนและชอ่งทำงกำรรับสมัคร 4.38 
- กำรใหข้้อมูลรำยละเอียดหลักสูตร 4.00 
- กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 3.88 
- กำรใหข้้อมูล กฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่นักศึกษำควรรู ้ 4.00 
- กำรปรับพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำร 4.25 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.08 
- กำรสืบคน้ขอ้มูลและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.38 
- กำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ 3.75 
- ทักษะที่จ ำเปน็เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำร เช่น 

ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติกำร กำรใชเ้ครื่องมือ 
วิทยำศำสตร ์

4.13 
 

- กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อกำรตีพิมพ ์ 4.13 
- กำรน ำเสนอผลงำน 4.00 

3. หลักสูตร 4.09 
- แผนกำรศึกษำ 4.13 
- กระบวนวิชำเอกบังคับ 4.13 
- กระบวนวิชำเอกเลือก 3.88 
- กระบวนกำรพิจำรณำโครงรำ่งวิทยำนิพนธ์ 4.00 
- กระบวนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 4.13 
- กำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 4.13 
- กระบวนกำรสอบปอ้งกันวิทยำนิพนธ์ 4.25 
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ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
4. อาจารย์ 4.66 

- ควำมสำมำรถและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร 4.75 
- ควำมสำมำรถในกำรสอน 4.75 
- ควำมเอำใจใส่และกำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 4.63 
- กำรมีเวลำในกำรให้ค ำปรึกษำ 4.50 

5. นักวิทยาศาสตร์ 4.06 
- ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ 

กำรใชเ้ครื่องมือ 
4.25 

- ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร 3.88 
- กำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับปฏิบัติกำร 4.13 
- ควำมยินดีในกำรใหบ้ริกำร 4.00 

6. ผู้ประสานงานสาขาวิชา 4.50 
- ควำมสำมำรถในกำรใหhค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ 4.50 
- ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร 4.38 
- ควำมยินดีในกำรใหบ้ริกำร 4.63 

7. เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา 4.17 
- ควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ/ค ำปรึกษำ 4.13 
- ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร 4.00 
- ควำมยินดีในกำรใหบ้ริกำร 4.38 

8. ห้องเรียน 4.13 
- ควำมสวำ่ง 4.38 
- ควำมพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

(เช่น คอมพิวเตอร์, ฉำกรับภำพ, เครื่องฉำยLCD และ 
ระบบเสียง) 

4.13 

- สภำพของโตะ๊และเกำ้อี ้ 3.88 
- ควำมสะอำดของหอ้งเรียน 4.13 

9. ห้องปฏิบัติการ 3.70 
- ควำมสวำ่งภำยในหอ้งปฏิบัติกำร 4.00 
- ควำมสะอำด และควำมเรียบรอ้ยของห้อง 3.75 
- ควำมพร้อมใช้งำนของอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับกำร

ท ำปฏิบัติกำร 
3.25 

- ควำมเพียงพอของอุปกรณ/์เครื่องมือส ำหรับกำร 
ท ำปฏิบัติกำร 

3.13 

- ควำมเพียงพอของสำรเคมี/อำหำรเลี้ยงเชื้อและ 
สำรเคมีเฉพำะทำงด้ำนต่ำงๆ 

3.75 

- กำรถำ่ยเทของอำกำศภำยในห้องปฏิบัติกำร 4.13 
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ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
- ระบบควำมปลอดภัย/อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 3.88 

10. โรงงานต้นแบบ 3.96 
- ควำมสวำ่งของบริเวณปฏิบัติกำร 3.63 
- ควำมสะอำด และควำมเรียบรอ้ยของบริเวณ 

ปฏิบัติกำร 
4.00 

- ควำมพรอ้มใชข้องอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับ 
กำรท ำปฏิบัติกำร 

4.13 

- ควำมเพียงพอของอุปกรณ/์เครื่องมือส ำหรับ 
กำรท ำปฏิบัติกำร 

4.00 

- กำรถำ่ยเทของอำกำศภำยในโรงงำน 3.88 
- ระบบควำมปลอดภัย/อุปกรณ์ควำมปลอดภัย 4.13 

11. ห้องคอมพิวเตอร์ 3.94 
- จ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อกำรใช้ 

งำน 
4.13 

- ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอรเ์หมำะสม 
กับกำรปฏิบัติงำน 

3.75 

12. บริการด้านการเชื่อมตอ่อินเตอรเน็ตความเร็วสูง  4.19 
- ควำมเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต 4.25 
- ควำมเสถียรของกำรเช่ือมตอ่ 4.13 

13. ห้องสมุด 3.88 
- ควำมเพียงพอของหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์และ 
- วำรสำร 

3.75 

- ควำมทันสมัยของหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพแ์ละ 
วำรสำร 

3.88 

- ควำมเหมำะสมของฐำนขอ้มูลเพื่อกำรสืบคน้ 3.88 
- ควำมพรอ้มของอุปกรณ0ส ำหรับสืบคน้ขอ้มูล 3.88 
- ควำมเหมำะสมของกำรจัดหอ้งส ำหรับอำ่นและ 
- ค้นควำ้ขอ้มูล 

3.88 

14. โรงอาหาร 3.75 
- ควำมสวำ่ง 3.88 
- ควำมสะอำดของโต๊ะ เก้ำอี ้ 3.50 
- ควำมเพียงพอของจ ำนวนโต๊ะ เกำ้อี ้ 3.88 

15. ห้องน้ า  4.00 
- ควำมเพียงพอของจ ำนวนห้องน้ ำ 4.25 
- ควำมสะอำดของหอ้งน้ ำ 3.75 

16. สภาพแวดล้อมทั่วไป 4.03 
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ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
- ควำมสะอำดเรียบร้อยของอำคำรสถำนที่ 4.13 
- ควำมเพียงพอของพื้นที่ส ำหรับท ำงำนหรือท ำ 
- กิจกรรมร่วมกัน 

4.13 

- ควำมเหมำะสมของโตnะและเก้ำอ้ีส ำหรับ 
ท ำงำนหรือท ำกิจกรรมภำยนอกอำคำร 

3.75 

- ระบบสำธำรณูปโภค (น้ ำและไฟฟ้ำ) 4.00 
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรและ 

สถำนที่ 
4.13 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
3.65 3.61 3.99 4.08 

 
5. การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

 5.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ กำรที่มีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ถึงแม้ว่ำช่วงกำรประเมินจะอยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรปรับปรุง นอกจำกนี้ มีครุภัณฑ์ในกำรท ำวิจัยเพิ่มมำกขึ้น 

 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
-   จำกผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เรื่องห้องปฏิบัติกำรที่เก่ำ ควำมไม่เพียงพอของ

อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร ทำงสำขำวิชำฯ ได้เสนอรำยกำรครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ต้องกำร
ให้กับทำงคณะอุตสำหกรรมเกษตร รวมถึง ร่วมออกแบบห้องปฏิบัติกำรใหม่ ซึ่งคณะฯ ได้ด ำเนินกำร
และจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ เพิ่มเติม รวมถึงเสนอขอครุภัณฑ์จำกงบประมำณแผ่นดิน และแหล่งทุน
ภำยนอก จนได้ห้องปฏิบัติกำรใหม่ และครุภัณฑ์เพิ่มเติมมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การบรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ผลการด าเนินงาน 
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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 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 3 ดา้น 

มีควำมเข้ำใจอนัถ่องแท้ใน
องค์ควำมรูร้ะดับสูง และ 
สำมำรถสร้ำงและด ำเนิน
งำนวิจัยในสำขำวิชำกำร 
พัฒนำลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
เกษตร 

- - มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำควำมเข้ำใจ กำร
นึกคิด และกำรน ำเสนอ
ข้อมูล หลักกำร ทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนกำร
ต่ำงๆ และแก้ปัญหำเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์
ใหม ่ 

   (TQF 2 และ 3) 

- Learner Person 
- Innovative Co-Creator 

สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน
ระดับสูง และควำมเข้ำใจใน
วิชำชีพสำมำรถนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนวิจัยไปแก้ไข
ปัญหำ และสำมำรถช่วย
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของประเทศ 
ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 

- - มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำควำมเข้ำใจ กำร
นึกคิด และกำรน ำเสนอ
ข้อมูล หลักกำร ทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนกำร
ต่ำงๆ ที่สำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 

    (TQF 2, 3 และ 5) 

- Learner Person 
- Innovative Co-Creator 
Active citizen 

สำมำรถจัดกำรปัญหำทำง
จริยธรรมในบริบททำงวิชำชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- - ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
กำรพัฒนำนิสัยในกำร
ประพฤติอย่ำงมีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  ทั้ ง ใ น เ รื่ อ ง
ส่วนตัวและสังคม 

- ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ ควำม สำมำรถ
ในกำร ท ำงำนกลุ่ม ควำม 
สำมำรถในกำรวำงแผน
และรับผิด-ชอบในกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

   (TQF 1 และ 4) 

Active citizen 

สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรตลำดแรงงำนทำงกำร

- - มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำควำมเข้ำใจ กำร
นึกคิด และกำรน ำเสนอ

- Learner Person 
- Innovative Co-Creator 
Active citizen 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 3 ดา้น 

พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร 

ข้อมูล หลักกำร ทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนกำร
ต่ำงๆ ที่สำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 

    (TQF 2, 3 และ 5) 
 

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

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมนิ PLOs 

ผลการประเมนิ PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
มีควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในองค์ 
ควำมรู้ระดับสูง และสำมำรถสร้ำง 
และด ำเนินงำนวิจัยในสำขำวิชำ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
เกษตร 

- สอบประมวลควำมรู้ของบัณฑิต 
สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

- นักศึกษำสอบประมวลควำมรู้ผ่ำน
จ ำนวน 3 คน 

- - นักศึกษำจ ำนวน 3 คน  
ผ่ำนกำรประเมินทั้งหมด 

สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน 
ระดับสูง และควำมเข้ำใจใน 
วิชำชีพสำมำรถนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถด้ำนวิจัยไปแก้ไข 
ปัญหำ และสำมำรถช่วยพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ให้ก้ำวหน้ำ 
ยิ่งขึ้น 

สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต - ท ำงำน 1 คน ซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำร/
ธุรกิจส่วนตัว 

สำมำรถจัดกำรปัญหำทำง 
จริยธรรมในบริบททำงวิชำชีพเพื่อ 
แก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต - ท ำงำน 1 คน ซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำร/
ธุรกิจส่วนตัว 

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ตลำดแรงงำนทำงกำรพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

- สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
แบบส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำ 

- ท ำงำน 1 คน ซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำร/
ธุรกิจส่วนตัว 
- ผลกำรส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำ   
  บัณฑิต พบว่ำ ได้งำนท ำและท ำธุรกิจ 
  ส่วนตัว  ทั้งหมดจ ำนวน 3 คน  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 
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1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสมัฤทธิ์ 
ร้อยละ 

4 1 25 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายชื่อกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

605892 
สัมมนำปริญญำเอก 2 
(Ph.D. Seminar 2) 

- กำรพิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- กำรพิจำรณำ 
กำรให้คะแนนน ำเสนอ
ผลงำนปลำยภำค
กำรศึกษำ 
-กำรตรวจสอบกำรให้
คะแนน 
 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้อง
กับ 
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำ
และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนมีควำมเหมำะสม
กับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ ำแนกตำม  TQF ใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินจำกกำรเข้ำชั้น
เรียนตรงเวลำและกำร
เข้ำร่วมฟังสัมมนำตรง
เวลำ และตั้งใจฟังอย่ำง
ดี และประเมินกำร
น ำเสนอโดยพิจำรณำ
ด้ำนกำรตรงต่อเวลำ 
กำรเคำรพกฎกติกำใน
กำรน ำเสนอ และกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นใน
ระหว่ำงกำรถำมตอบ
ภำยหลังกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
 • ด้ำนที่ 2 3 และ 4
ประเมินจำกคะแนนกำร
น ำเสนอผลงำน 
 • ด้ำนที่ 5 ใช้กำร
ประเมินกำรน ำเสนองำน

ในกำรให้คะแนนประเมินนักศึกษำ มีกำร
ประเมินจำกอำจำรย์อย่ำงน้อย 4 ท่ำน โดย
แบ่งหัวข้อเป็นกำรพูดและบุคลิกภำพ 
(ชัดเจน มีจังหวะที่เหมำะสม ถูกต้อง) สื่อ
กำรน ำเสนอ (ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย 
ถูกต้อง) เนื้องำนและเอกสำรประกอบใน
กำรน ำ เสนอ (มีแบบแผนกำรวิจัยที่ ดี  
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีปริมำณเนื้อหำ
เหมำะสม) และกำรตอบค ำถำม (แสดง
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำงำน) ทั้งนี้ยังไม่มีกำร
ก ำหนด rubric ที่ชัดเจนในกำรประเมินที่มี
ควำมเข้ำใจตรงกัน จึงควรจัดท ำ rubric 
ส ำหรับกำรให้คะแนนประเมินกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
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รายชื่อกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
และกำรเขียนรำยงำนที่
ถูกต้อง 

 

3. หลักสูตรมีแนวทางจะพฒันาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึน้อย่างไร  
- หลักสูตรสนับสนุนให้ทุกกระบวนวิชำมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติมำกขึ้น  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 คณุภาพบัณฑิตด้านคณุธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
ผลการด าเนนิงาน 

1. ผลการประเมนิบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(TQF) 
ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 1 1 3 - 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 2 3 2 
ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 100 50 100 ท ำงำน 1 

คน 
เป็นเจ้ำของ

กิจกำร/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 5.00 4.75 4.67 - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู ้ 5.00 4.00 4.56 - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4.80 3.80 4.40 - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.75 4.50 4.42 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4.40 4.60 4.27 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 5.00 4.00 4.67 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน 4.78 4.30 4.46 - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 

 
 
หมำยเหตุ : 

1. ในกรณีที่ไดร้ับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตนอ้ยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
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2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑติตำม PLO 
ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได ้

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
- ค่อนข้ำงคงที ่โดยเฉพำะคุณลักษณะของบัณฑิตในเรื่องมีศักยภำพพร้อมที่จะพัฒนำกำร 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และสำมำรถท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกได้รับ
มอบหมำยให้ช่วยท ำงำนวิจัยและดูแลนักศึกษำปริญญำโท 
 
2.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
ปี 2562 
- มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรฯ เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง จำกนั้นท ำ 
ข้อสรุป ประเด็น/กิจกรรมพฒันำตำมข้อเสนอแนะ 
 

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

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนนิงาน 

ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯ ผลงำนของนักศึกษำ
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เผยแพร่ทั้งหมด 

3.40 2.80 3.80 4 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 5 2 1 
ร้อยละ 340.00 56.00 190.00 400.00 
คะแนนที่ได ้ 5 3.50 5 5 

1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) 
1. นำงสำวพีรรัตน์ ดวงติ๊บ              รหัสนักศึกษำ 581331011 
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2.  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรบัการรายงานผลงานทางวิชาการ)  
ชื่อผู้ตีพิมพ์

ผลงาน 
ชื่อผลงานที่ตพีิมพ์เผยแพร่  

(ในปีปฏิทนิ 2563)  
แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร ่
ระบุเลขหนา้ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
นำงสำวพีรรัตน์ 
ดวงต๊ิบ   

Effects of immersion in 
fermented tea liquid and 
steam treatments on 
physicochemical properties 
and ginsenoside profiles of 
Korean ginseng 

Journal of 
Food 
Processing 
and 
Preservation 

1 November 2020 
https://doi.org/10.1111/jfpp
.15050 

นำงสำวพีรรัตน์ 
ดวงต๊ิบ   

Understanding Thai consumer 
attitudes and expectations of 
ginseng food products 

Journal of 
Sensory 
Studies 

Volume 35, Issue 2 
April 2020, e12553  
https://doi.org/10.1111/joss
.12553 

น.ส.ณัฐวลิณคล 
เศรษฐปรำโมทย ์   

Optimization of the dielectric 
barrier discharge to produce 
Riceberry rice flour retained 
with high activities 

Internationa
l Food 
Research 
Journal 

Volume 27 Issue 4, 2020 

นำยประเชิญ 
สมศักดิ ์

Ultrasonic-assisted chitin 
Nanoparticle and its application 
as saltiness enhancer 

International 
Journal of 
Food Science 
& 
Technology 

11 July 2020  

https://doi.org/10.1111/ijfs.14
715 

 

3. การวิเคราะหร์อ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ 
3.1 กรณมีีแนวโน้มลดลงหรอืไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่สง่ผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพรม่ีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพ์เผยแพรม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
-ไม่มี- 
 
3.2 มีวิธีการในการพัฒนาคณุภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในคา่น้ าหนักที่สูงขึน้
อย่างไร 
- ได้จัดฝึกอบรมหัวข้อ manuscript camp ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพื่อส่งเสรมิ 
ให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจและสำมำรถเขียน manuscript ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งชี้ 5.4 สกอ.) 
ผลการด าเนนิงาน : ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวน

กำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสอง
ครั้ง โดยมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุก
ครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร 6 ครั้ง โดยมีอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 100% ทุกครั้ง 
และมีกำรบันทกึกำรประชุมทุกครัง้ (ดังเอกสำรแนบ
ภำคผนวก ก.) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวฒุิสำขำ/สำขำวชิำ 

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอยีดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปดิภาคการศึกษาในแตล่ะ
ภาคการศึกษาใหค้รบทุกกระบวนวิชา  

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

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  
ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหค้รบทุกกระบวนวิชาที่
เปดิสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วนั หลังวนัปดิภาค
การศึกษา 

มีรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของกระบวนวิชำ ตำมแบบ 
มคอ.5 ครบทกุกระบวนวิชำหลังปิดภำคกำรศึกษำ 
(ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ค.) 

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

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผล
กำรเรยีนรู ้ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อยา่ง
น้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

มีกำรทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 ร้อยละ 25 จำก 1 
กระบวนวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2563 

7. มีกำรพฒันำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กลยทุธ์
กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรยีนรู ้จำกผลกำร
ประเมินกำรด ำเนินงำนทีร่ำยงำนใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล
ยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผล
กำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับ

ค ำแนะน ำด้ำนกำรบรหิำรจดักำรหลักสูตร 
ไม่มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ใหม ่

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพ (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก 
ง.) 

10. ระดับควำมพึงพอใจของนกัศกึษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเตม็ 5.00 

ไม่มีระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/
บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภำพหลักสูตร 4.50 

11. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่นอ้ยกวำ่ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่  
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เอกสารประกอบภาคผนวก 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
เอกสารประกอบ หัวขอ้ หน้า 

เอกสำรประกอบ ก 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 

21 

เอกสำรประกอบ ข กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.3 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 45 

เอกสำรประกอบ ค กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.5 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 48 

เอกสำรประกอบ ง กำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
(ปีกำรศึกษำ 2563) 

51 
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เอกสำรประกอบ ก 
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
   สำขำวิชำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจำป ี2563 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำปี 2563 ครั้งที่ 1 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำขำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประจ ำป ี2563 ครั้งที่ 3 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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เอกสำรประกอบ ข 
 กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.3 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 
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เอกสำรประกอบ ค 
 กระบวนวิชำตำมแบบ มคอ.5 ที่มีกำรยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 
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เอกสำรประกอบ ง 
 กำรพัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

(ปีกำรศึกษำ 2563)  
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ท่ี รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

1 
เพื่อควบคุมดูแลนักศึกษำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 
27 

สุทัศน์ สุระวัง 2 มกรำคม 
2563  - 5 มกรำคม 
2563 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ.
ขอนแก่น 

2 

เข้ำร่วมประชุมหำรือเครือข่ำย
โรงงำนต้นแบบกำรแปรรูปอำหำร
เพื่อสุขภำพ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 6 มกรำคม 
2563  - 6 มกรำคม 
2563 

ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
(สอวช.) กรุงเทพฯ 

3 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งที่ 1/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 7 มกรำคม 
2563  - 7 มกรำคม 
2563 

ณ ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ ชั้น 4 อำคำร
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย 

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 
เข้ำรับรำงวัล "ควำมดีตอบแทนคุณ
แผ่นดินและบุคคลตัวอย่ำงแห่งปี 
Best Practice Awards 2020" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 17 มกรำคม 
2563  - 17 
มกรำคม 2563 

หอประชุมกองทัพอำกำศ 
กรุงเทพฯ 

9 

เพื่อเป็นคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย และผลงำนใน
ต ำแหน่งคณบดี ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

ไพโรจน์ วิริยจำรี 29 มกรำคม 
2563  - 29 
มกรำคม 2563 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
อุตรดิตถ์ 

10 

เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพในพิธีสวดพระ
อภิธรรมศพ คุณแม่อุไร น ำธวัช 
(คุณแม่ของอำจำรย์สมฤดี ศิริชัย
เอกวัฒน์) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 29 มกรำคม 
2563  - 29 
มกรำคม 2563 

วัดธำตุทอง เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ 
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ท่ี รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

11 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 4 กุมภำพันธ์ 
2563  - 4 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ ชั้น 4 อำคำร
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย 

12 

เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำเลือกผู้แทน
ผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 4 กุมภำพันธ์ 
2563  - 4 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องกังวำนพงศ์ ชั้น 4 
อำคำรยุทธศำสตร์ 

13 

เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำอนุมัติสอบ
ไล่รำยวิชำต่ำงๆ ประจ ำภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ไพโรจน์ วิริยจำรี 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรโรงงำนแปรรูปอำหำร 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ เขตแม่
คำว 

14 

เข้ำ่ร่วมประชุมปรึกษำหำรือแนว
ทำงกำรประสำนงำนและมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ 
2019 ในสถำนศึกษำพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นกรณีเร่งด่วน 

สุทัศน์ สุระวัง 5 กุมภำพันธ์ 
2563  - 5 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

15 
เข้ำร่วมประชุมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น 
ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 6 กุมภำพันธ์ 
2563  - 6 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมบุญสม มำร์ติน 
ชั้น 2 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

16 
เข้ำร่วมประชุมคระกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้ง
ที่ 3/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุมตะวันกังวำนพงศ์ 
ชั้น 4 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

17 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษำปฏิบัติสหกิจ
ศึกษำ 

นิรมล อุตมอ่ำง 18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

บริษัท ชำระมิงค์ จ ำกัด 

18 
เพื่อไปนิเทศนักศึกษำปฏิบัติสหกิจ
ศึกษำ 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

18 กุมภำพันธ์ 
2563  - 18 
กุมภำพันธ์ 2563 

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ด จ ำกัด 
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ท่ี รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

19 
เข้ำร่วมโครงกำรอบรม เรื่อง กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ ส ำหรับผู้บริหำร 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กุมภำพันธ์ 
2563  - 19 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

20 

เข้ำร่วมกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 
2/2563 และกำรสัมมนำระดม
ควำมคิดเห็นเชิงนโยบำย (Retreat) 
ระหว่ำงกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 
2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมวังใต้ จ.สุรำษฎร์ธำนี 

21 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 22 
กุมภำพันธ์ 2563 

โรงแรมวังใต้ จ.สุรำษฎร์ธำนี 

22 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

23 
อบรมเชิงปฏิบัติกำร "ทักษะกำรใช้ 
IT ในกำรปรับปรุงงำน" 

สุทัศน์ สุระวัง 21 กุมภำพันธ์ 
2563  - 21 
กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 
อำคำร 2 คณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

24 
เข้ำร่วมน ำเสนอโครงกำรวิจัยตำม
แผน Smart Farming ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 

ไพโรจน์ วิริยจำรี 24 กุมภำพันธ์ 
2563  - 24 
กุมภำพันธ์ 2563 

ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (ภำยในกรม
พัฒนำที่ดิน) กรุงเทพฯ 

25 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
วิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศำล 

27 กุมภำพันธ์ 
2563  - 27 
กุมภำพันธ์ 2563 

อำคำรคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและ
อำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
พิบูลสงครำม 

26 
เข้ำร่วมโครงกำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง สตง.กับกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 9 มีนำคม 
2563  - 9 มีนำคม 
2563 

ห้องทองกวำว 2 ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ท่ี รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 10 มีนำคม 
2563  - 10 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมตะวันกังวำนพงศ์ 
ชั้น 4 อำคำรยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

28 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
คณบดีจำกกล่่มสำขำวิชำที่มีกำร
สรรหำคณะแพทยศำสตร์, คณบดี
คณะนิติศำสตร์ และคณบดีคณะ
วิทยำศำสตร์ และพิจำรณำรับรอง
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
จ ำนวน ๓ กลุ่มสำขำวิชำ 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 10 มีนำคม 
2563  - 10 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ อำคำรยุทธศำสตร์ ชั้น 
๔ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

29 

เข้ำร่วมวิพำกษ์ยุทธศำสตร์ของ
วิทยำลัยฯ พร้อมกับหำรือแนวทำง
สร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
วิทยำลัยฯ ตำมโครงกำร “กำร
ทบทวนยุทธศำสตร์วิทยำลัย
กำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 
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 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

31 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ไพโรจน์ วิริยจำรี 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

32 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

ยุทธนำ พิมลศิริผล 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

33 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 
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34 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุทัศน์ สุระวัง 19 มีนำคม 
2563  - 19 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

35 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

นิรมล อุตมอ่ำง 24 มีนำคม 
2563  - 24 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

36 
"หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Meeting" 

สุทัศน์ สุระวัง 24 มีนำคม 
2563  - 24 มีนำคม 
2563 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

37 

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

ยุทธนำ พิมลศิริผล 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

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

38 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

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

39 

เข้ำร่วมประชุมควำมคืบหน้ำ
โครงกำรแก้ปัญหำว่ำงงำนบัณฑติ 
มช. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-
19 (COVID-19) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 พฤษภำคม 
2563  - 21 
พฤษภำคม 2563 

กำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทำง
ของระบบ Zoom 

40 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งที่ 14/2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 2 มิถุนำยน 
2563  - 2 มิถุนำยน 
2563 

ประชุมออนไลน์ผ่ำนระบบ 
Zoom 
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ท่ี รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

41 

เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือใน
รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนใน
หน่วยทดสอบกำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 8 มิถุนำยน 
2563  - 8 มิถุนำยน 
2563 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 
อำคำรรำชนครินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ 

42 

เข้ำร่วมโครงกำร "กำรสร้ำง
เครือข่ำยวิทยำศำสตร์ฮำลำลระดับ
มหำวิทยำลัย เพื่อร่วมพัฒนำ
ศักยภำพควำมรู้ ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีฮำลำลส ำหรับนิสติ 
นักศึกษำ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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 
ชั้น 5 อำคำรส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย 2 

45 

เข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำง
กำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรจัดตั้งศนูย์รับรองมำตรฐำน
และคุณภำพสินค้ำเกษตร และ124
ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องมือ
แพทย์ (ศมร.มช.) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 22 กรกฎำคม 
2563  - 22 
กรกฎำคม 2563 

ห้องประชุมตะวัน กังวำน
พงศ์ ชั้น 4 อำคำร
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย 

46 
สัมมนำโครงกำร Retreat : 
Strategic roadmap for Agro 
BCG ประจ ำปี 2563 

ยุทธนำ พิมลศิริผล 8 สิงหำคม 
2563  - 9 สิงหำคม 
2563 

โรงแรมปำงวิมำน เชียงใหม่ 
สปำ รีสอร์ท อ ำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

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
นักวิจัยและผู้ประกอบกำรด้วย
กระบวนกำร Design Thinking 

วิญญู ศักดำทร 20 สิงหำคม 
2563  - 21 
สิงหำคม 2563 

อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศ
ไทย จ.ปทุมธำนี 
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49 
เข้ำร่วมเป็นวิทยำกรในกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิเครำะห์
กลิ่นรส 

นิรมล อุตมอ่ำง 9 กันยำยน 
2563  - 11 
กันยำยน 2563 

โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ และ
มหำวิทยำลัยมหิดล 

50 

เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรด ำเนนิ
โครงกำร Gastronomy Tourism : 
LANNA Gastronomy “คิดถึง
เชียงใหม่” 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 18 กันยำยน 
2563  - 18 
กันยำยน 2563 

ห้องประชุมบัวเรศ ค ำทอง 
ชั้น 5 อำคำรส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย 2 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

51 

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

นิรมล อุตมอ่ำง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

52 

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

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

53 

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

สุทัศน์ สุระวัง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส 

54 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 "กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goal (SDGs)" 

นิรมล อุตมอ่ำง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม่ 
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55 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 "กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goal (SDGs)" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม่ 

56 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 "กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม
แนวทำง Sustainable 
Development Goal (SDGs)" 

สุทัศน์ สุระวัง 19 กันยำยน 
2563  - 20 
กันยำยน 2563 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม่ 

57 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

58 
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร "จุด
ประกำยศักยภำพเชิงนวัตกรรม" 

สุทัศน์ สุระวัง 21 กันยำยน 
2563  - 21 ตุลำคม 
2563 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อำคำร
ส ำนักงำนคณะอุตสำหกรรม
เกษตร 

59 

เข้ำพบหำรือร่วมกับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 29 กันยำยน 
2563  - 29 ตุลำคม 
2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(สสว.) อำคำรทีเอสที 
กรุงเทพฯ 

60 
เข้ำร่วมประชุมรับฟังปัญหำของ
โรงเรียนในพื้นที่น ำร่อง จังหวัด
เชียงใหม่ 

สุทัศน์ สุระวัง 4 ตุลำคม 
2563  - 4 ตุลำคม 
2563 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

61 

เข้ำร่วมประชุมและหำรือควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และร่วมงำน
เลี้ยงรับรอง : สำนสัมพันธ์
วัฒนธรรมสองแผ่นดิน 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 ตุลำคม 
2563  - 16 ตุลำคม 
2563 

เรือนรับรองอ่ำงแก้ว 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

62 
เข้ำร่วมอบรมค่ำยแอมบำสเดอร์ รุ่น
ที่ 4 

พรจันทร์ พิณพำทย์ 17 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โครงกำรหลวงทุ่งเริง และ
โรงแรม Content Villa จ.
เชียงใหม่ 
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63 
เข้ำร่วมอบรมค่ำยแอมบำสเดอร์ รุ่น
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 เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรด ำเนินงำนที่เลิศ (EdPEx) 
และเรื่อง กำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและ
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

นิรมล อุตมอ่ำง 18 ตุลำคม 
2563  - 18 ตุลำคม 
2563 

โรงแรมแคนทำรี ฮิลล์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

65 

เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรใน
หัวข้อ "กำรทบทวนกระบวนกำร
และหลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรวิจัย
ของสินค้ำเกษตรและอำหำร
มูลค่ำเพิ่มฯ" 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 (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์
อำหำร) 

นิรมล อุตมอ่ำง 2 พฤศจิกำยน 
2563  - 3 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จ.
เชียงใหม่ 

67 
เข้ำร่วมกิจกรรม MED CMU 
Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
2563 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 12 พฤศจิกำยน 
2563  - 13 
พฤศจิกำยน 2563 

คณะแพทยศำสตร์ 

68 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ" 

นิรมล อุตมอ่ำง 14 พฤศจิกำยน 
2563 - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 



61 
 

ท่ี รายการ ชื่อ-สกุล วันเวลา สถานที่ 

69 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ" 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 14 พฤศจิกำยน 
2563 - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

70 
เข้ำร่วมอบรม เรื่อง "กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง
เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ" 

สุทัศน์ สุระวัง 14 พฤศจิกำยน 
2563 - 14 
พฤศจิกำยน 2563 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 
ส ำนักงำนคณะ 

71 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำสภำวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น
โอกำสหลัง COVID-19 

สุจินดำ ศรีวัฒนะ 16 พฤศจิกำยน 
2563 - 16 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมแชงกรี-ลำ จ.
เชียงใหม่ 

72 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำสภำวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 
2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็น
โอกำสหลัง COVID-19 

สุทัศน์ สุระวัง 16 พฤศจิกำยน 
2563 - 16 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมแชงกรี-ลำ จ.
เชียงใหม่ 

73 

เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อติดตำมควบคุม 
ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกใน
โครงกำรค่ำย AgroCMU X-
perience camp ครั้งที่ 2 

สุทัศน์ สุระวัง 23 พฤศจิกำยน 
2563 - 25 
พฤศจิกำยน 2563 

โรงแรมเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ.เชียงใหม่ และศูนย์วิจัย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่ 

 


