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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

(หลักสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2565 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

แผน ก (แบบ ก1 และ แบบก2) 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 15 15 15 8 8 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  0 0 0 1 2 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 0 0 0 12.50 25.00 
 
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 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

0 0 0 12.50 25.00 
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2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การก าหนดจ านวนรับ การก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  

ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ได้ด ำเนินกำรรับนักศึกษำตำมแผนภูมิ 2.1 โดยได้ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรและทุนกำรศึกษำส ำหรับศิษย์เก่ำให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่ำของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงนักศึกษำ/ศิษย์เก่ำกับคณะฯ รวมทั้ง ให้สำมำรถปรับตัวในกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำได้ดี  นอกจำกนั้นหลักสูตรได้ประชำสัมพันธ์โดยใช้ช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ เพ่ือดึงดูดศึกษำ
ชำวต่ำงชำติให้มำเรียนในหลักสูตร โดยรับสมัครนักศึกษำผ่ำนเวปไซท์ของบัณฑิตวิทยำลัย กระบวนกำร
คัดเลือกเพ่ือรับนักศึกษำใช้วิธีกำรพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร สำขำและผลกำรศึกษำของผู้สมัคร 
และคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และกำรสัมภำษณ์เพ่ือประเมินควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต 
ควำมมุ่งม่ันที่จะเรยีนของผู้สมัคร 

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่  : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้จ านวนรับเข้าศึกษา
เป็นไปตามแผนการศึกษาคืออะไร 

จ ำนวนรับนักศึกษำยังไม่เป็นไปตำมแผน ทั้งนี้คำดว่ำอำจเนื่องมำจำก 
- ค่ำลงทะเบียนเรียนสูงกว่ำหลักสูตรปกติ  
- ไม่มีทุนกำรศึกษำและทุนวิจัยที่เพียงพอ 
- นักศึกษำไทยมีทักษะภำษำอังกฤษท่ีไม่เพียงพอท ำให้ไม่กล้ำสมัครเรียนในหลักสูตรนำนำชำติ  
- แนวโน้มกำรเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษำสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีลดลง 
- ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
- ต ำแหน่งงำนระดับบัณฑิตศึกษำมีจ ำกัด โดยเฉพำะปริญญำโท 
 

2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

- คณะอุตสำหกรรมเกษตร ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรนำนำชำติ ในเชิงรุกเพ่ือแสวงหำ
นักศึกษำนำนำชำติให้ได้จ ำนวนเพิ่มขึ้น  
- คณะอุตสำหกรรมเกษตร ได้จัดสรรทุนกำรศึกษำจ ำนวน 1 ทุน ให้กับศิษย์ เก่ำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือเข้ำศึกษำในหลักสูตรนำนำชำติ 
- มีกำรลดค่ำเล่ำเรียนในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 
- ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุน CMU Presidential Scholarship 
 - อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ขอกำรสนับสนุนในเรื่องทุนกำรศึกษำให้นักศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยและแหล่งทุน เช่น ทุนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย 
สนับสนุนโดยคณะอุตสำหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยำลัย ทุนวิจัยร่วมกับภำคอุตสำหกรรม 
เป็นต้น 
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                    แผนภูมิ 2.1 กระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนเรียน 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาของแต่ละแขนงวิชา  - คุณสมบัติผู้เรยีนในมคอ. 2 

- สัดส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ก าหนดประเภทการรับนักศึกษา 

- แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวชิาและท าวทิยานิพนธ์ 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ก าหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัคร วิธีการคดัเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก   

ใช้การสอบสมัภาษณ์ ความพร้อมด้านความรู้และความตั้งใจ 

 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาชั้นปีที ่4 ของคณะ ประชาสัมพันธ์ใหนั้กศึกษาต่างคณะ 
และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์(facebook, line group, website เป็นต้น) รวมทั้ง

จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับศิษย์เกา่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดและแจ้งผลการคดัเลือกไปยังบัณฑิตวทิยาลัยเพื่อ

ประกาศต่อไป   
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
พิจารณากิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  

 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
จัดปฐมนิเทศ แนะน าวิชาปรบัพื้น และส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาเพื่อ

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อม 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนการรับและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าของนักศึกษา  

(จ านวน คุณภาพผู้เรียน และปญัหา) 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ปรับปรุงกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเข้า

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้น
สภาพสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษานั้นๆ  

อัตราการคงอยู่ สาเหตุของการลาออกและการ
พ้นสภาพ  

(ระบจุ านวนตามสาเหตุ) 
ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปีที่ 
2 

รวม
(2) 

รหัส 59 1 0 0 0 100  
รหัส 60 0 0 0 0 *1 -  
รหัส 61 0 0 0 0 *2 -  
รหัส 62 0 0 0 0 *3 -  
รหัส 63 1 0 0 0 *4 100  
รหัส 64 2 0 0 0 *5 100  
หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

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

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รหัส60(*1) รหัส61 (*2) รหัส62 (*3) รหัส63 (*4) รหัส64 (*5) 
ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

100 ไม่มีนักศกึษำรับเข้ำ 
ในปีกำรศกึษำ 2560 

ไม่มีนักศกึษำรับเข้ำ 
ในปีกำรศกึษำ 2561 

100 100 

หมำยเหตุ : น ำข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ที่มีเครื่องหมำย (*1) (*2) (*3) (*4) (*5)  มำกรอกให้ตรงตำมปี
กำรศึกษำที่ก ำหนด 
 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  
- ให้สืบค้นควำมรู้ FST เพ่ิมเติมก่อนเปิดเทอม  
- ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียนวิชำพ้ืนฐำน 601702, 601704 และ 601705 ส ำหรับ
นักศึกษำท่ีไม่ได้จบทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
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- หลักสูตรมีกระบวนกำรในกำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษำส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมระยะเวลำของหลักสูตร ดังแผนภูมิ 3.1 

 
 
 
 
 
 
 

             ไม่ผ่ำน 

                                        ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3.1 กระบวนกำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ ์

นักศึกษาส่งรายงานความกา้วหน้างานวิจัยโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษามายังหลักสตูรฯ ทุกภาคการศึกษา 

 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ทีป่รึกษาติดตามและให้ค าแนะน าการ
ท าวิทยานิพนธ์ตามโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
ติดตามความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์เป็นระยะ 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
ให้ค าแนะน าการผลิตผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพ์ และการสอบประมวลความรู้ 

ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาฯ 

กรรมการบรหิารหลักสตูรประเมินกระบวนการและความพึงพอใจของนักศึกษา  และ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
ชี้แจงขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบ

ในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งแนะน าอาจารย์และความเชีย่วชาญของอาจารย ์ 
 

• ข้อมูลอาจารย ์ ความรู ้ ความสามารถ และ
ความเชีย่วชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์เงื่อนไข
ภาษาอังกฤษและการสอบวัดคณุสมบตัิ 

• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

นักศึกษาพัฒนาแนวคิดโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ทีป่รึกษา  เสนอ
กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 กรรมการบณัฑิต
ประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาและปรบัแก้ไข และเสนอบณัฑิตวิทยาลยัตามขั้นตอน 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาพิเศษ กรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเตมิจาก

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์* 

 (*เพิ่มเติมปี 2560) 

นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แก้ไขและส่งรปูเลม่วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการก ากับดแูล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

 

นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็ และเสนอ
กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1  จากน้ันเสนอ

กรรมการบณัฑิตประจ าคณะฯ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยตามขั้นตอน 
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2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ในปีกำรศึกษำ 2564  ค่ำร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำเป็น 100% มีผู้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ 
2 คน ซึ่งเป็นชำวต่ำงชำติ ท ำให้กำรสื่อสำรและกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษไม่เป็นอุปสรรคต่อ      
กำรเรียนรู้และกำรสอบในกระบวนวิชำต่ำง ๆ นอกจำกนั้นนักศึกษำมีควำมมุ่งมั่นในกำรเรียนรู้ ตำมค ำแนะน ำ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอนในทุกกระบวนวิชำ ท ำให้มีผลกำรเรียนในภำคกำรศึกษำแรกเป็นไป
ตำมเกณฑ์ของหลักสูตร นอกจำกนั้น นักศึกษำทั้ง 2 คนได้รับทุนกำรศึกษำตลอดหลักสูตร (ทุน CMU 
Presidential Scholarship) จึงท ำให้ไม่มีผลกระทบจำกปัจจัยด้ำนกำรเงินต่ออัตรำกำรคงอยู่ 

 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

หลักสูตรได้วำงระบบกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียนดังแผนภูมิที่ 2.1 และระบบกำรควบคุมกำร
ให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่นักศึกษำ ดังแผนภูมิที่ 3.1 โดยกรรมกำรบริหำรหลักสูตรชี้แจงขั้นตอน กฎระเบียบ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำทรำบ หลักสูตรฯ ก ำหนดให้มีอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควบคุมดูแลตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  นักศึกษำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย โดยต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำ  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
รหัส 59 1 *1     100 
รหัส 60 0  *-    - 
รหัส 61 0   *-   - 
รหัส 62 0    *-  - 
รหัส 63 1     *-  

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

ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 
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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 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

100 ไม่มีนักศกึษำ
รับเข้ำ 

ในปีกำรศกึษำ 
2560 

ไม่มีนักศกึษำ
รับเข้ำ 

ในปีกำรศกึษำ 
2561 

ไม่มีนักศกึษำ
รับเข้ำ 

ในปีกำรศกึษำ 
2562 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 
 

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

ในปีกำรศึกษำ 2563 มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนจ ำนวน 1 คน เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 2564 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำรสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ ในขณะนี้นักศึกษำก ำลังจัดท ำเล่มวิทยำนิพนธ์ และ
ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริกำรมหำวิทยำลัย คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 1/2565 ทั้งนี้มี
สำเหตุของควำมล่ำช้ำมำจำกกำรที่นักศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยได้อย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ท ำให้มีกำรปิดห้องปฏิบัติกำรบ่อยครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 2 ปี ในปีกำรศึกษำ 2564 
 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2 0 5 5.5 ยังไม่ส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
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2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 

หลักสูตรมีระบบกำรสนับสนุนให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร โดยกำรเร่งรัดกำร
น ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนและกำรท ำวิทยำนิพนธ์  โดยอำจำรย์
ที่ปรึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3.1 นอกจำกนี้ หลักสูตรได้ทบทวน
กระบวนกำรและปรับแผนกำรเรียนวิชำสัมมนำ 2 ให้นักศึกษำใช้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ จำกภำคกำรศึกษำที่ 2 ชั้นปีที่ 2 มำเป็นภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 2 เพ่ือเร่งรัดให้
นักศึกษำเริ่มท ำวิทยำนิพนธ์เร็วขึ้นและท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งก ำหนดให้เกณฑ์กำรผ่ำนกระบวน
วิชำสัมมนำ 2 คือ นักศึกษำต้องมีควำมก้ำวหน้ำของงำนวิทยำนิพนธ์  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของงำน
ทั้งหมด และชี้แจงให้นักศึกษำทรำบตั้งแต่วันปฐมนิเทศ ในส่วนของกำรตีพิมพ์ผลงำน อำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์จะให้กำรช่วยเหลือนักศึกษำในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร และส่งเสริมให้
นักศึกษำน ำผลงำนวิจัยน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ และให้
นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร  manuscript camp ที่จัดโดยคณะฯ เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจัดท ำ
บทควำมทำงวิชำกำรให้กับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำทุกหลักสูตรเป็นประจ ำทุกปี แต่เนื่องจำกเกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 จึงท ำให้นักศึกษำ 1 รำยที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 
2563 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยตำมแผนได้ จึงเกิดควำมล่ำช้ำในกำรวิจัยและกำรเขียนวิทยำนิพนธ์ 
ท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 ทั้งๆ ที่นักศึกษำรำยนี้มีควำมขยันและ
มุ่งมั่นในกำรศึกษำ ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นปัญหำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนักศึกษำต้องปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน  

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำร
ประเมิน 

- - - 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

- - - 4.94 
(44.44/9) 

4.98 
(39.81/8) 
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2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
- ควำมตั้งใจและควำมพร้อมของนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ และกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับนักศึกษำ
ภำคปกติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่จบปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
- หลักสูตรได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงครบถ้วนและเพียงพอในทุกกระบวนวิชำ 
 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
- มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 21st century techniques  
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 

เครื่องมือวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ขั้นสูงและเครื่องมือแปรรูปอำหำร ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
ปฏิบัติกำรและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่มีปริมำณเพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ 

 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด ำเนินกำรในระดับคณะฯ โดยเริ่มจำกกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
พิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร เสนอส ำนักวิชำคณะอุตสำหกรรมเกษตร และด ำเนินกำรใน
ระดับคณะต่อไป ดังแผนภูมิ 6.1  

  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้แก่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงงำน
ต้นแบบ ที่พักรอเรียนหรือเพ่ือท ำงำนของนักศึกษำ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  และเครื่องมือชั้นสูงส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  
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Input Process Output 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
                     อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 6.1 กระบวนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของอำจำรย์และ
นักศึกษำในหลักสูตร 

กฎระเบียบเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงรำยชื่อห้ำง
ร้ำนท่ีไม่ถูกข้ึนบญัชีด ำ 

กรรมกำรบริหำรหลักสตูรฯร่วมกนัพิจำรณำ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทีต่้องกำร/จัดล ำดับ

และจ ำนวนเพื่อเสนอส ำนักวิชำฯ 
 

 ที่ประชุมส ำนักวิชำฯ พิจำรณำรำยกำรสิ่ง
สนับสนุนกำรเรยีนรู/้ล ำดับควำมส ำคัญ/ควำม

ซ้ ำซ้อน/จ ำนวนท่ีต้องกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรทรัพยำกรฯ 
พิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญ/จ ำนวนท่ีต้องกำร/

งบประมำณ 

คณบดีพิจำรณำ
รำยกำรข้อเสนอ 

หน่วยพัสดุด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงตำม
ขั้นตอนและระเบียบพสัด ุ

คณะกรรมกำรตรวจรับสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูต้ำมระเบยีบพัสด ุ

งำนบริหำรฯ ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำ/บุคลำกรต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้

ทุกปีกำรศึกษำ 

วิเครำะห์ สรุปและเสนอผลกำรประเมินให้กับ
หลักสตูร/ส ำนักวิชำฯ/กรรมกำรทรัพยำกรฯ/

หน่วยพัสดุเพื่อปรับปรุง 

ปรับปรุง/บ ำรุงรักษำ 
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ในส่วนของควำมเพียงพอของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คณะฯ ได้ใช้กำรบริหำรแบบรวมทรัพยำกร
ท ำให้ทุกหลักสูตรสำมำรถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ซึ่งเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน
ของหลักสูตร นอกจำกนี้ คณะฯ มีกำรปรับปรุงระบบรองรับสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยได้ท ำระบบกำร
ควบคุมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ระบบจองใช้อุปกรณ์ กำรขอยืมออนไลน์ และกำรแจ้งซ่อมออนไลน์ รวมทั้ง
ระบบกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ และเพ่ือให้กำรใช้งำนอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพ จึงมี
กำรให้นักศึกษำเข้ำรับกำรอบรมกำรใช้เครื่อง ซึ่งจัดโดยนักวิทยำศำสตร์และคณำจำรย์ประจ ำกลุ่ม
ปฏิบัติกำรเป็นประจ ำทุกปี 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564  
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

รวมนาเดีย 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียน (ควำมพร้อมใช้
งำนของอุปกรณ์ในห้องเรียนและควำมสะอำด) 

4.67 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ 
(ควำมพร้อมใช้งำน ควำมเพียงพอ ประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ) 

4.71 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับโรงงานต้นแบบ (ควำม
พร้อมใช้งำน ควำมเพียงพอ ประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ) 

4.45 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

4.13/5.00 4.25/5.00 4.21/5.00 4.35/5.00 4.67/5.00 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่  : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

คะแนนควำมพึงพอใจมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะ 3 ปีกำรศึกษำ ในปี
กำรศึกษำ 2564 หลักสูตรได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จำกคณำจำรย์และ
นักศึกษำและได้พยำยำมจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งำนตลอดปี
กำรศึกษำ และมีกำรสอบถำมนักศึกษำและกำรส ำรวจควำมต้องกำรของคณำจำรย์ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
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5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

หลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ประเมินผลส ำรวจ และน ำเข้ำพิจำรณำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร            
ทุกปีกำรศึกษำ หำกมีควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่นอกเหนือจำกที่มีอยู่แล้ว หลักสูตร
เสนอควำมต้องกำรไปยังส ำนักวิชำฯ เพ่ือน ำเข้ำสู่กระบวนกำรในแผนภูมิที่ 6.1 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลการด าเนินงาน 

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

ระบุใน มคอ. 2 
Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตามกรอบ TQF5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรผลิ ต อำหำร  และกำร
ควบคุมคุณภำพอำหำรที่ ใช้
เทคโนโลยีทำงอำหำรขั้นสูง 
รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำร
ท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร โดย
กำรคิด วิเครำะห์และบูรณำ
ก ำ ร แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ด้ ำ น
วิทยำศำสตร์ กำรอำหำร และ
เท ค โน โล ยี ขั้ น สู ง ใน ก ำ ร
ปรับปรุ งแก้ ไขปัญ หำด้ ำน
อุตสำหกรรมอำหำร ได้เป็น
อย่ำงดี 

มีควำมรู้ เกี่ยวกับกระบวน 
กำรผลิตและกำรวิเครำะห์
คุณภำพอำหำรขั้นสูง เพื่อ
ว ำ ง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
กระบวนกำรผลิตอำหำรให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนดและมีควำมปลอดภัย 
สำมำรถออกแบบแผนกำร
ท ด ล อ ง ได้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมำะสมกับโจทย์วิจัย  
มีทักษะทำงด้ำนกำรวิจัย  
สำมำรถประยุกต์และบูรณำ
กำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ขั้ น สู ง เพื่ อ วำงแผนและ
ควบคุมกระบวนกำรผลิต
อำหำรที่มีคุณภำพ เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและมีควำม
ป ล อ ด ภั ย  ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้
กระบวนกำรวิจัย ในกำร
แก้ ปั ญ ห ำอุ ต ส ำห กรรม
อำหำร และสร้ำงองค์ควำมรู้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้- 
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎี
ที่ส ำคัญในเนื้อหำท่ีศึกษำ 
- สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ 
รวม ทั้ งป ระยุ กต์ ค วำม รู้
ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือ
ที่ เหมำะสมกับกำรแก้ ไข
ปัญหำ 
- ส ำ ม ำ ร ถ ติ ด ต ำ ม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
และมีควำมรู้ ในแนวกว้ำง
ของสำขำวิชำที่ศึกษำเพื่อให้
เล็ งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง 
และเข้ำใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
- สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
ใน ส ำขำวิ ช ำที่ ศึ ก ษ ำกั บ
ควำมรู้ ในศำสตร์อื่ นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

ด้ าน  Learner person: เป็ น
บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร และมีควำมรอบรู้
ด้ำนต่ำงๆในกำรประกอบอำชีพ
เพื่อควำมมั่นคงและคุณภำพชีวติ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีทักษะกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ด้าน Co-creator: เป็นผู้ ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถ
ในกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำทำง
อุตสำหกรรมเกษตร 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ. 2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตามกรอบ TQF5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

ห รือน วัต ก รรมท ำงด้ ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรเพื่ อยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
- คิดอย่ ำงมี วิจำรณญำณ
และอย่ำงเป็นระบบ 
- สำมำรถสืบค้น รวบรวม 
ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหำ เพื่ อใช้ใน
ก ำ ร แ ก้ ไข ปั ญ ห ำ อ ย่ ำ ง
สร้ำงสรรค์ 
- สำมำรถประยุกต์ควำมรู้
และทั กษะกับกำรแก้ ไข
ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข 
การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือ
ที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
กำรท ำงำนที่เกี่ยวกับกำรใช้
สำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
-สำมำรถแก้ไขปัญหำโดยใช้
สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์ 
หรือน ำสถิติมำประยุกต์ใช้ใน
กำรแก้ปัญหำที่ เกี่ยวข้อง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
-ส ำม ำรถสื่ อ ส ำรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำ
แ ล ะ ก ำร เขี ย น  เลื อ ก ใ ช้
รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนอ 
อย่ำงเหมำะสม 

มีควำมสำมำรถ ในกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ได้ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และระดับ
นำนำชำติ มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้กับนักวิชำกำร ผู้

สำมำรถน ำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรเป็นภำษำอังกฤษได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ -
สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมี

ด้าน Active citizen: เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยดึมั่นใน
ควำมถูกต้อง รู้ คุณค่ำและรักษ์
ควำมเป็นไทย ร่วมมือรวมพลัง
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ. 2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตามกรอบ TQF5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

ก ำหนดนโยบำย บุคลำกรใน
องค์กรอุตสำหกรรมอำหำร 
ในกำรพัฒนำองค์กร
อุตสำหกรรมอำหำรให้ได้
มำตรฐำนสำกล 

ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำ
และกำรเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนอ
อย่ำงเหมำะสม 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคน
หลำกหลำยทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
- สำมำรถใช้ควำมรู้ใน
ศำสตร์มำช้ีน ำสังคมใน
ประเด็นที่เหมำะสม และ
เป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นใน
กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่ำง
พอเหมำะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

เพื่อสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำและ 
เสรมิสร้ำงสันตสิุขอย่ำงยั่งยืนทั้ง
ในระดับครอบครัวชุมชนสังคม
และประชำคมโลก 
 
ด้าน Co-creator: เป็นผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์นวตักรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถ
ในกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำทำง
อุตสำหกรรมเกษตร 

มีคุณธรรม จริยธรรม และวุฒิ
ภำวะในกำรประกอบสมัมำชีพ 
ทั้งในภำครัฐ และภำคเอกชน 
โดยมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และแกไ้ขปัญหำได้
อย่ำงมีระบบและมจีริยธรรม 
 

มีควำมตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบและมี
จรรยำบรรณในกำรประกอบ
อำชีพ  
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม         
- ตระหนักในคุณค่ำและ
คุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ มี
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ 
- มีวินัย ตรงต่อเวลำ และ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและ
ผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็น
ทีมและสำมำรถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล ำดับ
ควำมส ำคญั 

ด้าน Active citizen: เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยดึมั่นใน
ควำมถูกต้อง รู้ คุณค่ำและรักษ์
ควำมเป็นไทย ร่วมมือรวมพลัง
เพื่อสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำและ 
เสรมิสร้ำงสันตสิุขอย่ำงยั่งยืนทั้ง
ในระดับครอบครัวชุมชนสังคม
และประชำคมโลก 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ. 2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตามกรอบ TQF5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

- เคำรพสิทธิและรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ 

มีมนุษยสมัพันธ์ทีด่ี สำมำรถ
สื่อสำรกับกลุ่มบคุคล และใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง 
หลำกหลำย และสำมำรถวำง
แผนกำรปรับปรุงตนเอง และ
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มีควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สืบค้นข้อมูล รวมรวบ 
วิเครำะห์ และวำงแผนกำร
ท ำงำนในงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย  
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ 

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคน
หลำกหลำยทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้อย่ำง มี
ประสิทธิภำพ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือ
ที่จ ำเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อ
กำรท ำงำนท่ีเกี่ยวกับกำรใช้
สำรสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
- สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำ
และกำรเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนอ
อยำ่งเหมำะสม 

ด้าน Co-creator: เป็นผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์นวตักรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถ
ในกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำทำง
อุตสำหกรรมเกษตร 
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

เคร่ืองมือ/วิธีการที่ใช้ในการประเมิน 
PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และ/หรือร้อยละของนกัศึกษาท่ีบรรลุ 
(ถ้าม)ี 

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรผลิตอำหำร และกำร
ควบคุมคุณภำพอำหำรที่ใช้เทคโนโลยีทำง
อำหำรขั้นสูง รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำร
ท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร โดยกำรคิด วิเครำะห์และบูรณำ
กำรแนวคิดทฤษฎีด้ำนวิทยำศำสตร์ กำร
อำหำร และเทคโนโลยีขั้นสูงในกำรปรับปรุง
แก้ไขปัญหำด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร ได้เป็น
อย่ำงดี 

- จัดให้มีกำรสอบ ประเมินควำมรู ้

- ประเมินผลจำกรำยงำนหรือกำร
น ำเสนองำนรำยบุคคล/กลุม่ 

- ประเมินผลจำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำ
วิชำกำร 

-ประเมินจำกกำรแสดงออก กำรแสดง
ควำมคิดเห็นต่อปัญหำหรือสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ 

ผู้เรยีนทุกคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำร
ผลิตอำหำร และกำรควบคุมคณุภำพ
อำหำรที่ใช้เทคโนโลยีทำงอำหำรขัน้สูง 
โดยกำรคิด วิเครำะห์และบรูณำกำร
แนวคิดทฤษฎีด้ำนวิทยำศำสตร์ กำร
อำหำร และเทคโนโลยีขั้นสูงในกำร
ปรับปรุงแก้ไขปญัหำด้ำนอุตสำหกรรม
อำหำรได้ โดยสำมำรถสอบผ่ำนทุก
กระบวนวิชำในหลักสตูร  

มีคุณธรรม จริยธรรม และวุฒิภำวะในกำร
ประกอบสั มม ำชีพ  ทั้ งในภ ำครั ฐและ
ภำคเอกชน โดยมีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีระบบ
และมีจริยธรรม 

- ประเมินผลจำกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม  ที่
แสดงออกในช้ันเรียนและในโอกำสหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ 

- ตรวจสอบกำรมีวินัยต่อกำรเรียน กำร
ตรงต่อเวลำในกำรร่วมกำรเรียนกำร
สอน 

- ให้นักศึกษำมีกำรประเมินตนเองใน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

-ประเมินจำกกระบวนวิชำท ำวิจัยงำน
วิทยำนิพนธ ์

นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
ทุจริตในกำรสอบ ไม่คัดลอกผู้อื่นใน
กำรเขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำที่ได้รับ
มอบหมำย 

มีควำมสำมำรถ ในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
ได้ ท้ังในระดับท้องถิ่น และระดับนำนำชำติ 
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับนักวิชำกำร ผู้
ก ำห น ดน โยบ ำย  บุ ค ล ำกรใน อ งค์ ก ร
อุตสำหกรรมอำหำร ในกำรพัฒนำองค์กร
อุตสำหกรรมอำหำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 

- ประเมินผลจำกกำรเขียนรำยงำนกำร
ค้นคว้ำที่ไดร้ับมอบหมำย  

-ประเมินผลกำรสื่อสำรจำกกำรน ำเสนอ
ผลงำนที่ได้รับมอบหมำยในช้ันเรียน 
และกำรสัมมนำ  

นั กศึ กษ ำมี ค วำมส ำม ำรถ ใน กำร
น ำเสนอองค์ควำมรู้ได้ โดยกำรน ำเสนอ
รำยงำนกำรค้นคว้ำงำนวิจัยในกระบวน
วิชำสัมมนำ 1 และในกระบวนวิชำอื่นๆ 
ในท ำนองเดียวกัน 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
บุคคล และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง
หลำกหลำย และสำมำรถวำงแผนกำร
ปรับปรุ งตน เอง และองค์กรได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- ประเมินผลจำก กำรแสดงออก กำร
แสดงควำมคดิเห็น และกำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่น 

-ประเมินจำกกำรเข้ ำร่วมกิจกรรม
สัมมนำวิชำกำร 

นักศึกษำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อน
ร่วมช้ันเรียน คณำจำรย์ และบุคลำกร
ฝ่ำยปฏิบัติกำร และสำมำรถสื่อสำรกับ
ก ลุ่ ม บุ ค ค ล  แ ล ะ ใ ช้ เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศได้อย่ำงหลำกหลำย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

8 8 100 
 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

1. 601731 : ADVANCED 
FOOD MICROBIOLOGY 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

2. 601743 : FOOD 
POWDER TECHNOLOGY 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

3. 601758 : FOOD 
RESEARCH STATISTICS 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

4. 604715 : PHYSIC ENG 
PROPERTI FOOD 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

5. 601745 : ADV FOOD 
PROC AND TECH 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

6. 601775 : ADV FOOD 
SCI AND ANAL 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

7. 601702 : FOOD 
PROCESS & ENG 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 

8. 601704 : FOOD 
MICROBIOLOGY AND 
ANALYSIS 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธิ์ผล ไม่มี (เอกสำรแนบ 4) 
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3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  
- ส่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยตำมควำมเชี่ยวชำญ โดยกำรขอ
สนับสนุนงบประมำณผ่ำนกลุ่มวิจัย (COE) และจำกหน่วยให้ทุนภำยนอก ทั้งนี้เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์จริงให้แก่
นักศึกษำ 
- ส่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning มำกขึ้น โดยเข้ำร่วม
โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศตวรรษที่ 21 ที่คณะฯ จัดขึ้น รวมถึงกำรเข้ำอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนอื่นๆ 
- ส ำรวจและเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครบถ้ วนและ
ทันสมัยมำกข้ึน โดยมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำที่สอน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน - - - - - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 2 - - 1 - 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน ผู้ส ำเร็จ

กำรศกึษำเป็น
ชำวต่ำงชำติ

ทั้งหมด 

ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ผู้ส ำเร็จ
กำรศกึษำเป็น
ชำวต่ำงชำติ

ทั้งหมด 

- 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 
 
 

- - - - - 
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ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

    - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.6 4.63 4.61 

หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

*ไม่มีผลการประเมินในข้อนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 

2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

เนื่องจำกไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จึงไม่มีผลกำรประเมินผู้ใช้บัณฑิตในปีกำรศึกษำ 2564  
 

3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
หลักสูตรได้จัดให้มีระบบกำรน ำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้

บัณฑิตไปปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพบัณฑิต โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
วิเครำะห์ผลส ำรวจคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำผลกำรประเมินและเสนอวิธีกำรปรับปรุงกำร
เรียนกำรสอนรวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน แต่ในปีกำรศึกษำ 2564 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จึงยังไม่
มีผลกำรประเมินของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ำมำพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปี 2564) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจำก
ผู้ใช้บัณฑิตประจ ำปี 2564 
เนื่องจำกไม่มีกำรประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯ ผลงำนของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
เผยแพร่ทั้งหมด 

2.40 - - 0.00 - 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 - - 1 - 
ร้อยละ 240.0 ไม่มีผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

0.00 ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

คะแนนที่ได้ 30.0 - - 0.00 - 
 

1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 
ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 

2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)  

ไม่มีผลงำนกำรตีพิมพ์ของนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานสร้างสรรค์)  

ไม่มี 
 

4. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 

ในปีกำรศึกษำ 2564 ไม่มีผลงำนกำรตีพิมพ์ของนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
 
4.2 มีวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่สูงขึ้น
อย่างไร 

หลักสูตรได้ก ำหนดให้นักศึกษำชั้นปีที่  1 จัดท ำ concept proposal ภำยในภำค
กำรศึกษำที่ 1 ของปีที่ 1  เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของหัวข้อ ขอบเขตงำน 
องค์ควำมรู้ใหม่ ก่อนที่นักศึกษำจะเริ่มท ำวิจัย เพ่ือให้สำมำรถตีพิมพ์ได้ตำมเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยำลัย เมื่อหัวข้อผ่ำนแล้ว นักศึกษำด ำเนินกำรท ำวิทยำนิพนธ์ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ หลักสูตรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์เพ่ือให้ผลงำนมีคุณภำพและ
ส ำเร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
ผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง โดยมี
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม 
และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 3 ครั้ง 
โดยมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วม
ประชุม 08 % ทุกครั้ง และมีกำรบันทึกกำร
ประชุมทุกครั้ง 

(เอกสำรแนบ 1) 
2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 
มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่ งชำติ  หรือมำตรฐำนคุณวุฒิ สำขำ/
สำขำวิชำ 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

มี 
(เอกสำรแนบ 2) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 
วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

มี 
(เอกสำรแนบ 3) 

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

มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีกำรทวนสอบ 8 กระบวนวิชำ จำกทั้งหมด 
8 วิชำ คิดเป็น 100% ของกระบวนวิชำที่
ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 

(เอกสำรแนบ 4) 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน 

หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน
ที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในมคอ.7 ของปีกำรศึกษำ 2563 
และไม่มีข้อร้องเรียนในปี 2564 ของผู้เรียน
ในปีกำรศึกษำ 2563 

8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

ไม่มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งใหม่   

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
(เอกสำรแนบ 5) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จึงไม่มีผลกำร
ประเมินผู้ใช้บัณฑติในปีกำรศึกษำ 2564 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จึงไม่มีผลกำร
ประเมินผู้ใช้บัณฑิตในปีกำรศึกษำ 2564 
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(เอกสารแนบ 1) 
กำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำ
ละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำรบันทึก

กำรประชุมทุกครั้ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1/2565 รอบที่ 1 

ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยประมาณ ผ่านทาง Zoom meeting 
***************************************************** 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก      อินธิปัญญา  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล      เล็กสวัสดิ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา      พูลลาภ   กรรมการ 
๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.Tri Indrarini  wirjantoro  กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณพร    คลังเพชร  อุเอโนะ กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ ดร.สุพัฒน ์      พงษ์ไทย   กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุธินี     ส่งศรีเกตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - 
 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - 
  
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดบับัณฑิตศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1/2565 รอบที่ 1 

  
           ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบด้วย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 รอบที่ 1 โดยทำงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ)         ได้
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำโทและปริญญำเอกผ่ำนทำงบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมี
ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้น ทั้งหมดจ ำนวน 7 รำย  

            โดยคณะท ำงำนไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบรำยชื่อและส่งเอกสำรผู้สมัคร ผ่ำนกำรแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2564 
เพื่อให้กรรมกำรพิจำรณำเบื้องต้น ตำมรูปภำพที่แนบมำนี้ 
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          จำกนั้นคณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรนัดหมำยให้คณะกรรมกำรและผู้เข้ำมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ทรำบ โดยวันสอบ
สัมภำษณ์ของหลักสูตรฯ คือ ในวันพุธที่  5 มกรำคม 2565 เวลำ 13.30 - 16.00 น. ผ่ำนทำง Zoom meetingเพื่อ
ด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ผู้เข้ำสมัครตำมล ำดับที่ได้เรียงไว้  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  
 4.1 การพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑติศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 1/2565 รอบที่ 1 
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกกำรพิจำรณำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 1/2565 รอบที่ 1 ดังนี้ 
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  แบบ 2 

      
 
 
 

ชื่อ-สกุล ผลการคัดเลือก ค าชี้แจง 
1. Ms.CHO THAE WAI ไม่ผ่ำน - 
2. Ms.GEREMIE BARCHETA RIVERA ผ่ำน - 

3. Ms.PWINT MON PHYU ผ่ำน - 
4. Mr.MUHAMMAD  HAKEEM ไม่ผ่ำน - 
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รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   

 

 จำกนั้นคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะท ำงำน จัดกำรข้อมูลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในระบบและแจ้งให้แก่
งำนกำรศึกษำ ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดให้เรียบร้อยเพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบ 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

ผู้บันทึกการประชุม:  

 
ลงชื่อ….สุธินี ส่งศรีเกตุ…… 

 (นำงสำวสุธินี ส่งศรีเกตุ) 
       ผู้จดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 
         วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ 2565  

 
 ลงชื่อ.…พิไลรัก อินธิปัญญำ...… 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ) 
 ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม   

  วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ 2565  
 
 
 
 
 

 

ชื่อ-สกุล ผลการคัดเลือก ค าชี้แจง 
1.  Mr.MUHAMMAD TALHA  ผ่ำน - 

ชื่อ-สกุล ผลการคัดเลือก ค าชี้แจง 
1. Mr.SAMUEL APURI ผ่ำน - 
2. Ms.SU LWIN HTIKE ผ่ำน - 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ ทุน TIPP  

ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านทาง Zoom meeting 
***************************************************** 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก      อินธิปัญญา  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล      เล็กสวัสดิ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา      พูลลาภ   กรรมการ 
๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.Tri Indrarini   wirjantoro  กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยพร   ศิริโวหำร   กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณพร    คลังเพชร  อุเอโนะ กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ ดร.สุพัฒน ์      พงษ์ไทย   กรรมกำร 
๘. นำงสำวสุธินี     ส่งศรีเกตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - 
 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - 
  
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1 การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ทุน TIPP  
 

        ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ ด้วย กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ แจ้งกำรร่วมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย และจัดส่ง
ใบสมัครหลักสูตรศึกษำระดับปริญญำโทนำนำชำติ  โดย Master of Science Program in Food Science and 
Technology มีผู้สมัครทั้งหมดจ ำนวน 9 รำย รำยละเอียดใบสมัครตำมไฟล์เอกสำรที่แนบมำนี้ 
 https://drive.google.com/drive/folders/1kx1oPQGIVzRit6QlqjHNO9GOIvrrfvUI 
 
       โดยคณะท ำงำนได้ด ำเนินกำรตรวจสอบรำยชื่อและเอกสำรผู้สมัคร โดยผ่ำนกำรแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 
พร้อมทั้งพิจำรณำผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ดังรูปภำพต่อไปนี้ 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1kx1oPQGIVzRit6QlqjHNO9GOIvrrfvUI
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     จำกนั้นคณะท ำงำนได้ด ำเนนิกำรนัดหมำยให้คณะกรรมกำรและผู้เข้ำมีสิทธิส์อบสัมภำษณท์รำบ โดยวันสอบสัมภำษณ์
ของหลักสูตรฯ คือ ในวันอังคำรที่ 8 มีนำคม 2565 เวลำ 13.00 - 15.00 น. ผ่ำนทำง Zoom meeting เพื่อด ำเนินกำรสอบ
สัมภำษณ์ผู้เข้ำสมัครตำมล ำดับที่ได้เรียงไว้  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  
 4.1 การพิจารณาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) ทุน TIPP  
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) ทุน TIPP ดังนี้ 

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวชิาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)   
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ทุน TIPP 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถานศึกษา/ปีที่จบ GPA ผลการคัดเลือก ค าชี้แจง 
1. Mr.Nlondiwa Tolani BSc.Agriculture Botswana College of 

Agriculture 
3.5 ผ่ำน 

 
- 

2. Mr.Nong Gaolatlhe Bachelor of Science 
in Crop Science  

Botswana College of 
Agriculture 

4.2 ไม่ผ่ำน มีโรคประจ ำตัวและอำยุมำกไม่
เหมำะแกก่ำรมำศึกษำกำรศึกษำตอ่
ระดับปริญญำโท 
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 จำกนั้นคณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะท ำงำน จัดกำรข้อมูลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้แก่กองวิเทศสัมพันธ์ 
ตำมวันและเวลำที่ก ำหนดให้เรียบร้อย เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบ 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

ผู้บันทึกการประชุม:  

 
ลงชื่อ….สุธินี ส่งศรีเกตุ…… 

 (นำงสำวสุธินี ส่งศรีเกตุ) 
       ผู้จดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 
      วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ 2565  

 
 ลงชื่อ.…พิไลรัก อินธิปัญญำ...… 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ) 
  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม   

   วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ 2565  
 

3. Ms.Bux Umadevi  - Guyana - ไม่ผ่ำน เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่
ครบถ้วน (ไม่มีผลกำรศึกษำGPA / 
สำขำที่จบปริญญำตรีประกอบ) 

4. Ms.Fredericks 
Monique Angelica 

Degree, Education 
Administration 

University of 
Guyana 

3.6 ไม่ผ่ำน จบกำรศึกษำในสำขำที่ไม่เกีย่วขอ้ง 

5. Ms.Persaud 
Surojeney 

Bachelor of Science 
Degree 

University of 
Guyana 

3.0 ผ่ำน 
 

- 

6. Ms.Subedi Yushika BSc.Agriculture Tribhuvan 
University, Nepal 

74.31 ผ่ำน 
 

- 

7.Mrs.Warnasooriya 
W.P.B.K 

BSc. Food Science 
management basic 
computing 
chemistry, physics 

University of 
Peraeniya 

pass ผ่ำน 
 

- 

8. Mrs.Silva Agampodi 
Buddhika Gayani 

Master of Science in  
Food Science and 
Technology 

University of 
Peraeniya 

3.93 ผ่ำน 
 

- 

9. Mr.Mhlanga Joy Bachelor of Science 
in  Food Science 
and Technology 

University of 
Zimbabwe (UZ) 

pass ไม่ผ่ำน ไม่เข้ำร่วมกำรสอบสัมภำษณ์ ในวัน
อังคำรที่ 8 มีนำคม 2565 
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รายงานการประชุมส านักวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คร้ังที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 4 อาคารส านักงานฯ และผ่านทาง Zoom meeting 
***************************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมล   อุตมอ่ำง  ประธำรกรรมกำร 
๒. อำจำรย์พิพรรธ       ตั้งใจดี  กรรมกำร 
๓. นำงสำวสุดำพร        วัฒนำ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจตพุร        อินฤทธิ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕. นำงสำวกัญญำรัตน ์      ภูมิประหมัน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำริกำ        สุระนำถ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวสุธิน ี       ส่งศรีเกตุ  เลขำนุกำร 
๘. นำงสุดำลักษณ ์       พุทธวงศ ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๙. นำงจริยำ        ค ำบุญเรือง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Zoom meeting 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสรฐิ      หำญเมืองใจ  กรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทนงศักดิ์      ไชยำโส  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.รณชัย       ปรำรถนำผล กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.นิภำวรรณ       ปันธ ิ  กรรมกำร 
๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรชัย   รำชตนะพันธุ ์ กรรมกำร 
๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจิมขวัญ      สังข์สุวรรณ กรรมกำร 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ      ถิรภัทรพันธ์ กรรมกำร 
๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิรำ     สุทธสุภำ  กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ ดร.ศรินทร์ทิพย ์      ธนัคฆเศรณี กรรมกำร 
๑๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.Tri Indrarini   wirjantoro กรรมกำร 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิดำ      รัตนปิติกรณ ์ กรรมกำร 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก      อินธิปัญญา กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคันธำ      โอศิริพันธุ์ กรรมกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬำลักษณ์     เขมำชีวะกุล กรรมกำร 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิระ      จิระรัตนรังส ี กรรมกำร 
๑๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณพร  คลังเพชร   อุเอโนะ  กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์ ดร.สิรภัทร       แต่สุวรรณ กรรมกำร 
๑๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนำ      พิมลศิริผล กรรมกำร 
๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยวรรณ      สิมะไพศำล กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์ ดร.พรจันทร ์      วอลเตอร์ กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์ ดร.รชนิภำส สุแก้ว   สมัครธ ำรงไทย กรรมกำร 
๒๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกสิทธิ์   จงเจริญรักษ์ กรรมกำร 
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล      เล็กสวัสดิ์ กรรมการ 
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา      พูลลาภ  กรรมการ 
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๒๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทวรำ      ปฐมรังษิยังกุล กรรมกำร 
๒๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงยุทธ      เฉลิมชำต ิ กรรมกำร 
๒๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรญำ       เขียวนำวำวงศ์ษำ กรรมกำร 
๒๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ      ม่วงรัตน ์ กรรมกำร 
๒๙. อำจำรย์ ดร.วรินพร    กลั่นกลิ่น  กรรมกำร 
๓๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรณพ      เหล่ำกุลดิลก กรรมกำร 
๓๑. นำงกนกกำญจน ์     พรรณนำไทร กรรมกำร 
๓๒. นำยพงศกร      ศักยำภินันท ์ กรรมกำร 
๓๓. นำงสำววรรณิกำ      ค ำวังสวสัดิ ์ กรรมกำร 
๓๔. นำยเสถียร     บุญก้ ำ  กรรมกำร 
๓๕. นำยวรพงษ ์    ทับรัตน ์  กรรมกำร 
๓๖. นำงสำววลัยลักษณ ์    แหลงค ำ  กรรมกำร 
๓๗. นำงวรำงคณำ     เตมียะ  กรรมกำร 
๓๘. นำงสำวเกศสิน ี     ต๊ะต้องใจ กรรมกำร 
๓๙. นำงสำวมนัญญำ      หลั่งเมือง  กรรมกำร 
๔๐.  

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 ประธำนกล่ำวต้อนรับอำจำรย์ใหม่ จ ำนวน 2 ท่ำน คือ อำจำรย์ ดร.พัฒนพงศ์ เถิดตะถำ (อำจำรย์ใหม่
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ) และ อำจำรย์ ดร.รชนิภำส สุแก้ว สมัครธ ำรงไทย (อำจำรย์ใหม่สำขำเทคโนโลยีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์) พร้อมทั้งกล่ำวเปิดประชุม คร้ังที่ 2/2565 เพื่อด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 แนวทางการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ เรื่อง แนวทำงกำรดูแลนักศึกษำและบุคลำกรมช. ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมรูปภำพ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ 1/2565 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1.การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างประจ าปี 2565 
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ เร่ือง กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงประจ ำป ี2565 ของ
ส ำนักวชิำอุตสำหกรรมเกษตร ดังนี้ (ข้อมูล ณ วนัที่ 17 มีนำคม 2565) 
 

 รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ราคา หมายเหตุ 

1 โครงกำรจัดท ำห้องวิจัยเฉพำะทำงด้ำนโภชนศำสตร์ฯ    8,270,000  ตรวจรับงำนงวดท่ี 3 (แก้ไขงำน) 

2 โครงกำรส่วนต่อขยำยโรงงำนต้นแบบฯ   19,038,000  ก ำหนดส่งมอบ 29/3/2565 

3 โรงจอดรถยนต์ด้ำนหลังคณะฯ     999,580  ก ำหนดส่งมอบ 4/02/2565 (แก้ไขงำน) 

4 จ้ำงเหมำปรับปรุงพื้นห้องเรียน interactive      171,200  ตั้งเบิกแล้ว 

5 ชุดครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวห้องเรียน interactive      473,000  ตั้งเบกิแล้ว 

6 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน interactive     305,500  ตั้งเบิกแล้ว 

7 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรฯ New Normal     1,189,000  ก ำหนดส่งมอบ 13/4/2565 

8 ชุดครุภัณฑ์ฯ New Normal    7,500,000  ก ำหนดส่งมอบ 23/5/2565 

9 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21   25,000,000  ก ำหนดส่งมอบ 9/11/2565 

10 จ้ำงควบคุมก่อสร้ำงอำคำรโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ฯ     850,000  ก ำหนดส่งมอบ 9/11/2565 

11 เก้ำอี้เลคเชอร์เดี่ยว     1,016,500  ตั้งเบิกแล้ว 

12 ชุดครุภัณฑ์เพื่อกำรผลิตอำหำรข้นหนืด    5,750,000  ตั้งเบิกแล้ว 

13 เครื่องกลั่นแยกสำรระดับโมเลกุล    1,920,650  ตั้งเบิกแล้ว 

14 เครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว    2,295,000  ตั้งเบิกแล้ว 

15 เครื่องแยกสำรสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมำโทกรำฟี    5,649,600  ตรวจรับ 14/1/2565 

16 ปรับปรุงพื้นท่ีภำยในโรงงำนต้นแบบเพื่อรองรับระบบGMP    2,000,000  ประกำศผู้ชนะ 7/3/65 

17 ปรับปรุงหลังคำและระบบระบำยอำกำศในโรงงำนต้นแบบฯ     2,552,100  ก ำหนดส่งมอบ 7/04/2565 
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18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ    1,360,000  กองอำคำรก ำลังตรวจแบบ 

19 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเคมีกำยภำพฯ    3,095,000  ก ำหนดส่งมอบ 11/07/65 

20 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรกลำงและห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำงฯ    5,575,000  เผยแพร่TOR 17/3/65 

21 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเพื่อมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
ฯ 

   13,129,000  ก ำหนด TOR , BOQ 

22 ชุดพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ    1,605,000  ก ำหนดส่งมอบ 19/05/2565 

23 ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมโปรตีนฯ    5,900,000  ก ำหนดส่งมอบ 12/04/2565 

24 เครื่องย่อยสลำยสำรไมโครเวฟฯ    2,000,000  ก ำหนดส่งมอบ 19/4/2565 

25 ชุดเครื่องมือทดสอบควำมแข็งแรงและกำรย่อยสลำยของวัสดุ    1,628,000  ก ำหนดส่งมอบ 27/4/2565 

26 อำคำรเก็บของเสียจำกห้องปฏิบัติกำร  2,500,000.00  ก ำหนดส่งมอบ 11/7/65 

27 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
New Normal 

 2,000,000.00  รำยงำนกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ 

28 เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงชนิด Bouble beam 1 เครื่อง     280,000  ตั้งเบิกแล้ว 

29 เครื่องชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 1 เครื่อง      20,000  ตั้งเบิกแล้ว 

30 pH Meter  6 เครื่อง      107,600  ตั้งเบิกแล้ว 

31 เครื่องชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 4 ต ำแหน่ง 1 เครื่อง      50,000  ตั้งเบิกแล้ว 

32 หม้อน่ึงฆ่ำเชื้อด้วยควำมดันไอน้ ำ 1 ชุด      165,000  ตั้งเบิกแล้ว 

33 เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง Visible Spectropho 1 เครื่อง      65,000  ตั้งเบิกแล้ว 

34 Autopipette 20 เครื่อง      70,000  ก ำหนดส่งมอบ 16/2/2565 

35 เครื่องดูดจ่ำยสำรละลำย 2 เครื่อง      40,000  ตั้งเบิกแล้ว 

36 Spincoater 1 ชุด     300,000  ตั้งเบิกแล้ว 

37 ชุดวัดตะเข็บกระป๋อง 2 ชุด      45,000  ตั้งเบิกแล้ว 

38 Water bath shaker 1 เครื่อง      80,000  ตั้งเบิกแล้ว 

39 เครื่องชั่งไฟฟ้ำทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 1 เครื่อง      65,000  ก ำหนดส่งมอบ 4/มิย/65 

40 เครื่องปั่น 6 เครื่อง       12,600   - 

41 ปั๊มลม 1 ตัว       7,500   - 
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42 หัววัดส ำหรับเครื่อง brookfield viscometer 1 หัว      18,000  ก ำหนดส่งมอบ 4/มิย/65 

43 เครื่องผสมอำหำรแบบยกโถ 3 เครื่อง      56,400  ตั้งเบิกแล้ว 

44 ปั๊มจุ่ม (ส ำหรับใช้กับเครื่อง fluidzation) 1 ตัว       5,500   - 

45 เครื่องวัดควำมหวำนแบบพกพำ 2 เครื่อง      30,000  ตั้งเบิกแล้ว 

46 เครื่องปั่นไอศกรีม 1 เครื่อง       41,000  ตั้งเบิกแล้ว 

47 เครื่องกวนผสมอำหำร 2 เครื่อง      50,000   - 

48 ตู้เย็น 2 ประตู ขนำด 15 คิว 1 ตู้      20,000  ตั้งเบิกแล้ว 

49 เครื่องชั่วไฟฟ้ำทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 1 เครื่อง      10,000  ตั้งเบิกแล้ว 

50 Ultrasonic bath 3 เครื่อง      30,000   - 

51 ไมโครเวฟขนำด 800 วัตต์ 5 เครื่อง      24,500  ตั้งเบิกแล้ว 

52 เครื่องท ำเส้น 3 เครื่อง        4,110  ตั้งเบิกแล้ว 

53 อ่ำงน้ ำควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่ำง      40,000   - 

54 เครื่องคั้นน้ ำผลไม้แยกกำกสกัดเย็น 1 เครื่อง      28,000  ตั้งเบิกแล้ว 

55 เครื่องท ำเส้นพำสต้ำ 2 เครื่อง       11,000  ตั้งเบิกแล้ว 

56 เครื่องวัดควำมชื้นสัมพัทธ์แบบโพรบ 2 เครื่อง      20,000  ตั้งเบิกแล้ว 

57 เครื่องฉำยภำพ Projector 5 เครื่อง      135,000  ตั้งเบิกแล้ว 

58 ชุดระบบส ำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 1 ชุด     499,300  ตั้งเบิกแล้ว 

59 เครื่องดับเพลิงเคมีสูตรน้ ำชนิดดับไฟทุกชนิด 40 เครื่อง      156,000  ตั้งเบิกแล้ว 

60 เก้ำอี้ท ำงำนบุคลำกร 20 ตัว      38,000  ตั้งเบกิแล้ว 

61 เครื่องโทรสำร 1 เครื่อง (เปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์สี)       5,000  ตั้งเบิกแล้ว 

62 ไฟฉุกเฉิน 40 ดวง      120,000  ตั้งเบิกแล้ว 

63 ระบบแขนกั้นทำงเข้ำ-ออกรถยนต์ 1 ระบบ      181,400  ตรวจรับ 14/3/65 

64 ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกประตูส ำนักงำนคณบดี 1 ระบบ      47,080  ตั้งเบิกแล้ว 

65 เครื่องพิมพ์บำร์โค้ต 1 เครื่อง       14,000  รองำน 3 มิติแจ้งรุ่นเครื่องให้จัดซ้ือ 

66 เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง       4,000  ตั้งเบิกแล้ว 
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โดยขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงกำรเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 3.2 การด าเนินงานโครงการกลยุทธ และโครงการประจ า ประจ าปี 2565 
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ เร่ือง กำรด ำเนินงำนโครงกำรกลยุทธ์และโครงกำรประจ ำ ปีงบประมำณ 
2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565) ดังนี ้
โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

1 กำรพัฒนำทักษะชีวิต “Life : Lecture Series” 
และกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะวิขำชีพและทักษะ
แห่งอนำคต (Soft skill) 
กิจกรรมท่ี 1 :Food Safety Standards อำวุธลับ
ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร 

กิจกรรมท่ี 2 : Advance English presentation 
skills 

กิจกรรมท่ี 3 :Power of Thinking Skills พลังแห่ง
ทักษะทำงควำมคิด 

กิจกรรมท่ี 4 : e-Commerce for 
Entrepreneurs กำรเตรียมควำมพร้อมสู่
ผู้ประกอบกำรยุคออนไลน์ 

70,000  

บำท 

อ.ดร.สุพัฒน์  
พงษ์ไทย 

กิจกรรมท่ี 1 :Food Safety Standards อำวุธลับส ำหรับ
อุตสำหกรรมอำหำร 
- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี 13 
พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. 
กิจกรรมท่ี 2 : Advance English presentation skills 
- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 29 มกรำคม 2565 
และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2565ในรูปแบบออนไลน์ 
 
 

2 โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดฝึกอบรมด้ำน
กำรออกแบบกระบวนกำรคิดเชิงธุรกิจทำง
อุตสำหกรรมอำหำร Design Thinking ให้แก่
นักศึกษำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำร
อำหำร และโครงกำร Design thinking and New 
Product Change 

กิจกรรมท่ี 1 :Creative Thinking for New 
Product Development 

กิจกรรมท่ี 2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้ำนกำร
ออกแบบกระบวนกำรคิดเชิงธุรกิจทำงอุตสำหกรรม
อำหำร (Design Thinking for Food Industrial) 

140,000 
บำท 

นำงสำวจตุพร   

อินฤทธ์ิ 

กิจกรรมท่ี 1 : Creative Thinking for New Product 
Development 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
กิจกรรมท่ี 2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้ำนกำรออกแบบกระบวนกำร
คิดเชิงธุรกิจทำงอุตสำหกรรมอำหำร (Design Thinking for Food 
Industrial) 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
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3 Communication skill for work place 
success 

8,680 บำท ผศ.ดร.ปิยวรรณ   

สิมะไพศำล 

จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ในภำคเรียนท่ี 1/2565  
ช่วงเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน 2565 

4 โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำบัณฑิตศึกษำในกำร
เขียนวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์ (Manuscript Camp) 

42,000 บำท นำงจริยำ   

ค ำบุญเรือง 

 

จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภำคม 2565 

5 โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 
กิจกรรมท่ี 1 : ตอบปัญหำของสำขำ BIOT, 
FoSTAT, Food Innopolis  
และอื่นๆ 
กิจกรรมท่ี2 : โครงกำรประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อำหำร Food Innovation Contest 
กิจกรรมท่ี3 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อม "ปั้นดิน
ให้เป็นดำวด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนกำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์" 

280,000 
บำท 

นำงสุดำลักษณ์  
พุทธวงศ์ 

กิจกรรมท่ี 1 : ตอบปัญหำของสำขำ BIOT, FoSTAT, Food 
Innopolis และอื่นๆ 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
กิจกรรมท่ี2 : โครงกำรประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร Food 
Innovation Contest 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
กิจกรรมท่ี3 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อม "ปั้นดินให้เป็นดำวด้ำน
วิทยำศำสตร์ และด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์" 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
 

6 โครงกำร Student Mobility in the Network 
of ASEAN Countries 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำร Student mobility 
from Vietnam 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำร Student mobility 
from Malaysia 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำร Student mobility 
from other countries 

70,000 บำท นำงสำวสุธินี 

ส่งศรีเกตุ 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำร Student mobility from Vietnam 
- นักศึกษำจำก Nong Lam University ได้เข้ำร่วมฝึกงำนท่ีคลัส
เตอร์วิจัย จ ำนวน 4 เดือน (กันยำยน - ธันวำคม 2565) 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำร Student mobility from other 
countries 
- นักศึกษำแลกเปล่ียน กับ RMIT University, Australia ในช่วง
เดือนมีนำคม 2565 โดยมีนักศึกษำปริญญำเอกเดินทำงไปท ำวิจัย 3 
เดือน จ ำนวน 3 คน  และ 1 ปี จ ำนวน 1 คนท่ีปรึกษำ รศ.ดร.นิรมล  
อุตมอ่ำง 
- นักศึกษำแลกเปล่ียน กับ Harper Adams University, UK ในช่วง
เดือน เมษำยน 2565 โดยมีนักศึกษำปริญญำเอกเดินทำงท ำวิจัยร่วม 
5 เดือน จ ำนวน 1 คน   
- นักศึกษำแลกเปล่ียน กับ University of Reading, UK ในช่วง
เดือนเมษำยน 2565 โดยมีนักศึกษำปริญญำเอกเดินทำงท ำวิจัย 3 
เดือน จ ำนวน 1 คนท่ีปรึกษำ  
รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่ำง 
- นักศึกษำจำก University of Bremerhaven, Germany ได้เข้ำ
ร่วมท ำวิจัย จ ำนวน 6 เดือน (เมษำยน - ตุลำคม 2565) ท่ีปรึกษำ 
ผศ.ดร.ธันยพร ศิริโวหำร 

7 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำร

42,000 บำท นำงสำว 
จตุพร   
อินฤทธิ์ 

ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 83.33 
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรและสำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรบรรจุยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
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เรียนรู้ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำร
เรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำงทะเล 

นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 
- ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
- ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมภำษำอังกฤษ หัวข้อ ภำษำอังกฤษใช้ยังไง
ไม่ให้บ้ง วิทยำกรติวเตอร์เทพยุดำ ลอยทะเล (ติวเตอร์จำกเพจ 
Crispy Froid) เมื่อวันท่ี 23 มกรำคม 2565 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 
- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ระหว่ำงวันท่ี 19 - 20 มีนำคม 2565 
กิจกรรมท่ี 4 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมกระบวนกำร
อำหำร 
- ได้ด ำเนินกำร โดยให้นักศึกษำส่งคลิปภำษำอังกฤษ หัวข้อที่
นักศึกษำสนใจ และน ำผลงำนมำประกวดในสำขำวิชำโดยส่งผลงำน
ได้ ระหว่ำงวันท่ี 10 มกรำคม – 14 กุมภำพันธ์ 2565 และประกำศ
ผลรำงวัล วันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565  
กิจกรรมท่ี 5 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ 
- ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมภำษำอังกฤษ หลักสูตร English For Food 
Reviewers เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม 2565 และ วันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 
2565 เวลำ 13.00-16.00 น. 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำง
ทะเล 
- ได้ด ำเนินจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Job Application and 
Communicative English at Work” โดยสถำบันภำษำ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันท่ี 30 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00 – 
16.00 น. ผ่ำนระบบออนไลน์ 

8 โครงกำรสนับสนุนสหกิจศึกษำ 
กิจกรรมท่ี1 : โครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกสหกิจ
ศึกษำ อำจำรย์ผู้นิเทศ นักศึกษำปฏิบัติสหกิจ
ศึกษำ ณ สถำนประกอบกำรกิจกรรมท่ี2 : 
โครงกำรสนับสนุนกำรประกันชีวิตให้นักศึกษำท่ี
เดินทำงไปปฏิบัติสหกิจศึกษำของส ำนักวิชำ
อุตสำหกรรมเกษตร 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน
นักศึกษำไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

175,000 
บำท 

นำงสำวสุดำพร  
วัฒนำ 

กิจกรรมท่ี1 : โครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกสหกิจศึกษำ อำจำรย์ผู้
นิเทศ นักศึกษำปฏิบัติสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษำ เมื่อวันท่ี 26 มกรำคม 
2565 เวลำ 13.30 -16.00 น. รูปแบบออนไลน์ (นักศึกษำจ ำนวน 2 
คน ปฏิบัติสหกิจศึกษำ ท่ีหน่วยงำน สถำบันบริกำรตรวจสอบ
คุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
- นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร จ ำนวน 33 คน  
ได้เดินทำงไปสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร ดังนี้ 
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1. บริษัท ลำนนำเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 
2. บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์จ ำกัด 
3. บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จ ำกัด 
4. บริษัท กำแฟชำวไทยภูเขำ จ ำกัด (ฮิลล์คอฟฟ์)  
5. องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมภำคเหนือตอนบน 
6. บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์จ ำกัด 
7. บริษัท โกลด์มิลค์ จ ำกัด 
8. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่จ ำกัด 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
10. บริษัท นพดำ โปรดักส์จ ำกัด 
11 บริษัทดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำรจ ำกัด 
12. ศูนย์วิจัยชำน้ ำมันและพืชน้ ำมัน 
13. บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลด้ิง จ ำกัด 
14. บริษัท อำร์.พี.เอ็ม ฟำร์มแอนด์ฟีด จ ำกัด 
3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- นักศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร จ ำนวน 10 
คน เดินทำงไปสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร ดังนี้ 
1. บริษัท กลุ่มปำล์มธรรมชำติ จ ำกัด 
2. บริษัทไนน์แทมมะรินด์ (Nine Tamarind) 
3. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ำกัด 
4. บริษัท เชียงใหม่โฟรเช่นฟูดส์ 
5. องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมภำคเหนือตอนบน 
6. บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จ ำกัด 
4) สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-นักศึกษำสำขำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จ ำนวน 18 คน 
เดินทำงไปสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร ดังนี้ 
1. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด 
2. บริษัท สมำยล์ ฮำร์ท ฟู้ดส์ จ ำกัด 
3. อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
4. ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โรงงำนผลิตภัณฑ์นมสุโขทัย 
6. บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จ ำกัด 
7. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
5) สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- นักศึกษำสำขำเทคโนโลยีกำรบรรจุจ ำนวน 6 คนเดินทำงไปสหกิจ
ศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร ดังน้ี 
1. บริษัท อำร์ พี พี ออล จ ำกัด 
2. อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
3. มูลนิธิโครงกำรหลวง 
4. บริษัทพร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กล่องกระดำษ 
5. บริษัท คอลเกต ปำล์มโอลีฟ จ ำกัด 
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6) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- นักศึกษำสำขำเทคโนโลยีชีวภำพจ ำนวน 2 คนจะได้เดินทำงไปสห
กิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร ในภำคเรียนท่ี 1/2565 ดังน้ี 
1. บริษัท ธนโชคปำล์ม จ ำกัด 
กิจกรรมท่ี2 : โครงกำรสนับสนุนกำรประกันชีวิตให้นักศึกษำท่ี
เดินทำงไปปฏิบัติสหกิจศึกษำของส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร 
- ได้ด ำเนินกำรลงทะเบียนสมัครประกันคุมครองประกันอุบัติเหตุ 
ให้กับนักศึกษำท่ีไปสหกิจ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีท่ี 3 และ 4 จ ำนวน 
69 คน ดังน้ี 
นักศึกษำสหกิจศึกษำ สำขำ FST จ ำนวน 10 คน 
นักศึกษำสหกิจศึกษำ สำขำ PKT จ ำนวน 6 คน  
นักศึกษำสหกิจศึกษำ สำขำ MPT จ ำนวน 2 คน นักศึกษำสหกิจ
ศึกษำ สำขำ FE จ ำนวน 33 คน 
นักศึกษำสหกิจศึกษำ สำขำ PDT จ ำนวน 18 คน 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนนักศึกษำไป
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
- ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำทักษะบรรยำยในหัวข้อเรื่อง“กำรใช้
โปรแกรม Excel และเทคนิคกำรน ำเสนอด้วยโปรแกรม Power 
point ให้น่ำสนใจ” จ ำนวน 4 ชั่วโมง โดยวิทยำกร อำจำรย์สิรภพ 
รุจรัตนพล  
จำกสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 
2564 เวลำ 10.00 – 12.00 น. และวันท่ี 27 ธันวำคม 2564 เวลำ 
10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
- ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำทักษะบรรยำยในหัวข้อเรื่อง“กำรใช้
เครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และทักษะกำรท ำงำนท่ี
ส ำคัญในปัจจุบัน” โดยวิทยำกร อำจำรย์ ดร.สำลินี สันติธีรำกุล 
ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีก ำหนดกำรบรรยำย เมื่อวันท่ี 17, 24 
และ 31 มกรำคม 2565 เวลำ 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2  
1 โครงกำร Smart Lecturer 

กิจกรรมท่ี 1 :Coaching for AGRO (กำรสอน
แบบ active learning และ กำรสอน online 
กำรผลิตสื่อทันสมัย) 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
แบบ active learning และ 21th Century 

77,000 บำท นำงจริยำ   

ค ำบุญเรือง 

กิจกรรมท่ี 1 :Coaching for AGRO (กำรสอนแบบ active 
learning และ กำรสอน online กำรผลิตสื่อทันสมัย) 
- ยังไม่มีก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบ active 
learning และ 21th Century 
- ยังไม่มีก ำหนดกำรจัดกิจกรรม  

2 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
และกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับผู้ประกอบกำร/
หน่วยงำนภำยนอก 
 

42,000 บำท ผศ.ดร.ธันยพร   

ศิริโวหำร 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรวิจัย สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กำแฟ
ปรุงส ำเร็จผสมสมุนไพร และฟองนมชนิดผง โดยมี อ.ดร.พรจันทร์  
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วอลเตอร์ เป็นอำจำรย์ 
ท่ีปรึกษำ 

3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ
ของกำรต่อยอดโครงงำนวิจัยของนักศึกษำส ำหรับ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

37,800 บำท ผศ.ดร.ปยิวรรณ   

สิมะไพศำล 

จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ในภำคเรียนท่ี 1/2565  
ช่วงเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน 2565 

4 โครงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขลักษณะ
ท่ีดีในกำรผลิตอำหำร ในเขตเทศบำลต ำบลสุเทพ
และแม่เหียะ 

28,000 บำท นำงสำว 
จตุพร   
อินฤทธิ์ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงพื้นท่ีร้ำนอำหำรดังน้ี 
- ร้ำนแสนค ำ  
- ครัวโครงกำรหลวง 

5 โครงกำรส ำรวจและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
อำหำรและบรรจุภัณฑ์ 

21,000 บำท นำงสำว 
จตุพร   
อินฤทธิ์ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงพื้นดังน้ี 
- หมู่บ้ำนเหมืองกุง จะได้ด ำเนินกำรจัดท ำตรำปั้มเครื่องปั้นดินเผำ
ลำยดอกพิกุล  
- โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล จะได้ด ำเนินกำรจัดท ำกล่อง 4 ขนำดท่ีทำง
โรงเรียนประสงค์ใช้กับตุ๊กตำเครื่องปั้นดินเผำ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 
1 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียน

กำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรระหว่ำงคณะ
ของมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยระหว่ำงคณะของ
มหำวิทยำลัยภำยในประเทศ 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
ระหว่ำงคณะของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 

140,000 
บำท 

นำงสำวสุธินี   

ส่งศรีเกตุ 

ได้ด ำเนินกำรดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียน
กำรสอน และกำรวิจัยระหว่ำงคณะของมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ 
- ได้ท ำงำนวิจัยร่วมกับ Uniza, Malaysia โครงกำรวิจัย  รศ.ดร.
นิรมล  อุตมอ่ำง, ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนำทวงศ์สกุล และ Lect. 
Norlia Binti Muhamad เรื่อง Thermal degradation kinetics 
of nutritional properties in immature Manis Terengganu 
melon heated by a convective hot air dryer. 
- ท ำงำนวิจัยร่วมกับ Uniza, Malaysia โครงกำรวิจัย  
รศ.ดร.รัตนำ ม่วงรัตน์ และ Dr.Norzaida Yusof  เรื่อง 
Investigation of encapsulated purple waxy corn extracts 
produced by spray drying and freeze drying methods on 
physicochemical, morphological properties and its 
application in yoghurt 
- นักศึกษำแลกเปล่ียน กับ RMIT AU ช่วงเดือนมีนำคม 2565 โดย
มีนักศึกษำ ป.เอก เดินทำงไปท ำวิจัย 3 เดือน จ ำนวน 3 คน  และ 
1 ปี จ ำนวน 1 คน 
- นักศึกษำแลกเปล่ียน กับ HAU UK ช่วงเดือน เมษำยน 2565 
โดยมีนักศึกษำ ป.เอก เดินทำงไปท ำวิจัยร่วม 5 เดือน จ ำนวน 1 
คน   
- นักศึกษำแลกเปล่ียน กับ Reading UK ช่วงเดือน เมษำยน 2565 
โดยมีนักศึกษำ ป.เอก เดินทำงไปท ำวิจัย 3 เดือน จ ำนวน 1 คน 
 

2 โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์ 
กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

210,000 
บำท 

ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์   

กิจกรรมท่ี 6 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำวิศวกรรมอำหำร 
- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2565  
- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565 
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กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำ
เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำ
เทคโนโลยีชีวภำพ 
กิจกรรมที่ 4 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำ
เทคโนโลยีกำรบรรจุ 
กิจกรรมท่ี 5 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำงทะเล 
กิจกรรมท่ี 6 : โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์สำขำ
วิศวกรรมอำหำร 
กิจกรรมท่ี 7 : โครงกำรสนับสนุนอำหำรและ
เครื่องดื่มนักศึกษำสัมพันธ์ 

เขมำชีวะกุล 

 

โครงการประจ า 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

พันธกิจด้านการเรียนการสอน   

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า 

1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสำขำอุตสำหกรรม
เกษตร 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 

กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุ 

กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

กำรอำหำร 

กิจกรรมท่ี 4 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี 5 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร 

42,00 บำท นำงสำวสุธินี   

ส่งศรีเกตุ 

กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

- ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโปสเตอร์ “Doctor of Philosophy Program 
in Food Science and Technology (International Program)” 
ในกำรเข้ำร่วมประชุมกับอธิบดีและผู้บริหำรระดับสูงกรมควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ เมื่อวันท่ี 27 มกรำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 4 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ 

- ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวิพำกษณ์หลักสูตรและศำสตร์ของ
ผู้ประกอบกำร ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีท่ี 4 ของสำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 
13.30 น. ณ หอประชุม 

คณะอุตสำหกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวมคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี
และนักศึกษำ จ ำนวนท้ังสิ้น 51 คน 

2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
นักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำง
ทะเล ณ จังหวัดสมุทรสำคร 

70,000 บำท นำงสำวสุดำพร 
วัฒนำ 

- ได้เชิญคุณธีระพล  แก้ววงค์ ต ำแหน่ง Section manager แผนก 
Process development ฝ่ำย Research and development  
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำกัด  เพื่อเป็นอำจำรย์พิเศษ
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ร่วมสอนกระบวนวิชำ 606342 : กระบวนกำรทำงควำมร้อนของ
ผลิตภัณฑ์ทำงทะเล (Thermal Processing of Marine Products) 
มีก ำหนดกำรสอนระหว่ำงวันท่ี 29 - 30 มกรำคม 2565 เวลำ 
08.00- 17.00 น. ในรูปแบบกำรสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
หรือโปรแกรม Microsoft teams 

- ได้เชิญรองศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรำนุพัฒนำ  

ภำควิชำกำรจัดกำร คณะบริหำรธุรกิจ เพื่อเป็นวิทยำกรมำบรรยำย
ร่วมสอนกระบวนวิชำ 606452 : กำรจัดกำรคุณภำพ 

ในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ทำงทะเล (QM IN MARINE PROD 
INDUSTRY) โดยมีก ำหนดกำรสอน เมื่อวันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2565 
เวลำ 09.00-12.00 น. และวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 09.00-
12.00น.รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

- ได้เชิญคุณวชิรำ กะเตื้องงำน ต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรงำน
คุณภำพ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเป็นอำจำรย์
พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชำ 606452 : กำรจัดกำรคุณภำพใน
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ทำงทะเล (QM IN MARINE PROD 
INDUSTRY) จ ำนวน 6 ชั่วโมง โดยมีก ำหนดกำรสอนในวันเสำร์ท่ี 19 
กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. และในวันอำทิตย์ที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น. รูปแบบกำรสอนออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom 

- ได้เชิญคุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนำกุล ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยเพิ่ม
ผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำกัด เพื่อเป็น
อำจำรย์พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชำ 606480 :กำรเตรียมควำม
พร้อมสหกิจศึกษำ (Pre-Cooperative Education) และก ำหนดกำร
สอนในวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565 และ 28 กุมภำพันธ์ 2565 และ 5 
มีนำคม 2565 เวลำ 10.00–17.00 น. โดยกำรสอนออนไลน์ รูปแบบ 
Microsoft teams 

3 โครงกำรกำรจัดกำรของเสียจำก
ห้องปฏิบัติกำร 

42,000 บำท นำงวรำงคณำ  

เตมียะ 

- ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลของเสียสำรเคมีของคณะฯ  
ท่ีต้องกำรส่งก ำจัดในระบบ CMU Waste track เมื่อวันท่ี 24 
ธันวำคม 2564          

- ได้รวบรวมขวดสำรเคมีเปล่ำ เศษแก้วปนเปื้อน และบดขวดสำรเคมี 
เพื่อส่งก ำจัด เม่ือวันท่ี 27 มกรำคม 2565   

- ได้ด ำเนินกำรขนย้ำยของเสียสำรเคมีจำกอำคำรต่ำงๆ  

เมื่อวันท่ี 4 มีนำคม 2565  
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- ได้ด ำเนินจัดเก็บและขนย้ำยของเสียของบริษัทรีไซเคิล 

เอนจิเนียร์ริ่ง เมื่อวันท่ี 5 มีนำคม 2565 

4 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนควำมปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติกำร 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์ทดสอบด้วย 

เทคนิคโครมำโตกรำฟฟีโดยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และ High 
Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) (K.เสถียร) 

กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรฝึกอบรมเตรียม
ระบบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับนักศึกษำ 
(K.สุรินทร์พร) 

กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรฝึกอบรมกำรเตรียม
สำรละลำยเคมีและกำรใช้เครื่องแก้ว 
(K.วรำงคณำ) 

กิจกรรมท่ี 4 : โครงกำรฝึกอบรม“กำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยและอัคคีภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร” (K.วรำงคณำ) 

กิจกรรมท่ี 5 : โครงกำรอบรมกำรใช้ห้อง
ประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัสและ
โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรทดสอบทำง
ประสำทสัมผัส (K.โสมศิริ) 

กิจกรรมท่ี 6 : โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิควิเครำะห์ทำงจุล
ชีววิทยำ (K.กนกกำญจน์) 

กิจกรรมท่ี 7 : โครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องมือในกำรวัดคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์อำหำร (K.อัจฉรำ) 

49,000 บำท ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
ไชยำโส 

ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 57.14 ดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์ทดสอบ
ด้วยเทคนิคโครมำโตกรำฟฟีโดยเครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

- ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ ำนวน 2 ครั้งโดยครั้งที่ 
1 ได้ด ำเนินกำรจัดอบรม เมื่อวันท่ี 31 มกรำคม 2565 และได้
ด ำเนินกำรจัดอบรมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2565 

กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรฝึกอบรมเตรียมระบบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
ส ำหรับนักศึกษำ  

- ได้ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ครั้งท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2564 
ให้กับนักศึกษำสำขำ FE และ สำขำ PKT เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 
2564 

กิจกรรมท่ี 3 : โครงกำรฝึกอบรมกำรเตรียมสำรละลำยเคมีและกำร
ใช้เครื่องแก้ว  

- จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ในเดือนกรกฎำคม 2565กิจกรรมท่ี 4 : 
โครงกำรฝึกอบรม“กำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอัคคีภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร”  

- จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ในเดือนพฤษภำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 5 : โครงกำรอบรมกำรใช้ห้องประเมินคุณภำพทำง
ประสำทสัมผัสและโปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรทดสอบทำงประสำท
สัมผัส 

- จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ในเดือนกรกฎำคม 2565 

กิจกรรมท่ี 6 : โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิควิเครำะห์
ทำงจุลชีววิทยำ 

- ได้ด ำเนินกำรอบรมให้กับนักศึกษำท่ีเข้ำมำใช้ห้องปฏิบัติกำรเป็น
แบบกลุ่มๆ 

กิจกรรมท่ี 7 : โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เครื่องมือใน
กำรวัดคุณภำพผลิตภัณฑ์อำหำร 

- จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม ในเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2565 
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5  โครงกำรศึกษำดูงำนของนักศึกษำ 252,000 บำท นำงสำวสุธินี   

ส่งศรีเกตุ 

 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

6 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 42,000 บำท นำงสำวจตุพร   

อินฤทธิ์ 

- ส ำนักวิชำฯและงำนพัฒนำคุณภำพนักศึกษำได้จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เมื่อวันท่ี 15 มีนำคม 2565 
เวลำ 09.45 – 12.15 น. ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting และห้อง
ศตวรรษท่ี 21โดยได้เชิญศิษย์เก่ำ มำเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ในกำรเตรียมตัวเพื่อเข้ำสู่โลกของกำรท ำงำน 

- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล และประมวลผลควำมพึง
พอใจของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม 

 

โดยขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงกำรเร่งด ำเนินกำร วำงแผนจัดกิจกรรม และเบิกค่ำใช้จ่ำย ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 
3.3 การประชุมหารือการช่วยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลกัสตูรปกติและหลักสูตรนานาชาต ิ

 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ ด้วย สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ได้ท ำกำรเปิด
หลักสูตรระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนำนำชำติ ท ำให้ภำระงำนสอนของ
คณำจำรย์คณะอุตสำหกรรมเกษตรมีมำกตำมจ ำนวนหลักสูตรและจ ำนวนนักศึกษำที่เพิ่มขึ้น และจำกกำรหลอมรวม
ทรัพยำกรขององค์กร เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำทุกระดับของสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควำมทรำบแล้วนั้น 

 ในกำรนี้ ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตรจึงได้จัดกำรประชุมหำรือกำรช่วยสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำรหลักสูตรปกติและหลักสูตรนำนำชำติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐-
๑4.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 4 อำคำรส ำนักงำนคณะฯ และผ่ำนทำงzoom meeting โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

 1. กระบวนวิชา อ.วท. 242 (601242) : การแปรรูปอาหาร 1 (Food Processing 1) 

การเรียนการสอน    ปี 2 เทอม 2  
วันและเวลาที่สอน   อ. และ ศ. เวลำ 9.30-11.00 

      โดยเทอม 1/2565 ยังคงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม เพรำะเป็นกระบวนวิชำ lecture แต่ในอนำคตปี
กำรศึกษำ 2566 จะมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีทั้ง lecture และ Lab รวมถึงหลักสูตรนำนำชำติจะเริ่มปี 2566 โดยจะ
ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ที่สำมำรถช่วยเหลือสอน Section Inter  
 

2.กระบวนวิชา อ.วท. 344 (601344) : การแปรรูปอาหาร 2 (Food Processing 2) 
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การเรียนการสอน    ปี 3 เทอม 1 
วันและเวลาที่สอน   จ. และ พฤ. เวลำ 13.00-14.00 
    ในส่วนของ lecture ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชำติ จะช่วยรับสอนทั้งหลักสูตรไทย 1 Section และ
หลักสูตรนำนำชำต ิ1 Section โดยจะท ำกำรนัดวันเวลำประชุมอีกครั้ง 
 

3. กระบวนวิชา อ.วท. 345 (601345) : ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 (Food Processing Laboratory 1) 

การเรียนการสอน   เทอม 1 
วันและเวลาที่สอน  พฤ. เวลำ 14.30-17.30 
   ในส่วนของ lecture ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชำติ จะช่วยรับสอน และ ในส่วน Lab คณำจำรย์จำกทำง
สำขำ MPT จะช่วยรับสอน โดยจะท ำกำรนัดวันเวลำประชุมอีกคร้ัง ประมำณเดือนพฤษภำคม 2565 
4. กระบวนวิชา อ.วท. 346 (601346) : การแปรรูปอาหาร 3 (Food Processing 3) 
 การเรียนการสอน   ปี 3 เทอม 2 
 วันและเวลาที่สอน  อ. และ ศ. เวลำ 9.30-10.30 
      โดยเทอม 1/2565 ยังคงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม แต่ในปีกำรศึกษำ 2567 นักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ
จะต้องเรียนในวิชำนี้ จึงขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ที่สำมำรถช่วยเหลือสอน Section Inter และจำกที่ประชุมหำรือ
กำรช่วยสอนฯ มีข้อเสนอแนะให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ พิจำรณำสอนหลักสูตรนำนำชำติ 
เนื่องจำกอำจำรย์มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญให้กระบวนวิชำ และกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษ 
 
5. กระบวนวิชา อ.วท. 347 (601347) : ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 (Food Processing Laboratory 2) 
การเรียนการสอน   เทอม 2 
วันและเวลาที่สอน  พฤ. เวลำ 14.30-17.30 
     ในส่วนของ Lab คณำจำรย์จำกทำงสำขำ MPT จะช่วยรับสอนและจำกที่ประชุมหำรือกำรช่วยสอนฯ มี
ข้อเสนอแนะให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ พิจำรณำสอนหลักสูตรนำนำชำติ เนื่องจำกอำจำรย์มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญให้กระบวนวิชำ และกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษ 
 
6. กระบวนวิชา อ.วท. 351 (601351) : กฎหมายและมาตรฐานอาหาร (Food Legislation and Standards) 
การเรียนการสอน  เทอม 1 
วันและเวลาที่สอน พ. เวลำ 13.00-15.00 
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง และ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคันธำ โอศิริพันธุ์ จะชว่ยรับสอนหลักสูตร
นำนำชำต ิ

 
 

7. กระบวนวิชา อ.วท. 452 (601452) : การควบคุมและการประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance) 
การเรียนการสอน  เทอม 1 วันอ. และ ศ.  เวลำ 09.30-11.00 
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                       เทอม 2 วันจ.และ พฤ. เวลำ 09.30-11.00  
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุคันธำ โอศิริพันธุ์ จะช่วยสอบในหัวข้อที่
เก่ียวกับระบบประกันสุขภำพ  
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัญญรัตน ์สุทธภักติ และ อำจำรย์พิพรรธ ตั้งใจดี จะช่วยรับสอนหลักสูตรนำนำชำต ิ
 
8. กระบวนวิชา อ.วท. 453 (601453) : ปฏิบัติการการควบคุมและการประกันคุณภาพ (Quality Control and  
Assurance Laboratory) 
การเรียนการสอน    เทอม 1และ เทอม 2 
วันและเวลาที่สอน   จ. เวลำ 14.30-17.30 
     ในส่วนของ Lab ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัญญรัตน ์สุทธภักติ จะช่วยรับสอน 
 
9. กระบวนวิชา อ.วท. 460 (601460) : การวิเคราะห์อาหาร (FOOD ANALYSIS) 
การเรียนการสอน  เทอม 1 
วันและเวลาที่สอน  Lecture วัน จ. และ พฤ. เวลำ 11.00-12.30 
                        Lab       วัน พ.            เวลำ 14.30-17.30 
      อำจำรย์ ดร.กันยำศิริ รักอริยะธรรม จะช่วยรับสอนหลักสตูรนำนำชำต ิ
 
10. กระบวนวิชา อ.วท. 471 (601471) : การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร (Food Product Development) 
การเรียนการสอน เทอม 1 และ เทอม 2 
       ในเทอม 2/2565 ยังคงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะหลักสูตรไทย โดยจะแบ่งเป็น 2 Section จำกนั้นหลักสูตร
นำนำชำติจะเร่ิมสอนในปี 2566 โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมล อุตมอ่ำง อำจำรย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์และอำจำรย์ 
ดร.รชนิภำส  สุแก้ว สมัครธ ำรงไทย จะช่วยรับสอน 
 
11. กระบวนวิชา อ.วท. 472 (601472) : การจัดการโรงงานอาหาร (Food Manufacturing Management) 
การเรียนการสอน  เทอม 1 วันอ. และ ศ.   เวลำ 08.00-09.30 
                       เทอม 2 วันจ. และ พฤ. เวลำ 11.00-12.30 
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง จะช่วยรบัสอนในหลักสูตรไทย โดยสำมำรถแบ่งหัวข้อกำรสอนอีกครั้ง 
 
12. กระบวนวิชา อ.วท. 496 (601496) : การฝึกงาน (Work Training) 
      คณำจำรย์สำขำวชิำ MPT จะช่วยดูแลนักศึกษำเปน็รำยบุคคล 
 
13. กระบวนวิชา อ.วท. 497 (601497) : สัมมนา 1 (Seminar 1) 
      คณำจำรย์สำขำวชิำ MPT จะช่วยดูแลนักศึกษำเปน็รำยบุคคล 
14. กระบวนวิชาอ.วท. 499 (601499) : งานวิจัย (Research Exercise) 
      คณำจำรย์สำขำวชิำ MPT จะช่วยดูแลนักศึกษำเปน็รำยบุคคล 



49 
 

 
15. กระบวนวิชา อ.วท. 342 (601342) : หลักวิศวกรรมอาหาร 2 (Fundamental Food Engineering 2)  

การเรียนการสอน  ปี 3 เทอม 2  
วันและเวลาที่สอน  Lecture วัน จ. และ พฤ. เวลำ 13.00-14.00 
                        Lab       วัน ศ.            เวลำ 14.30-17.30 

      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนำทวงศ์สกุล จะช่วยรับสอน ในส่วนของ Lecture หลักสูตรไทย ตั้งแต่เทอม 
2 ปีกำรศึกษำ 2565 (รับสอนนักศึกษำประมำณ 45 คน) และ อำจำรย์ ดร.สุภเวท มำนิยม ขอตรวจสอบตำรำงก่อน หำก
ว่ำงยินดีช่วยรับสอน Lab รวมถึงหลักสูตรนำนำชำติ จะเร่ิมเรียนในปกีำรศึกษำ 2567 โดยจะขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์
ที่สำมำรถช่วยเหลือสอน Section Inter  
     ที่ประชุมมีข้อเสนอว่ำควรจะแบ่ง Section ในกำรเรียนให้หมุนเวียนและท ำเป็นเวลำเพื่อแบ่งนักศึกษำท ำเครื่องมือ   
แต่ละประเภท 
 

16. กระบวนวิชา อ.วท. 775 (601775) : วิทยาศาสตร์การอาหารและการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง (ADVANCED  
FOOD SCIENCE AND ANALYSIS) 
     อำจำรย์ ดร.รชนิภำส  สุแก้ว สมัครธ ำรงไทย จะช่วยรับสอนในบำงหัวข้อ (Section inter) 
เพิ่มเติม 
 ที่ประชุมหำรือกำรช่วยสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรหลักสูตรปกติและหลักสูตร
นำนำชำติ แจ้งในส่วนของหลักสูตรนำนำชำติ ขอควำมช่วยเหลือจำกคณำจำรย์ท่ำนอ่ืนๆ ที่พอจะมีเวลำขอควำม
อนุเครำะห์เข้ำมำช่วยสอนในส่วนของ Lab  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

  
3.4 ทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ เรื่อง ทุนวิจัยส ำหรับอำจำรย์ใหม่  โดยคณะอุตสำหกรรมเกษตรได้จัดส่ง
เอกสำรข้อมูล เพื่อขอทุนวิจัยส ำหรับอำจำรย์ใหม่จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้ 
 1. อำจำรย์ ดร.เปรม  ทองชัย 
 2. อำจำรย์ ดร.นิภำวรรณ  ปันธิ 
 3. อำจำรย์ ดร.รชนิภำส  สุแก้ว สมัครธ ำรงไทย 
 4. อำจำรย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี 
 5. อำจำรย์ ดร.พัฒนพงศ์  เถิดตะถำ 
 6. อำจำรย์ ดร.กันยำศิริ  รักอริยะธรรม 
 7. อำจำรย์พิพรรธ  ตั้งใจดี 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  
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 4.1 การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยามบุคคลดีเด่น 
 ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ ตำมหนังสือที่ อว 8392(4)ว.76 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2565 จำก   
กองบริหำรงำนบุคคล เรื่อง กำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำคัดเลือกรำงวัลเพชรสยำมบุคคลดีเด่นเนื่องเป็นกำรส่งเสริมและ    
ยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย ควำมทรำบนั้น 
 ในกำรนี้ ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร จึงได้น ำเข้ำวำระพิจำรณำในกำรประชุมส ำนักวิชำอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุมที่ 2 /2565 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2565 ที่ผ่ำนมำและมีมติขอไม่เสนอรำยชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับ
กำรคัดเลือกรำงวัลเพชรสยำมบุคคลดีเด่น 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและพิจารณามีมติเห็นชอบ 

 4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน 
 ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ ตำมหนังสือที่ อว8392(2).E/ว186 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2565 จำก
ส ำนักงำนปลัดนำยกรัฐมนตรี แจ้งขอเชิญเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อประกำศเกียรติคุณเป็น ค่ำของแผ่นดิน เพื่อเป็นกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก ำลังใจในกำรท ำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งกำรสร้ำงสรรค์ควำมดี อันพึง
เป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยควำมทรำบนั้น 
 ในกำรนี้ ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร จึงได้น ำเข้ำวำระพิจำรณำในกำรประชุมส ำนักวิชำอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุมที่ 2 /2565 เมื่อวันที่  1 เมษำยน 2565 ที่ผ่ำนมำและมีมติขอเสนอรำยชื่ออำจำรย์จ ำนวน 2 
ท่ำน ดังนี้ 
 1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจำรีเพื่อประกำศเกียรติคุณเป็น ค่ำของแผ่นดิน ประเภทบุคคล  
 2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำติชำย  โขนงนุช เพื่อประกำศเกียรติคุณเป็น ค่ำของแผ่นดิน ประเภทโครงกำร 
 (ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม) 
 เนื่องจำกทั้ง 2 ท่ำนเป็นอำจำรย์ที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ มี
ผลงำนเชิงประจักษ์มำกมำย รวมถึงเป็นอำจำรย์ที่ ปฏิบัติงำนอย่ำงดีเสมอมำของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและพิจารณามีมติเห็นชอบ 

 4.3 การพิจารณาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ 
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ เรื่อง หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำเกษตรอัจฉริยะ  
(Intelligence Agriculture) คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรศำสตร์เกี่ยวกับกำรประกอบกำรเกษตรยุคใหม่ โดยใช้องค์ควำมรู้
วิทยำศำสตร์เกษตรกำรเกษตรแบบแม่นย ำ เทคนิคด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ กำรแปรรูปกำรณ์เพิ่มมูลค่ำผลผลิตเกษตร     
กำรบริหำรธุรกิจเกษตร และกำรตลำดสมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตที่สำมำรถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในระบบกำร
ผลิตที่มีมำตรฐำนปลอดภัยอยู่บนพื้นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  เป็นผู้ประกอบกำรด้ำนกำรเกษตรยุคใหม่  ที่มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 
 
 กลุ่มเป้าหมาย 
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  นักเรียนและผูส้นใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
 ปริญญา 
 เรียน 2 ปี ได้อนุปริญญำสำขำวชิำเกษตรอัจฉริยะ (Associate Degree in Intelligent Agriculture) 
 เรียน 4 ปี ได้ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรอัจฉริยะ) (Bachelor of Science (Intelligent 
Agriculture) 

 
 
 เพิ่มเติม : ที่ประชุมมีกำรประชำพิจำรณ์ ดังนี ้
 1. ขอให้ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำกระบวนวิชำ หำกต้องมีกำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ร่วมกับคณะ
เกษตรศำสตร์ 
 2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำเกษตรอัจฉริยะ สำมำรถพิจำรณำกระบวนวิชำของคณะอุตสำหกรรม
เกษตรที่มีอยู่แล้ว น ำไปประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ เพื่อลดภำระงำนและลดควำมยุ่งยำกในกำรเปิดกระบวนวิชำ
ใหม่ 
 3. เนื่องจำกภำระงำนของคณำจำรย์คณะอุตสำหกรรมเกษตรที่มีภำระงำนค่อนข้ำงมำกอยู่แล้ว ขอให้ทำง
คณะพิจำรณำกำรให้คณำจำรย์ไปร่วมสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำเกษตรอัจฉริยะด้วย 
 4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำเกษตรอัจฉริยะเป็นหลักสูตรที่จะมำแข่งขันและดึงดูดลูกค้ำของคณะ
อุตสำหกรรมเกษตรไป  
 5. อยำกให้มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้มำกขึ้น ระหว่ำงกำรบริหำรงำนและผู้ร่วมงำน/ผู้ท ำงำน      
ให้ทรำบที่มำและรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อร่วมกันพิจำรณำและจัดท ำกระบวนกำรต่ำงๆ  
 6. คณำจำรย์บำงท่ำนมีควำมยินดีให้ควำมร่วมมือกับทำงมหำวิทยำลัย เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและ
นักศึกษำ และในส่วนกระบวนวิชำต่ำงๆของคณะอุตสำหกรรมเกษตรนั้น เมื่อหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำ
เกษตรอัจฉริยะ      มีควำมประสงค์จะน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอน อำจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหำ เนื่องจำก
บำงกระบวนวิชำต้องมีควำมรู้พื้นฐำนและควำมเข้ำใจก่อนหน้ำ รวมถึงไม่สำมำรถเรียนร่วมกับนักศึกษำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตรได้และ กลุ่มเป้ำหมำยคนละกลุ่มกัน  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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ผู้บันทึกการประชุม:  

 
ลงชื่อ….สุธินี ส่งศรีเกตุ…… 

 (นำงสำวสุธินี ส่งศรีเกตุ) 
      ผู้จดบนัทึกรำยงำนกำรประชุม 
       วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 

 
 ลงชื่อ.…นิรมล อุตมอ่ำง...… 
 (รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมล อุตมอ่ำง) 
         ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม   

วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2565 
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(เอกสารแนบ 2) 
มคอ.3 
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(เอกสารแนบ 3) 
มคอ.5
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(เอกสารแนบ 4) 
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 กระบวนวิชา 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   601702  ชื่อกระบวนวิชำ   FOOD PROCESS & ENG sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผศ.ดร.ธันยพร ศิริโวหำร 
 
ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบและปฏิบัติกำร 90.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 10.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 80.02  
SD - 
คะแนนสูงสุด 80.02  
คะแนนต่ ำสุด 80.02 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล ประเมินจำกกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในชั้นเรียน
นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี  

2. ด้ำนควำมรู้ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎี
ที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ สำมำรถวิเครำะห์โจทย์ปัญหำที่ก ำหนด 
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ประเมินจำกคะแนนสอบ กำรอภิปรำยในชั้นเรียน และผลงำนที่
มอบหมำย  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถประมวลเนื้อหำทำงวิชำกำรเก่ียวกับโจทย์ที่
ได้รับมอบหมำย และประยุกต์ใช้ควำมรู้ดังกล่ำวในกำรแก้ปัญหำ ประเมิน
จำกคุณภำพของผลงำนที่ได้รับมอบหมำยและคะแนนสอบ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้สอน เคำรพสิทธิและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน  

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม มีทักษะในกำรสื่อสำรปำกเปล่ำและ
กำรเขียนในระดับดี ประเมินจำกคุณภำพของผลงำนที่ได้รับมอบหมำย 
กำรน ำเสนอและอภิปรำยในชั้นเรียน และกำรเขียนรำยงำนปฏิบัติกำร  

 

     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยพร ศิริโวหำร 

     ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   601704  ชื่อกระบวนวิชำ   FOOD MICROBIOLOGY AND ANALYSIS sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง 
 
ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 68.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 15.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 5.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 88.00  
SD 0.00 
คะแนนสูงสุด 88.00  
คะแนนต่ ำสุด 88.00 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ  
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2. ด้ำนควำมรู้ นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ นักศึกษำสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
รวบรวมข้อมูลท ำรำยงำนและน ำเสนอตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
ประเมินจำกกำรเขียนรำยงำนที่มอบหมำยและกำรอภิปรำยหน้ำชั้นเรียน  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ นักศึกษำสำมำรถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหำทำงวิชำกำร
เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ดังกล่ำวกับ
ควำมรู้เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำหำหรือสร้ำงสรรค์
แนวควำมคิดใหม่ๆ  

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้สอน และเคำรพสิทธิและรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น ส่งงำนตรงเวลำ  

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลที่
ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม มีทักษะในกำรสื่อสำรทั้งปำกเปล่ำและกำร
เขียนในระดับดี  

 

 

              ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง  

                         ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   601731 ชื่อกระบวนวิชำ   ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ รศ.ดร.TRI INDRARINI WIRJANTORO  
 
ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 41.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 49.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 10.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 80.2  
SD    - 
คะแนนสูงสุด     -  
คะแนนต่ ำสุด     - 
 
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม The student had a good moral ethic. He was on time joining 
online class and practical session, respect, responsible in 
sending reports and assignments and did not do cheating 
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during examination. 

2. ด้ำนควำมรู้ The student did well in examination papers and class 
activities, but he did not do so well in class assignment for 
gathering information related to some subject topics. 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ The student was able to look, gather and analyze information 
in order to do discussion in the laboratory report and class 
activities. 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

The student showed respect and good relationship 
throughout the learning program as well as sending 
assignments and reports on time. 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

The student displayed a good capability to use information 
technology to answer problems or look for supporting 
information, had statistical analysis knowledge and was able 
to do scientific presentation. 

 

 

       รศ.ดร.TRI INDRARINI WIRJANTORO              

                     ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   601731 ชื่อกระบวนวิชำ   ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ รศ.ดร.TRI INDRARINI WIRJANTORO 
 
ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 41.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 49.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 10.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
คะแนนเฉลี่ย   68.6  
SD  - 
คะแนนสูงสุด  -  
คะแนนต่ ำสุด  - 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม The student showed a good moral ethic by joining on time 
for teaching and practical sessions, sent most of reports and 
home works on time and did not do any dishonest act during 
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written examination. 

2. ด้ำนควำมรู้ The student could not do very well in the examination 
papers and sometimes did not show correct understanding 
for the subject core.   

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ The student was able to look and gather some information to 
prepare laboratory reports and class assignment.   

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

The student displayed respect and decent relationship during 
the learning program.  He also sending most of home 
works/assignments and laboratory report on their due dates. 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

The student had a capability to utilize information 
technology to do his class activities, assignments and 
laboratory reports. On the other hand, his scientific 
presentation needed to be improved.    

 

 

       รศ.ดร.TRI INDRARINI WIRJANTORO      

                           ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

รหัสกระบวนวิชำ   601743 ชื่อกระบวนวิชำ   Food Powder Technology sec.701 

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  

 

ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 50.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 45.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 5.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 80.56  

SD 3.70 

คะแนนสูงสุด 84.23  

คะแนนต่ ำสุด 75.50 
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ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลำ ไม่มีกำรทุจริตในกำรสอบ  

2. ด้ำนควำมรู้ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎี
ที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ ประเมินจำกคะแนนสอบ และนักศึกษำสำมำรถ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร รวบรวมข้อมูลท ำรำยงำนและน ำเสนอ
ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย ประเมินจำกกำรเขียนรำยงำนที่มอบหมำย
และกำรอภิปรำยหน้ำชั้นเรียน  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหำทำง
วิชำกำรเก่ียวกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
ดังกล่ำวกับควำมรู้เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกำรแก้ปัญหำหำ ประเมินจำก
คุณภำพของผลงำนที่ได้รับมอบหมำย และกำรสอบแก้โจทย์ในข้อสอบเชิง
ประยุกต์ 

 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอน 
เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งงำนตรงเวลำ  

 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม และทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน ประเมินจำกคุณภำพของผลงำน
ที่ได้รับมอบหมำย และกำรอภิปรำยในชั้นเรียน 

 

 

          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  

             ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   601745 ชื่อกระบวนวิชำ   Advanced Food Processing and Technology sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  
 

ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 73.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 22.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 5.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 79.75  

SD 2.34 

คะแนนสูงสุด 82.09  

คะแนนต่ ำสุด 77.41 
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ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ตรง
ต่อเวลำ ไม่มีกำรทุจริตในกำรสอบ ไม่พบกำรคัดลอกผลงำน  

2. ด้ำนควำมรู้ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎี
ที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ สำมำรถแก้โจทย์ปัญหำเชิงค ำนวณได้ ประเมิน
จำกคะแนนสอบ และนักศึกษำสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
รวบรวมข้อมูลท ำรำยงำนและน ำเสนอตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย 
ประเมินจำกกำรเขียนรำยงำนที่มอบหมำยและกำรอภิปรำยหน้ำชั้นเรียน  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหำทำง
วิชำกำรเก่ียวกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
ดังกล่ำวกับควำมรู้เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกำรแก้ปัญหำหำหรือ
สร้ำงสรรค์แนวควำมคิดใหม่ๆ ประเมินจำกคุณภำพของผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย กำรอภิปรำยในชั้นเรียน กำรเขียนรำยงำนปฏิบัติกำร และกำร
สอบแก้โจทย์ในข้อสอบเชิงประยุกต์ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนในหลักสูตร
ปกติ กับเจ้ำหน้ำที่วิทยำศำสตร์และผู้สอน เคำรพสิทธิและรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่น ส่งงำนตรงเวลำ สำมำรถท ำงำนร่วมกลุ่มกับนักศึกษำ
หลักสูตรปกติได้อย่ำงดี 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีทักษะในกำรสื่อสำรทั้งปำก
เปล่ำและกำรเขียนในระดับดีเยี่ยม ประเมินจำกคุณภำพของผลงำนที่
ได้รับมอบหมำย และกำรอภิปรำยในชั้นเรียน ใช้โปรแกรมค ำนวณทำง
สถิติได้ ประเมินจำกกำรเขียนรำยงำนปฏิบัติกำร  

 

 

          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  

          ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   601758  ชื่อกระบวนวิชำ   FOOD RESEARCH STATISTICS sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผศ.ดร.พนิดำ รัตนปิติกรณ์ 
 

ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 70% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 30% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 86.00  
SD 7.25 
คะแนนสูงสุด 91.13  
คะแนนต่ ำสุด 80.87 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ และตรงต่อเวลำประเมินจำกกำร
เข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนและกำรเข้ำสอบ 

2. ด้ำนควำมรู้ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎี
ที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ สำมำรถแก้โจทย์เชิงกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง
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สถิติ ประเมินจำกคะแนนสอบ และรำยงำน  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหำทำง
วิชำกำรเก่ียวกับเนื้อหำที่เรียนได้  

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีสัมพันธภำพอันดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และผู้สอน 

 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติได้  

 

 

          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิดำ  รัตนปิติกรณ์  

                      ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

 
หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ   604715  ชื่อกระบวนวิชำ  สมบัติทำงกำยภำพและวิศวกรรมของอำหำร sec.701 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ รศ.ดร. พิชญำ พูลลำภ 
 

ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 80.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/กำรบ้ำน และ กรณีศึกษำ (case study) 10.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 10.00% 

 

คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 77.34  

SD 9.84 

คะแนนสูงสุด 84.29  

คะแนนต่ ำสุด 70.38 
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ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคดิเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ไม่พบกำรกำรทุจริตใน
กำรสอบ นักศึกษำเคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน มีควำม
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ เข้ำชั้นเรียนทุกครั้ง จำกกำรสังเกตพฤติกรรม ไม่
พบกำรคัดลอกผลงำนของนักศึกษำโดยประเมินจำกคุณภำพและควำม
ซ้ ำซ้อนของงำนที่ได้รับมอบหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎี
ที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ ประเมินจำกคะแนนสอบ และนักศึกษำสำมำรถ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร รวบรวมข้อมูลจำกผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย โดยประเมินจำกคุณภำพของงำนที่มอบหมำย  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหำทำง
วิชำกำรเก่ียวกับท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
ดังกล่ำวกับควำมรู้เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกำรแก้ปัญหำ หรือสร้ำงสรรค์
แนวควำมคิดใหม่ๆ โดยประเมินจำกคุณภำพของผลงำนที่ได้รับมอบหมำย 
และผลกำรสอบในข้อสอบเชิงประยุกต์ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และผู้สอน 

เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่งงำน และมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และน ำมำอภิปรำยในชั้นเรียน 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรวิเครำะห์ตัวเลขในกำรค ำนวณโจทย์
ทำงคณิตศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย และมีทักษะในกำรสื่อสำรทั้งปำกเปล่ำ
และกำรเขียนในระดับดี โดยประเมินจำกคุณภำพของผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย  

 

 

          รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำ พูลลำภ 

             ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

รหัสกระบวนวิชา   601775  ชื่อกระบวนวิชา    AVD FOOD SCI AND ANAL sec.701 

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา อ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย 
 

ค าชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4) ,มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
 
1. รูปแบบและสัดส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การน าเสนอ การบ้าน เป็นตน้) 

 
 

รูปแบบการประเมิน สัดส่วนการประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 75% 

2. รายงานบทปฎิบัติการ 20% 

3. กำรเข้ำชั้นเรียน 5% 

 
 

2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
 

คะแนนเฉลี่ย 78.85  

SD 2.35 

คะแนนสูงสุด 80.51  

คะแนนต่ ำสุด 80.51 
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3. ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีคุณธรรฒและจริยธรรมที่ดี แต่นักศึกษำบำงรำยมี

กำรน ำเนื้อหำบำงส่วนจำกอินเตอร์เนตที่ยังไม่ผ่ำนกำรสังเครำะห์ข้อมูลมำ
จัดท ำรำยงำน ไม่พบกำรทุจริตในกำรสอบ ประเมินจำกกำรเข้ำชั้นเรียน 
ควำมมุ่งม่ันตั้งใจในระหว่ำงที่จัดกำรเรียนกำรสอน และงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

2. ด้ำนควำมรู้ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลักที่จัดกำรเรียน
กำรสอน สำมำรถใช้องค์ควำมรู้ในกำรอธิบำยกรณีศึกษำต่ำงๆ ได้ ซึ่ง
ประเมินจำกคะแนนสอบในระดับที่ดี และสำมำรถตอบค ำถำมต่ำงๆ ใน
ระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนหรือกำรน ำเสนอผลงำนได้ 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์และอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 
ในกรณีศึกษำที่ก ำหนดให้ได้ปำนกลำง โดยสำมำรถสืบค้น รวบรวม และ
สังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบำย และสำมำรถประยุกต์ใช้
ควำมรู้นั้นๆ เพ่ือแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องได้ระดับดี ซ่ึงประเมินจำกคะแนน
สอบ และงำนที่ได้รับมอบหมำย  

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธี่ดีกับอำจำรย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน รับฟังควำมคิดเห็นของกันและกัน และมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงด ี

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข 
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี สำมำรถอธิบำย ยกตัวอย่ำง
หรือให้ เหตุผลประกอบเพ่ือให้ผู้ ฟังเข้ำใจได้ สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลในกำรท ำรำยงำนหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย
ได้อย่ำงเหมำะสม แต่ทักษะกำรเขียนรำยงำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
ประเมินจำกกำรน ำเสนอ รำยงำนและอภิปรำยในชั้นเรียน  

 

 

    อำจำรย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย  
    ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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(เอกสารแนบ 5) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล หัวข้อ รายการ วันเวลา สถานที ่

1 รศ.ดร.นพพล 
เล็กสวัสดิ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

2 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรอบรม "กำรพัฒนำผู้ตรวจ
ประเมินคุณภำพองค์กำรทำงกำรศึกษำ
ด้วยเกณฑ์ EdPex (EdPEx Assessor : 
EA)" 

18 มกรำคม 
2564  - 20 
มกรำคม 2564 

โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ สยำมสแควร์ 

3 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรอบรม "กำรพัฒนำผู้ตรวจ
ประเมินคุณภำพองค์กำรทำงกำรศึกษำ
ด้วยเกณฑ์ EdPex (EdPEx Assessor : 
EA)" 

8 กุมภำพันธ์ 
2564  - 9 
กุมภำพันธ์ 2564 

โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ สยำมสแควร์ 

4 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนและชุมชน
ใกล้เคียง 

8 กุมภำพันธ์ 
2564  - 8 
กุมภำพันธ์ 2564 

อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภำคเหนือ (จ.
เชียงใหม่) 

5 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำร
ตรวจประเมินคุณภำพองค์กำรทำง
กำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx" กิจกรรมที่ 2 
: ผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยในองค์กร
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor : 
EA)" 

3 มีนำคม 2564  -
 5 มีนำคม 2564 

โรงแรมโนโวเทล 
กรงุเทพฯ 

6 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

7 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2564 
เรื่อง “กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570)” 

31 กรกฎำคม 
2564  - 31 
กรกฎำคม 2564 

Zoom Meeting 

8 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Online Learning 

30 กรกฎำคม 
2564  - 30 
กรกฎำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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9 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ร่วม
กิจกรรม 

เข้ำร่วมกิจกรรม CMU-KM Day ประจ ำปี 
๒๕๖๔ “มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (The Learning 
University for Sustainable 
Development)” 

18 สิงหำคม 
2564  - 18 
สิงหำคม 2564 

ห้องประชุมทองกวำว 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

10 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมหำรือเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรหน่วยทดสอบกำรยอมรับของ
ผู้บริโภค (Senior Consumer Testing 
Unit : SCTU) 

2 สิงหำคม 
2564  - 2 
สิงหำคม 2564 

ระบบ Zoom Meeting 

11 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 กันยำยน 
2564  - 29 
กันยำยน 2564 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 
อำคำรนครรินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ 

12 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมหำรือแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (IP 
Management) และกำรจัดตั้งธุรกิจ
เทคโนโลยี (Spin off/ Startup) 

1 ตุลำคม 2564  -
 1 ตุลำคม 2564 

ห้อง The Brick X @NSP 
ชั้น 1 อำคำรอ ำนวยกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) 

13 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
สถำบันวิศวกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำบัน
วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 

2 ธันวำคม 
2564  - 2 
พฤศจิกำยน 2564 

ผ่ำนทำงระบบ Zoom 

14 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรม LANNA Gastronomy Food 
idea Contest กำรแข่งขันพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ จำกวัตถุดิบทำง
กำรเกษตรเฉพำะของภำคเหนือ ภำยใต้
ผลผลิตของเกษตรกรเครือข่ำย Chiang 
Mai Gastronomy Farmer 

17 ธันวำคม 
2564  - 17 
ธันวำคม 2564 

รูปแบบ online และ 
onsite 

15 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมกำรสังเครำะห์และประเมิน
สถำนกำรณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ำยทอดสู่พื้นที่ท ำให้เกิดนวัตกรรมใน
กำรพัฒนำระดับภำคเหนือ (Tech 
Foresight ภำคเหนือ) 

7 ธันวำคม 
2564  - 7 
ธันวำคม 2564 

ห้องประชุม ETE ชั้น 8 
อำคำร 30 ปี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

16 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร CMU-
QA Curriculum" 

16 มีนำคม 
2564  - 17 
มีนำคม 2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 
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17 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรมแนวคิดกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และเกณฑ์ CMU-QA 
Curriculum 

4 กุมภำพันธ์ 
2564  - 4 
กุมภำพันธ์ 2564 

ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ มช 

18 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมแนวคิดกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และเกณฑ์ CMU-QA 
Curriculum 

4 กุมภำพันธ์ 
2564  - 4 
กุมภำพันธ์ 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 
Meeting 

19 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

20 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เป็นวิทยำกรในโครงกำรถอดรหัส
นวัตกรรมอำหำรล้ำนนำ (Lanna Food 
Gastronomy Coding) 

8 ธันวำคม 
2564  - 8 
ธันวำคม 2564 

บริษัท ภรณ์เสวยเชียงใหม่
ฟู้ดส์ จ ำกัด 

21 รศ.ดร.Tri 
Indrarini 
wirjantoro 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

22 รศ.ดร.Tri 
Indrarini 
wirjantoro 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

23 รศ.ดร.Tri 
Indrarini 
wirjantoro 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมกำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ 22 กรกฎำคม 
2564  - 22 
กรกฎำคม 2564 

ระบบ Zoom 

24 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรมแนวคิดกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และเกณฑ์ CMU-QA 
Curriculum 

4 กุมภำพันธ์ 
2564  - 4 
กุมภำพันธ์ 2564 

ส ำนักพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ มช 

25 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมแนวคิดกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และเกณฑ์ CMU-QA 
Curriculum 

4 กุมภำพันธ์ 
2564  - 4 
กุมภำพันธ์ 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 
Meeting 

26 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

27 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

28 รศ.ดร.พรชัย ประชุม/ดู อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 30 กรกฎำคม ผ่ำนระบบ Zoom 
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รำชตนะพันธุ์ งำน/
สัมมนำ 

Online Learning 2564  - 30 
กรกฎำคม 2564 

29 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “เริ่มต้น
อย่ำงไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงำนใน World 
Journal (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)” 

9 สิงหำคม 
2564  - 9 
สิงหำคม 2564 

ผ่ำนระบบออนไลน์ 
Zoom meeting 

30 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมสัมมนำ ASIA PACKAGING NET 
WORK INTERNATIONAL PACKAGING 
SYMPOSIUM ๒๐๒๑ (VIRTUAL 
SYMPOSIUM) 

22 กันยำยน 
2564  - 23 
กันยำยน 2564 

VIRTUAL SYMPOSIUM 

31 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 กันยำยน 
2564  - 29 
กันยำยน 2564 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 
อำคำรนครรินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ 

32 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

กรรมกำร
ภำยนอก 

เป็นประธำนคณะกรรมกำรสอบป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ และเข้ำร่วมประชุมงำนวิจัย
และแก้ไข manuscript 

8 กันยำยน 
2564  - 9 
กันยำยน 2564 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

33 รศ.ดร.พรชัย 
รำชตนะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมงำนวิจัยและแก้ไข 
manuscript เรื่อง ผลของบรรจุภัณฑ์แอ็ค
ทีฟที่ประกอบด้วย clove essential oil 
และกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพหลังกำรเก็บ
เกี่ยวขององุ่นระหว่ำงกำรเก็บรักษำในห้อง
เย็นเพื่อส่งตีพิมพ์ในวำรสำร Polymers 
(Q1) 

8 กันยำยน 
2564  - 9 
กันยำยน 2564 

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
จ.เชียงรำย 

34 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ 
"มำตรฐำนและแนวทำงกำรประเมินตำม
เกณฑ์ EdPex (EdPEx Assesor 
Calibration)" 

29 มีนำคม 
2564  - 30 
มีนำคม 2564 

โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ 

35 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจ
ประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ รำยใหม่ 
ประจ ำปี 2564 

1 เมษำยน 
2564  - 2 
เมษำยน 2564 

โรงแรงอมำรี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพ 

36 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

กรรมกำร
ภำยนอก 

เป็นประธำนกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ของ
นักศึกษำระดับปริญญำเอก (นำงวรลักษณ์ 
สุริยวงษ์) สำขำวิชำวิศวกรรมอำหำร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

24 มีนำคม 
2564  - 24 
มีนำคม 2564 

อำคำรเรียนรวมสำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
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37 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรม เรื่อง Report Writing 
รุ่นที่ ๑ หลักสูตร ส ำหรับผู้บรหิำรคณะ 

11 มิถุนำยน 
2564  - 11 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนทำง Zoom Meeting 

38 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

39 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2564 
เรื่อง “กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570)” 

31 กรกฎำคม 
2564  - 31 
กรกฎำคม 2564 

Zoom Meeting 

40 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ร่วม
กิจกรรม 

เข้ำร่วมกิจกรรม CMU-KM Day ประจ ำปี 
๒๕๖๔ “มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (The Learning 
University for Sustainable 
Development)” 

18 สิงหำคม 
2564  - 18 
สิงหำคม 2564 

ห้องประชุมทองกวำว 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

41 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1 
หัวข้อ “EdPEx Overview และ OP” 

23 กันยำยน 
2564  - 23 
กันยำยน 2564 

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

42 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เป็นประธำนคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน 

28 กันยำยน 
2564  - 28 
กันยำยน 2564 

ห้องประชุมกำสะลอง 
มหำวิทยำลัยฟำร์อีส
เทอร์น 

43 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 กันยำยน 
2564  - 29 
กันยำยน 2564 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 
อำคำรนครรินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ 

44 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกิจกรรม MED CMU Quality Fair 
ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2564 

18 พฤศจิกำยน 
2564  - 19 
พฤศจิกำยน 2564 

ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

45 ผศ.ดร.พนิดำ 
รัตนปิติกรณ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(CMU-QA Curriculum) 

19 เมษำยน 
2564  - 19 
เมษำยน 2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 

46 ผศ.ดร.พนิดำ ประชุม/ดู เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร Food 17 มิถุนำยน รูปแบบออนไลน์ 
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รัตนปิติกรณ์ งำน/
สัมมนำ 

Innovation and Sustainability trough 
Bio-Circular-Green Economy 

2564  - 18 
มิถุนำยน 2564 

47 ผศ.ดร.พนิดำ 
รัตนปิติกรณ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

48 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

"Designing Learning Experiences" 
Workshop 

6 มกรำคม 
2564  - 6 
มกรำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

49 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

สัมมนำ "Covid-19 กลับมำอีกครั้ง มช. มี
วิธีรับมืออย่ำงไร ?" 

14 มกรำคม 
2564  - 14 
มกรำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

50 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

สัมมนำ "อำจำรย์จะสอนออนไลน์อย่ำงไร...
ให้ปัง" 

29 มกรำคม 
2564  - 29 
มกรำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

51 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

สัมมนำ "ฮำวทูทิ้ง...ควำมน่ำเบื่อในชั้น
เรียน" 

27 กุมภำพันธ์ 
2564  - 27 
กุมภำพันธ์ 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

52 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมเทคนิคและวิธีกำรออกแบบสื่อ
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 

2 มีนำคม 2564  -
 2 มีนำคม 2564 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มช. 

53 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรฝึกอบรมในหัวข้อ “กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบ active learning” 

31 มีนำคม 
2564  - 31 
มีนำคม 2564 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
มช. 

54 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในยุค 
New Normal รุ่นที่ 1 

1 เมษำยน 
2564  - 1 
เมษำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

55 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ 
(Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 1 

7 พฤษภำคม 
2564  - 7 
พฤษภำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

56 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรสร้ำงและออกแบบ Scoring 
Rubrics เพ่ือกำรใช้งำนจริง รุ่นที่ 1 

14 พฤษภำคม 
2564  - 14 
พฤษภำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

57 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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สัมมนำ งบประมำณ พ.ศ.2565" มิถุนำยน 2564 

58 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

59 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Online Learning 

30 กรกฎำคม 
2564  - 30 
กรกฎำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

60 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัย ประจ ำปี 
2564 

11 กันยำยน 
2564  - 11 
กันยำยน 2564 

ผ่ำนโปรแกรม Zoom 

61 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 กันยำยน 
2564  - 29 
กันยำยน 2564 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 
อำคำรนครรินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ 

62 ผศ.ดร.ธันยพร ศิ
ริโวหำร 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรในโครงกำรถอดรหัส
นวัตกรรมอำหำรล้ำนนำ (Lanna Food 
Gastronomy Coding) 

11 ตุลำคม 
2564  - 11 
ตุลำคม 2564 

ภัตตำคำรเจี่ยท้งเฮง และ
ร้ำน Early Owis อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

63 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

Covid-19 กลับมำอีกครั้ง มช. มีวิธีรับมือ
อย่ำงไร ? 

14 มกรำคม 
2564  - 14 
มกรำคม 2564 

รับฟังผ่ำนทำง Zoom : 
https://cmu-
th.zoom.us/j/9224521
6826 

64 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุม คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

6 มกรำคม 
2564  - 6 
มกรำคม 2564 

Zoom meeting งำน
วิชำกำร 

65 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุม คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

3 กุมภำพันธ์ 
2564  - 3 
กุมภำพันธ์ 2564 

ห้องประชุม 3 งำน
วิชำกำร 

66 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุมคณะท ำงำนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

23 กุมภำพันธ์ 
2564  - 23 
กุมภำพันธ์ 2564 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 
อำคำรส ำนักงำนคณะฯ 
หน่วยพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำ 

67 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำ 

10 กุมภำพันธ์ 
2564  - 10 
กุมภำพันธ์ 2564 

ห้องประชุมชั้น 4 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 
หน่วยพัฒนำคุณภำพ
นักศึกษำ 



86 
 

68 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิชำฯ 

17 กุมภำพันธ์ 
2564  - 17 
กุมภำพันธ์ 2564 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 
อำคำรส ำนักงำนคณะฯ 

69 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุมส ำนักวิชำคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
1/2564 

3 กุมภำพันธ์ 
2564  - 3 
กุมภำพันธ์ 2564 

Zoom meeting 

70 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุมวิชำกำรออนไลน์ 1st NAT and 
Nestlé Research Award Meeting ใน
หัวข้อ“The Future of Nutrition for 
Wellness in Ageing populations” 

22 มีนำคม 
2564  - 22 
มีนำคม 2564 

Zoom meeting 

71 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

ประชุมวิพำกษ์ร่ำงหลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 

28 มกรำคม 
2564  - 28 
มกรำคม 2564 

ห้องประชุม 3 ชั้น 2 
อำคำรส ำนักงำนคณะฯ 

72 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมเทคนิคกำรท ำสื่อกำรสอนออนไลน์
อย่ำงไร ให้นักศึกษำสนใจด้วยวิธี Flipped 
Classroom และเม่ือต้องเปลี่ยนวิธีกำร
วัดผลจำก On-site มำเป็น Online ควร
ท ำอย่ำงไรดี? 

25 มกรำคม 
2564  - 25 
มกรำคม 2564 

Zoom meeting 

73 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

โครงกำรบรรยำย เรื่อง “เขียนบทควำม
วิจัยอย่ำงไรให้ได้รับกำรตีพิมพ์” 

1 มีนำคม 2564  -
 1 มีนำคม 2564 

Zoom meeting 

74 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

75 ผศ.ดร.จุฬำ
ลักษณ์ เขมำชีวะ
กุล 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรในโครงกำรถอดรหัส
นวัตกรรมอำหำรล้ำนนำ (Lanna Food 
Gastronomy Coding) 

30 กันยำยน 
2564  - 30 
กันยำยน 2564 

ร้ำนอยำกกำแฟ ร้ำนออน
ใต้ฟำร์ จ.เชียงใหม่ 

76 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

โครงกำร
พัฒนำ 

ในโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลัย) 

28 มกรำคม 
2564  - 28 
มกรำคม 2564 

ต ำบลท่ำเดื่อ อ ำเภอดอย
เต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 

77 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมแนวทำงกำรต่อยอด
นวัตกรรมด้ำนผู้สูงอำยุ ร่วมกับ
คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน 
(กกร.) 

23 กุมภำพันธ์ 
2564  - 23 
กุมภำพันธ์ 2564 

ศูนย์เวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 
(GMC) คณะแพทยศำสตร์ 
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78 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ชม51-1/2564 

25 กุมภำพันธ์ 
2564  - 25 
กุมภำพันธ์ 2564 

ห้องประชุมชั้น 2 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

79 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรสัมมนำระดมควำมเห็นต่อร่ำง
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติ : หลักกำรทั่วไปส ำหรับ
สุขลักษณะอำหำรและกำรวิเครำะห์
อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

25 มีนำคม 
2564  - 26 
มีนำคม 2564 

ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
ทำง Facebook ของ มก
อช.
(https://www.faceboo
k.com/iACFS) 

80 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลักสูตร KMIRL- 
Street Food Business รุ่นที่ ๓ “กลยุทธ์
ต่อยอดธุรกิจอำหำรกับองค์กรชั้นน ำ” 
(อบรมฟรี) 

14 พฤษภำคม 
2564  - 29 
พฤษภำคม 2564 

รูปแบบออนไลน์ 

81 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

82 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมสัมมนำผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี 2564 
เรื่อง “กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570)” 

31 กรกฎำคม 
2564  - 31 
กรกฎำคม 2564 

Zoom Meeting 

83 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Online Learning 

30 กรกฎำคม 
2564  - 30 
กรกฎำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

84 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 กันยำยน 
2564  - 29 
กันยำยน 2564 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 
อำคำรนครรินทร์ คณะ
แพทยศำสตร์ 

85 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมกระบวนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน "กำรยกระดับ
มำตรฐำนและกระบวนกำรผลิตฯ" 

20 พฤศจิกำยน 
2564  - 20 
พฤศจิกำยน 2564 

ต.ท่ำเดื่อ จ.เชียงใหม่ 

86 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมกระบวนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน "กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์จำกวัตถุดิบที่มีศักยภำพและ
เพำะปลูกในท้องถิ่น" 

19 พฤศจิกำยน 
2564  - 19 
พฤศจิกำยน 2564 

ต.เท่ำเดือ จ.เชี่ยงใหม่ 

87 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

ร่วม
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมกระบวนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน "กำรทดสอบ

20 ธันวำคม 
2564  - 20 

ต ำบลท่ำเดื่อ อ ำเภอดอย
เต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตลำดของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร" ธันวำคม 2564 

88 ผศ.ดร.ศศิธร ใบ
ผ่อง 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรบรรยำย ในหัวข้อ “กำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรผลิตชำเชียงดำเพ่ือ
สุขภำพ : จำกงำนวิจัยสู่ชุมชน” 

4 ธันวำคม 
2564  - 4 
ธันวำคม 2564 

ห้องประชุมเทศบำลต ำบล
เชิงดอย อ ำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

90 ผศ.ดร.สุคันธำ 
โอศิริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนว
ทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(CMU-QA Curriculum) 

19 เมษำยน 
2564  - 19 
เมษำยน 2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 

91 ผศ.ดร.สุคันธำ 
โอศิริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร CMU-
QA Curriculum" 

16 มีนำคม 
2564  - 17 
มีนำคม 2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 

92 ผศ.ดร.สุคันธำ 
โอศิริพันธุ์ 

ร่วม
กิจกรรม 

เข้ำร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษำ และ 
Lunch talk และน ำเสนอกระบวนวิชำ
สัมมนำ 606497 สำชำวิชำวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

10 มีนำคม 
2564  - 11 
มีนำคม 2564 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

93 ผศ.ดร.สุคันธำ 
โอศิริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

94 ผศ.ดร.สุคันธำ 
โอศิริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำศักยภำพ
องค์กร (CB/IB) เพ่ือรองรับระบบกำร
ตรวจสอบรับรองตำมมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร เรื่อง กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่่ดี 
ส ำหรับพืชสมุนไพร 

5 กรกฎำคม 
2564  - 6 
กรกฎำคม 2564 

รูปแบบออนไลน์ 

95 ผศ.ดร.สุคันธำ 
โอศิริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำศักยภำพ
องค์กร (CB/IB) เพ่ือรองรับระบบกำร
ตรวจสอบรับรองตำมมำตรฐำนสินค้ำ เรื่อง 
เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : กำรผลิตแปรรูป 
แสดงฉลำก และจ ำหน่ำยผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

8 กรกฎำคม 
2564  - 9 
กรกฎำคม 2564 

รูปแบบออนไลน์ 

96 อ.ดร.สุคันธำ โอศิ
ริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

97 อ.ดร.สุคันธำ โอศิ
ริพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/

อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Online Learning 

30 กรกฎำคม 
2564  - 30 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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สัมมนำ กรกฎำคม 2564 

98 ผศ.ดร.สุพัฒน์ 
พงษ์ไทย 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เขำ้ร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

99 ผศ.ดร.สุพัฒน์ 
พงษ์ไทย 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

100 ผศ.ดร.สุพัฒน์ 
พงษ์ไทย 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Online Learning 

30 กรกฎำคม 
2564  - 30 
กรกฎำคม 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

101 อ.ดร.สุพัฒน์ 
พงษ์ไทย 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรในโครงกำรถอดรหัส
นวัตกรรมอำหำรล้ำนนำ (Lanna Food 
Gastronomy Coding) 

29 ตุลำคม 
2564  - 29 
ตุลำคม 2564 

ร้ำนฟินฟำร์ม อ.สันทรำย 
และร้ำนก๋องค ำอำหำร
พ้ืนเมือง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 

102 อ.ดร.สุพัฒน์ 
พงษ์ไทย 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรในโครงกำรถอดรหัส
นวัตกรรมอำหำรล้ำนนำ (Lanna Food 
Gastronomy Coding) 

28 ตุลำคม 
2564  - 28 
ตุลำคม 2564 

ร้ำนฟอร์เต้ อ.เมือง, ร้ำน
สวนหอมข้ำวร ำ อ.สัน
ทรำย จ.เชียงใหม่ 

102 อ.ดร.สิรภัทร แต่
สุวรรณ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติใน
รูปแบบออนไลน์ NUTRITION 2020 LIVE 
ONLINE 

1 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ระบบออนไลน์ 

103 อ.ดร.สิรภัทร แต่
สุวรรณ 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรในกิจกรรม “Fun Science 
Buffet : Talk with outstanding young 
scientists” 

29 มีนำคม 
2564  - 29 
มีนำคม 2564 

ระบบออนไลน์ 

104 อ.ดร.สิรภัทร แต่
สุวรรณ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
รูปแบบออนไลน์ NUTRITION 2021 

7 มิถุนำยน 
2564  - 10 
มิถุนำยน 2564 

LIVE ONLINE 

105 อ.ดร.สิรภัทร แต่
สุวรรณ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

106 อ.ดร.สิรภัทร แต่
สุวรรณ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

107 อ.ดร.สิรภัทร แต่
สุวรรณ 

ประชุม/ดู
งำน/

อบรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Online Learning 

30 กรกฎำคม 
2564  - 30 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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สัมมนำ กรกฎำคม 2564 

108 ผศ.วชิระ จิระ
รัตนรังษี 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร CMU-
QA Curriculum" 

16 มีนำคม 
2564  - 17 
มีนำคม 2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 

109 ผศ.วชิระ จิระ
รัตนรังษี 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

110 ผศ.วชิระ จิระ
รัตนรังษี 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมข้อบกพร่องของผลงำน
วิชำกำรสำยอุตสำหกรรมเกษตร 

7 กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 2564 

ห้องประชุม 2 คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร 

111 ผศ.วชิระ จิระ
รัตนรังษี 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรในโครงกำรถอดรหัส
นวัตกรรมอำหำรล้ำนนำ (Lanna Food 
Gastronomy Coding) 

25 สิงหำคม 
2564  - 25 
สิงหำคม 2564 

ร้ำน Food Bar 29 และ
ร้ำนเลเลฟอง จ.เชียงใหม่ 
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(เอกสารแนบ 6) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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