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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตรนำนำชำติ พ.ศ. 2560) 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 วันที่รำยงำน 31 พฤษภำคม 2565 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตรำกำรรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
1. ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 

แบบ 1.1 
ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 1 1 1 1 2 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง 0 0 0 0 0 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 0 0 0 0 0 

แบบ 2.1 
ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 5 5 7 7 9 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง 0 0 0 0 2 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 0 0 0 0 22.22 
 
หมำยเหตุ : 1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

 2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุในมคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

0 0 0 0 18.18 
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2. ผลกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
2.1 มีวิธีกำร/กระบวนกำรรับเข้ำศึกษำอย่ำงไร (กำรก ำหนดจ ำนวนรับ กำรก ำหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร กำรประชำสัมพันธ์ กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
กำรคัดเลือก และกำรตัดสินใจรับเข้ำศึกษำ)  

ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ได้จัดระบบกำรรับนักศึกษำตำมแผนภูมิ2.1 โดยได้ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรให้กับนักศึกษำปริญญำโทและเชิญชวนศิษย์เก่ำที่เป็นอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ องค์กร และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มำศึกษำต่อระดับปริญญำเอก หลักสูตรนำนำชำติและลงประชำสัมพันธ์ที่เวปไซท์ของคณะที่
ลิ้งค์ https://www.agro.cmu.ac.th/agro60/school/ inter_fst.php กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ เช่น Line, 
Facebook และกำรประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนโดยตรง เช่น มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศท่ีมีควำมร่วมมือกับ
คณะ โดยกระบวนกำรรับนักศึกษำใช้วิธีกำรพิจำรณำวุฒิกำรศึกษำ สำขำที่เคยศึกษำ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำอังกฤษ และกำรสัมภำษณ์เพ่ือประเมินควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน
ของนักศึกษำ  

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่: ปัจจัย/สำเหตุที่จ ำนวนรับเข้ำศึกษำไม่เป็นไปตำมแผนกำร
ศึกษำคืออะไร  

- ค่ำลงทะเบียนเรียนสูงกว่ำหลักสูตรปกติ  
- ไม่มีทุนกำรศึกษำและทุนวิจัยเพ่ือเปิดรับสมัครนักศึกษำนำนำชำติ 
- นักศึกษำไทยมีทักษะภำษำอังกฤษท่ีไม่เพียงพอท ำให้ไม่กล้ำสมัครเรียนในหลักสูตรนำนำชำติ 
- แนวโน้มกำรเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษำสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีลดลง 
- ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
- ต ำแหน่งงำนระดับบัณฑิตศึกษำมีจ ำกัด โดยเฉพำะปริญญำเอก  
 

2.3 มีวิธีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรรับเข้ำศึกษำอย่ำงไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสำมำรถรับ
นักศึกษำได้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด และมีคุณสมบัติตรงตำมต้องกำรของหลักสูตร 

- คณะอุตสำหกรรมเกษตร ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรนำนำชำติ ในเชิงรุกเพ่ือแสวงหำ
นักศึกษำนำนำชำติให้ได้จ ำนวนเพิ่มขึ้น  
- อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ขอกำรสนับสนุนในเรื่องทุนกำรศึกษำให้นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
และแหล่งทุน เช่น ทุนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย สนับสนุนโดยคณะ
อุตสำหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยำลัย ทุนวิจัยร่วมกับภำคอุตสำหกรรม  ทุนโครงกำรปริญญำเอก
กำญจนำภิเษก (คปก.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย เป็นต้น 
- พิจำรณำปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนักศึกษำไทย เช่น ด ำเนินกำรลดหย่อน
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้เทียบใกล้เคียงหลักสูตรปกติ โดยได้ปรับลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับ
นักศึกษำไทยจำกเดิม 77,500 บำท/ภำคกำรศึกษำ เป็น 39,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ ส ำหรับ
นักศึกษำต่ำงชำติจำกเดิม 97,500 บำท/ภำคกำรศึกษำ เป็น 49,000 บำท/ภำคกำรศึกษำ โดยมีผล
ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1/2564 เป็นต้นไป  
- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีหลักสูตรให้มีแผนกำรศึกษำมำกขึ้น ปัจจุบันหลักสูตรเป็นแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 เท่ำนั้น โดยในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรจะด ำเนินกำรปรับปรุงเพ่ิมแผนกำรศึกษำเป็น
แบบ 1.2 และ 2.2 ด้วย เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำที่มีวุฒิปริญญำตรีสำมำรถสมัครเข้ำศึกษำได้ 
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- ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครทุน CMU Presidential Scholarship และทุน TA/RA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2.1 กระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน 
 
 
  

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำของแต่ละแขนงวิชำ  - คุณสมบัติผู้เรยีนในมคอ. 2 

- สัดส่วนอำจำรยต์่อนักศึกษำตำมเกณฑ์ สกอ. 
- ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
- ห้องเรียน/อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ก ำหนดประเภทกำรรับนักศึกษำ 

- แบบท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวชิำและท ำวทิยำนิพนธ์ 
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ก ำหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัคร วิธีกำรคดัเลือกและเกณฑ์กำรคัดเลือก   

โดยระดบัปรญิญำเอก ใช้กำรสอบสัมภำษณ ์ควำมพร้อมดำ้นควำมรูแ้ละควำมตั้งใจ 

 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษำระดับปรญิญำโทของคณะศิษย์เก่ำที่เป็นอำจำรย์ใน

สถำบันอ่ืน และ road show  ประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์(Facebook, Line group, 
Website เป็นต้น) 

 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
คัดเลือกนักศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและแจ้งผลกำรคดัเลือกไปยังบัณฑิตวทิยำลัยเพื่อ

ประกำศต่อไป   
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
พิจำรณำกิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมให้นักศึกษำ  

 

 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
จัดปฐมนิเทศ แนะน ำวิชำปรบัพื้น และส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของนักศึกษำเพื่อ

ใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมเตรยีมควำมพร้อม 
 

 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนกำรรับและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำของนักศึกษำ  

(จ ำนวน คุณภำพผู้เรียน และปญัหำ) 
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ปรับปรุงกระบวนกำรรับและเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กำรคงอยู่ของนักศึกษำ (หลักสูตร 3 ปี) 

รหัส
นักศึกษำ 

จ ำนวน
รับเข้ำ

ศึกษำจริง 
(1) 

จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ
สะสมจนถึงสิ้นปีกำรศึกษำนั้นๆ 

อัตรำกำรคงอยู่ สำเหตุของกำรลำออก
และกำรพ้นสภำพ 

(ระบุจ ำนวนตำมสำเหตุ) ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปี
ที่ 2 

ชั้นปี
ที่ 3 

รวม(2) 

รหัส 58 0 - - - - 0*1  
รหัส 59 0 - - - - 0*2 - 
รหัส 60 0 - - - - 0*3 - 
รหัส 61 0 - - - - 0*4 - 
รหัส 62 0 - - - - 0*5 - 
รหัส 63 0 - - - - 0  
รหัส 64 2 - - - - 100  
หมำยเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

  2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำท่ีโอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 
 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน รหัส 58 (*1) รหัส 59 (*2) รหัส 60 (*3) รหัส 61 (*4) รหัส 62 (*5) 
ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

0 0 0 0 0 

หมำยเหตุ : น ำข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ที่มีเครื่องหมำย (*1) (*2) (*3) (*4)(*5) มำกรอกให้ตรงตำมปีกำรศึกษำ
ที่ก ำหนด 

 
2. กำรวิเครำะห์ร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 

2.1 มีวิธีกำร/กระบวนกำรสนับสนุนนักศึกษำอย่ำงไร (กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ กำร
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ และกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน)  

หลักสูตรได้จัดให้มีกระบวนกำรสนับสนุนนักศึกษำ โดยกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ กำรให้
ค ำแนะน ำปรึกษำ และกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน ดังนี้ มีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปและที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ (เป็นคนเดียวกันได้) เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำในด้ำนต่ำง ๆ และก ำหนดให้นักศึกษำที่จบจำก
สำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเห็นว่ำผู้เรียนยังมีพ้ืนฐำนควำมรู้ ด้ำนวิทยำศำสตร์
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และเทคโนโลยีกำรอำหำรยังไม่เพียงพอ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชำปรับพ้ืนฐำน ได้แก่ กระบวนวิชำ 601702, 
601704 และ 601705 เพ่ือให้สำมำรถต่อยอดองค์ควำมรู้ให้สูงขึ้นไปได้ และสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยได้อย่ำง
ดี นอกจำกนั้น หลักสูตรก ำหนดให้นักศึกษำมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำเป็นประจ ำ เข้ำร่วม
กำรสัมมนำทุกภำคกำรศึกษำเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกนักศึกษำคนอ่ืน ๆ และรับค ำแนะน ำจำกคณำจำรย์
ในแง่มุมที่หลำกหลำย เพ่ือน ำไปประยุกต์แก้ปัญหำในกำรท ำวิจัยวิทยำนิพนธ์ต่อไป และในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ท ำให้นักศึกษำเดินทำงมำเรียนที่ประเทศไทยยังไม่ได้ หลักสูตรก็ได้
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิดตลอดระยะเวลำที่นักศึกษำยัง
อยู่ในประเทศของตน 
 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุทีร่้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำมีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

มีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ครั้งแรกในปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 2 คน และมี
อัตรำกำรคงอยู่ 100% ทั้งนี้เนื่องจำกนักศึกษำได้รับทุนอธิกำรบดีประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ซึ่งกำรได้รับ
ทุนกำรศึกษำนั้นถือเป็นปัจจัยหลักในกำรเข้ำศึกษำและอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำต่ำงชำติ 

 
2.3 มีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะช่วยให้กำรคงอยู่ของนักศึกษำดีขึ้น อำทิ กำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำน กำร
เตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียน กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร กำรวำงระบบกำรดูแลให้
ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำหรือทุนวิจัย  

หลักสูตรได้ก ำหนดรูปแบบกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และระบบกำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์แก่นักศึกษำ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ดังแผนภูมิที่ 3.1 โดยกรรมกำรบริหำรหลักสูตรชี้แจงขั้นตอน 
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำทรำบ หลักสูตรฯ ก ำหนดให้มี
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควบคุมดูแลตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมโครงร่ำง
วิทยำนิพนธ์ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  
นักศึกษำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย โดยต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึ กษำ 
กำรได้รับทุนกำรศึกษำถือเป็นปัจจัยหลักขออัตรำกำรคงอยู่ นอกจำกนั้น หลักสูตรได้มอบหมำยให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำและเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษำไทย ให้ค ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้นักศึกษำชำวต่ำงชำติสำมำรถ
ปรับตัวได้ดีในระหว่ำงช่วงปีแรกของกำรศึกษำ 
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        ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3.1 กระบวนกำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูร 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวทิยำนิพนธ์เป็นระยะ อำจำรย์ทีป่รึกษำพิเศษ กรณีที่นักศึกษำมี

ปัญหำต้องกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเตมิจำก
อำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์* 

 (*เพิ่มเติมปี 2560) 

นักศึกษำส่งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำงำนวิจัยโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำมำยังหลักสตูรฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

 

แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ทีป่รึกษำตดิตำมและให้ค ำแนะน ำกำร
ท ำวิทยำนิพนธ์ตำมโครงรำ่งวิทยำนิพนธ์ 

อำจำรย์ทีป่รึกษำ 
ให้ค ำแนะน ำกำรผลิตผลงำนทำงวชิำกำรเพื่อตีพิมพ์ และกำรสอบประมวลควำมรู้ 

ตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำฯ 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรประเมินกระบวนกำรและควำมพึงพอใจของนักศึกษำ  และ
น ำข้อมูลมำปรับปรุงกระบวน 

กำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำวทิยำนิพนธ์ 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูร 
ชี้แจงขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำทรำบใน

วันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งแนะน ำอำจำรย์และควำมเชีย่วชำญของอำจำรย ์ 
 

• ข้อมูลอำจำรย ์ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และ
ควำมเชีย่วชำญ 

• เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร เกณฑ์เงื่อนไข
ภำษำอังกฤษและกำรสอบวัดคณุสมบตัิ 

• ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน นักศึกษำ 
พัฒนำแนวคิดโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ  เสนอกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ ภำยในปีกำรศึกษำที ่1 กรรมกำรบณัฑิตประจ ำคณะฯ เพื่อพิจำรณำและ

ปรับแก้ไข และเสนอบัณฑติวิทยำลัยตำมขั้นตอน 
 

นักศึกษำสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ แก้ไขและส่งรปูเลม่วิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรก ำกับดแูล กำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ 

 

นักศึกษำและอำจำรย์ทีป่รึกษำพัฒนำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบบัเตม็ และเสนอ
กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ ภำยในภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 2 จำกน้ันเสนอ

กรรมกำรบณัฑิตประจ ำคณะฯ และเสนอบัณฑิตวิทยำลัยตำมขั้นตอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กำรส ำเร็จกำรศึกษำ (หลักสูตร 3 ปี) 
รหัส

นักศึกษำ 
จ ำนวน
รับเข้ำ 

ศึกษำจริง 
(1) 

จ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร (2) อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ
2560 

ปีกำรศึกษำ
2561 

ปีกำรศึกษำ
2562 

ปีกำรศึกษำ
2563 

ปีกำรศึกษำ
2564 

รหัส 58 0 *0     0 
รหัส 59 0  *0    0 
รหัส 60 0   *0   0 
รหัส 61 0    *0  0 
รหัส 62 0     *0 0 
รหัส 63 0      0 
รหัส 64 2      0 
หมำยเหตุ :   1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร  

2. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนจ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำร
ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 

3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  
แผนกำรศึกษำและไม่เป็นไปตำมแผน 

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

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรภำพรวม 

0 0 0 0 0 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 0 0 0 0 0 
 

2. กำรวิเครำะห์ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
2.1กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุที่ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตร 
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2.2 ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่ำไหร่
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่ำงไร 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

0 0 0 0 0 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ เพื่อให้นักศึกษำส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลำกำรศึกษำที่น้อยลงอย่ำงไร 

หลักสูตรได้ก ำหนดให้มีระบบกำรสนับสนุนให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโดยกำร
เร่งรัดกำรน ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนและกำรท ำวิทยำนิพนธ์โดย
อำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และเพ่ือให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผน โดย
ก ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนกระบวนวิชำสัมมนำ 2 คือ นักศึกษำต้องมีควำมก้ำวหน้ำของงำนวิทยำนิพนธ์ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของงำนทั้งหมด และกระบวนวิชำสัมมนำ 3 ต้องมีควำมก้ำวหน้ำของงำน
วิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของงำนทั้งหมด โดยจะชี้แจงให้นักศึกษำทรำบตั้งแต่วันปฐมนิเทศ 
ในส่วนของกำรตีพิมพ์ผลงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ช่วยเหลือนักศึกษำในกำรผลิตผลงำนทำง
วิชำกำร และส่งเสริมให้นักศึกษำน ำผลงำนวิจัยน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติและให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร manuscript ที่จัดโดยคณะฯ เพ่ือช่วยกำรจัดท ำ
บทควำมทำงวิชำกำรให้กับนักศึกษำเป็นประจ ำทุกปี หลักสูตรเริ่มมีผู้เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 
และได้ด ำเนินกำรติดตำมควบคุมควำมก้ำวหน้ำของนักศึกษำในกำรเรียนกระบวนวิชำบังคับให้เป็นไป
ตำมแผนกำรศึกษำให้มำกท่ีสุด  

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปี

กำรศึกษำ 
2560 

ปี
กำรศึกษำ

2561 

ปี
กำรศึกษำ

2562 

ปี
กำรศึกษำ

2563 

ปี
กำรศึกษำ

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำรประเมิน - - - - 100 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่
ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้ 

- - - - --- 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

- - - - 4.70 
(14.10/3) 
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2. กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำร
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
 ผลกำรประเมินโดยเฉลี่ยได้คะแนนในระดับดีมำก ทั้งนี้เนื่องจำกมีผู้ เรียนจ ำนวนน้อย 
จึงท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรค ำปรึกษำในกำรเรียนรู้
เฉพำะเจ้ำะจงเป็นรำยบุคคลได้อย่ำงทั่วถึง  
 
2.2 มีวิธีกำรในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่ำงไร 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพดี จึงยังไม่มีข้อเสนอแนะ
ในกำรน ำไปปรับปรุง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับหลักสูตรคืออะไร 
หลักสูตรมีกำรจัดเตรียมเครื่องมือวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ขั้นสูงและเครื่องมือแปรรูปอำหำร ส ำหรับ

กำรเรียนกำรสอนปฏิบัติกำรและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่มีปริมำณเพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ 

 

2.มีระบบในกำรจัดหำ ประเมิน และดูแลรักษำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีควำมเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำนอย่ำงไร 

กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด ำเนินกำรในระดับคณะฯ โดยเริ่มกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
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 ในปี
กำรศึกษำที ่2564 คณะฯ ได้จัดหำครุภัณฑ์เพ่ิมเติม เช่น  

1. เครื่องกลั่นระดับโมเลกุล (Molecular Distillation unit) 
2. เครื่องระเหยสุญญำกำศ (Vacuum rotary evaporator) ระดับสเกลที่ใหญ่ชึ้นเหมำะส ำหรับกำร
ทดสอบกำรน ำผลงำนวิจัยไปเพ่ิมขนำดกำรผลิต 
3. เครื่องแยกของเหลว HPLC 

ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรได้จัดระบบในกำรจัดหำ ประเมิน และดูแลรักษำสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ให้มีควำมเพียงพอ ทันสมัย  และพร้อมใช้งำนโดยเริ่มกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร เสนอส ำนักวิชำคณะอุตสำหกรรมเกษตร และด ำเนินกำรในระดับคณะต่อไป 
ดังแผนภูมิ 6.1 
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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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3. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับ
หลักสูตร (ตำมที่ก ำหนดในข้อ 1) ปีกำรศึกษำ 2564 

ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียน (ควำมพร้อมใช้งำน
ของอุปกรณ์ในห้องเรียนและควำมสะอำด) 

4.75 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำร ต้นแบบ 
(ควำมพร้อมใช้งำน ควำมเพียงพอ ประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ) 

4.65 

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับโรงงำนต้นแบบ (ควำมพร้อม
ใช้งำน ควำมเพียงพอ ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือ) 

4.50 

 
4. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับ

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 

ไม่มีนักศึกษำ ไม่มีนักศึกษำ ไม่มีนักศึกษำ ไม่มีนักศึกษำ 4.58 
 

5. กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำอยู่ในระดับดีมำก ทั้งนี้เนื่องจำกหลักสูตรได้
ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้อย่ำงเพียงพอและพร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอตลอดปีกำรศึกษำ  

 
5.2 มีระบบในกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไร 
หลักสูตรได้มีระบบในกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ไปปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้น โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรจะพิจำรณำผลกำรประเมิน
ร่วมกับคณำจำรย์ผู้สอนและน ำเสนอควำมต้องกำรด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เข้ำสู่ระบบกำรพิจำรณำ
จัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำนส ำนักวิชำ ฯ และคณะ ตำมล ำดับไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 กำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ควำมสอดคล้องระหว่ำง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs) Learning Outcomes ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำด้ำนผลลัพธ์
ผู้เรียน 3 ด้ำน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่

ระบุใน มคอ.2 
Learning 

Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 

ด้ำน 
1.มีควำมรู้และมคีวำมเข้ำใจท่ี
ลึกซึ้งในองค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร สำมำรถคดิอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำงเป็น
ระบบ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่และประยุกต์องค์ควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรที่เหมำะสม เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 
 
มีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัย
เชิงลึก สำมำรถวำงแผนและคัด
กรองข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรวิจัย 
สำมำรถสังเครำะหผ์ลงำนวิจยั
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรทีส่ ำคัญและซบัซ้อน
ได้อย่ำง          มีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถสรุปปญัหำ 
ตลอดจนเสนอแนะกำรแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ
สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้ได้
ในระดับนำนำชำต ิ
  

ยังไม่มีกำรก ำหนด 
PLOs ส ำหรับ
หลักสตูรที่ใช้ในปี
กำรศึกษำ 2564 

ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  
- สำมำรถคดิอย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
อย่ำงเป็นระบบในกำรค้นหำข้อเทจ็จริง
ใหม่ๆโดยใช้ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎี  และเทคนิคกำรแสวงหำควำมรู้
ในกำรวิเครำะห์ประเด็นและปญัหำ
ส ำคัญได้อย่ำงสร้ำงสรรค ์
- สำมำรถสืบค้นข้อมูล  น ำมำวิเครำะห์
และสังเครำะห์ เพื่อพัฒนำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำด้วยวิธีกำรใหม่ๆ หรือตอบสนอง
ประเด็นปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค ์
- สำมำรถสังเครำะห์ผลงำนวิจัย  และ
ทฤษฎีเพื่อวำงแผนและด ำเนิน
โครงกำรวิจัยใหม่ที่สร้ำงสรรค์   โดย
บูรณำกำรแนวคิดต่ำงๆ ท้ังจำกภำยใน
และภำยนอกสำขำวิชำที่ศึกษำในขั้นสูง
โดยใช้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบตัิ  ตลอดถึงกำรใช้เทคนคิกำร
วิจัย  และให้ข้อสรุปที่สมบรูณซ์ึ่งขยำย
องค์ควำมรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวทำง
ปฏิบัติในวิชำชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่ำงมี
นัยส ำคญั 

ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
-  สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำง
คณิตศำสตร์และสถติิเพื่อน ำมำใช้ใน
กำรศึกษำค้นคว้ำในประเด็นปญัหำที่
ส ำคัญและซับซ้อน 

ผู้ร่วมสร้ำงนวัตกรรม 
(Co-creator) 

- บูรณำกำรศำสตร์ เพื่อ
พัฒนำหรือแก้ปัญหำสังคม 

- ทักษะศตวรรษที่ 21 

- รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

- สร้ำงโอกำสและเพิม่
มูลค่ำให้ตนเอง ชุมชน 
สังคม ประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ.2 

Learning 
Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 

ด้ำน 
-  สำมำรถสรุปปัญหำและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหำในดำ้นต่ำงๆ โดยเจำะลึกใน
สำขำวิชำเฉพำะ 
-  สำมำรถสื่อสำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่ำงๆในวงวิชำกำรและวิชำชีพท้ังใน
ระดับชำติและนำนำชำติ  โดยกำร
น ำเสนอรำยงำนทั้งในรูปแบบ ท่ีเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  แบบปำก
เปล่ำ หรือผ่ำนสิ่งตีพิมพ์ทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมทั้งวิทยำนิพนธ์หรือโครงกำร
ค้นคว้ำวิจัยที่ส ำคญั 

2.มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ 
สำมำรถบริหำรและพัฒนำ
องค์กร อุตสำหกรรมอำหำรให้
ไดม้ำตรฐำนสำกล 
  

ยังไม่มีกำรก ำหนด 
PLOs ส ำหรับ
หลักสตูรที่ใช้ในปี
กำรศึกษำ 2564 

ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   
- ตระหนักในคุณค่ำเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม มีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำม
เสียสละ ควำมซื่อสตัยส์ุจรติ มี
จรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  
- สำมำรถจดักำรปญัหำทำงคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชำกำรหรอื
วิชำชีพโดยใช้ดุลยพินิจอย่ำงผูรู้้ด้วย
ควำมยุติธรรม โดยพิจำรณำจำก
หลักฐำน ตำมหลักกำรที่มีเหตุผล          
และค่ำนิยมอันดีงำม  แสดงออกหรือ
สื่อสำรข้อสรุปของปัญหำโดยค ำนงึถึง
ควำมรูส้ึกของผู้อื่น ท่ีจะไดร้ับผลกระทบ 
- สำมำรถรเิริม่ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของ
จรรยำบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือ
ทบทวนและแก้ไข  สนับสนุนอย่ำงจริงจัง
ให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทำงด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรมในกำรจดักำรกับควำมขดัแย้ง
และปัญหำที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
- แสดงออกซึ่งภำวะผู้น ำ และผู้ตำมใน
กำรส่งเสริมใหม้ีกำรประพฤติปฏิบตัิตำม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในสภำพแวดล้อม
ของกำรท ำงำน และในชุมชน 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

- กล้ำหำญทำงจรยิธรรม 

- เสริมสร้ำงสันตสิุขอย่ำง
ยั่งยืน 

- ยึดมั่นในควำมถูกต้อง 

- ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
สร้ำงสรรค์กำรพัฒนำ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ.2 

Learning 
Outcomes ของ
หลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 

ด้ำน 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สำมำรถ
สื่อสำรกับกลุ่มบคุคล และใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง
หลำกหลำย และสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับองค์กรทั้งใน
ภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ระหว่ำงประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ     
 

ยังไม่มีกำรก ำหนด 
PLOs ส ำหรับ
หลักสตูรที่ใช้ในปี
กำรศึกษำ 2564 

ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมสำมำรถใน
กำรรับผิดชอบ   
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับ
กลุ่มบุคคลหลำกหลำยทั้งด้ำนเช้ือชำติ
และวัฒนธรรม 
- สำมำรถวำงแผนวเิครำะห์และ
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนสูงมำกด้วยตนเอง ใช้
ควำมรู้ในศำสตรม์ำชี้น ำสังคมในประเด็น
ที่เหมำะสม รวมทั้งวำงแผนในกำร
ปรับปรุงตนเองและองค์กร               
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- สร้ำงปฏิสมัพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่ำง
สร้ำงสรรค์ และแสดงออกถึงควำมโดด
เด่นในกำรเป็นผู้น ำในทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

- ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
สร้ำงสรรค์กำรพัฒนำ 

- ยึดมั่นในควำมถูกต้อง 

ผู้ร่วมสร้ำงนวัตกรรม 
(Co-creator) 

- บูรณำกำรศำสตร์ เพื่อ
พัฒนำหรือแก้ปัญหำสังคม 

- รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

- สร้ำงโอกำสและเพิม่
มูลค่ำให้ตนเอง ชุมชน 
สังคม ประเทศ 

 
2. ผลกำรประเมิน Learning Outcomes 

Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

เคร่ืองมือ/วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน
PLOs 

ผลกำรประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

และ/หรือร้อยละของนกัศึกษำท่ีบรรลุ 
(ถ้ำม)ี 

มีควำมรู้และมีควำมเข้ำใจทีล่ึกซึ้งในองค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร สำมำรถคดิอย่ำงมีวิจำรณญำณและ
อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถสรำ้งองค์ควำมรู้
ใหม่และประยุกต์องค์ควำมรูด้้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรที่
เหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรของประเทศได้
อย่ำงยั่งยืน 

- จัดให้มีกำรสอบวัดผลกำรเรียนรู ้
- ประเมินจำกกำรแสดงออก กำรแสดง
ควำมคิดเห็นต่อปัญหำหรือสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ 
- ประเมินผลจำกกำรสอบประมวล
ควำมรู้และกำรสอบวิทยำนิพนธ ์
- ประเมินผลจำกกำรท ำงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย ที่เกี่ยวข้องกับวิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- ประเมินผลจำกกำรสอบข้อเขียน 
- ประเมินผลกำรสื่อสำรจำกกำร

100% ของนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2564 บรรลุผลกำรเรียนรู้ 
โดยวิธีกำรประเมินต่ำงๆ ใน Los ข้อนี้ 
ยกเว้นวิธีกำรประเมินด้วยกำรสอบ
ประมวลควำมรู้และวิทยำนิพนธ์ ซึ่งยัง
ไม่ได้มีกำรประเมินส ำหรับนักศึกษำทั้ง 
2 คน 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

เคร่ืองมือ/วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมิน
PLOs 

ผลกำรประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

และ/หรือร้อยละของนกัศึกษำท่ีบรรลุ 
(ถ้ำม)ี 

น ำเสนอผลงำนท่ีได้รับมอบหมำยในช้ัน
เรียน กำรสัมมนำทำงวิชำกำร กำร
น ำเสนอนิทรรศกำรงำนวิจัย หรือกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

มีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยเชิงลกึ 
สำมำรถวำงแผนและคัดกรองข้อมูลเพื่อ
ด ำเนินกำรวิจยั สำมำรถสังเครำะห์
ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรทีส่ ำคัญและซบัซ้อนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถสรุปปญัหำ 
ตลอดจนเสนอแนะกำรแก้ไขปญัหำได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ และสำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้
ได้ในระดับนำนำชำต ิ

- จัดให้มีกำรสอบประเมินควำมรู ้
- ประเมินผลจำกกำรเข้ำร่วมสัมมนำ
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำน 
- ประเมินจำกกำรสอบป้องกันปรญิญำ
นิพนธ์ของนักศึกษำ 

ยังไม่มผีลกำรประเมิน เนื่องจำก
นักศึกษำยังไม่ได้สอบและยังไมไ่ด้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมสัมมนำหรือตีพิมพ์ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในกำร
แก้ไขปัญหำ สำมำรถบริหำรและพัฒนำ
องค์กร อุตสำหกรรมอำหำรให้ได้
มำตรฐำนสำกล 

- ประเมินผลจำกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ท่ี
แสดงออกในช้ันเรียน กำรด ำเนินกำร
วิจัย และในกิจกรรมตำ่งๆ 
- ตรวจสอบกำรมีวินัยต่อกำรเรยีน กำร
วิจัย และกำรตรงต่อเวลำในกำรวิจัย
และกำรเรียนกำรสอน 
- ให้นักศึกษำมีกำรประเมินตนเองใน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
- ไม่มีกำรคดัลอกในกระบวนกำรท ำ
วิจัย 

100% ของนักศึกษำบรรลุผลกำร
เรียนรู้ในข้อน้ี โดยประเมินจำก
พฤติกรรมในช้ันเรยีน กำรไม่คัดลอก
ผลงำนในกำรท ำรำยงำนค้นคว้ำอิสระ
ในกระบวนวิชำต่ำงๆ มีควำมตรงต่อ
เวลำและควำมรับผดิชอบ 

มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
บุคคล และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำง
หลำกหลำย และสำมำรถท ำงำนรว่มกับ
องค์กรทั้งในภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ระหว่ำงประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     

- ประเมินผลจำกกำรแสดงออก กำร
แสดงควำมคดิเห็น และกำรท ำงำน 
- ประเมินผลจำกรำยงำนหรือกำร
น ำเสนองำนรำยบุคคล/กลุม่ 
- ให้นักศึกษำมีกำรประเมินตนเองใน
ด้ำนกำรท ำงำนกลุม่หรือกำรท ำงำน
แบบรำยบุคคล 
- ประเมินจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
สัมมนำวิชำกำร 

100% ของนักศึกษำบรรลุผลกำร
เรียนรู้ในด้ำนนี้ โดยประเมินจำกกำร
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรเขียนรำยงำน 
และกำรน ำเสนอรำยงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จ ำนวนกระบวนวิชำที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่เปิดสอน

และมีนักศึกษำลงทะเบียน 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่ก ำหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

3 3 100 
 
 

2. ผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รำยช่ือกระบวนวิชำ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทำงปรับปรุง 

1. 601743 : FOOD POWDER 
TECHNOLOGY 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธ์ิผล ไม่มี(เอกสำรแนบ 4) 

2. 601842 : PHYS & ENG 
PROPERTY FD 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธ์ิผล ไม่มี(เอกสำรแนบ 4) 

3. 604843 : ADV KIN FOOD 
PROC ENG 

ทวนสอบโดยอำจำรย์
ผู้สอน 

สัมฤทธ์ิผล ไม่มี(เอกสำรแนบ 4) 

 
3. หลักสูตรมีแนวทำงจะพัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่ำงไร 
 - ส่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยตำมควำมเชี่ยวชำญ 
โดยกำรขอสนับสนุนงบประมำณผ่ำนกลุ่มวิจัย (COE) และจำกหน่วยให้ทุนภำยนอก ทั้งนี้เพ่ือน ำองค์
ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์
จริงให้แก่นักศึกษำ 
 - ส่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning มำกขึ้น โดย
เข้ำร่วมโครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศตวรรษที่ 21 ที่คณะฯ จัดขึ้น รวมถึงกำรเข้ำอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนอื่นๆ 
 - ส ำรวจและเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำครุภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครบถ้วน
และทันสมัยมำกขึ้น โดยมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำที่สอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภำพบัณฑิตด้ำนคุณธรรม คุณภำพ และทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
(TQF) 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี
กำรศึกษำ

2560 

ปี
กำรศึกษำ

2561 

ปี
กำรศึกษำ

2562 

ปี
กำรศึกษำ

2563 

ปี
กำรศึกษำ

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 0 0 0 0 - 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 0 0 0 0 - 

ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน หลักสูตรเปิด 
2560ยังไม่มี

ผู้ส ำเร็จ
กำรศกึษำ 

ยังไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ - - - - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินรวมคุณลักษณะ6 
ด้ำน 

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.7 4.67 4.60 

 
หมำยเหตุ : 

1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  

2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 
ที่หลักสูตรก ำหนดสำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
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2. กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำร
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ยังไมผ่ลกำรประเมินเนื่องจำกยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เริ่มมีนักศึกษำลงทะเบียนเรียน
ในหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2564 

 
2.2 มีระบบในกำรน ำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่ำงไร 

แม้จะยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 แต่หลักสูตรได้จัดระบบในกำรน ำผล
กำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิตให้ดีขึ้น ด้วยกำรน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำร่วมกับกับผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และหำแนวทำงในกำรให้ค ำปรึกษำเพ่ิมเติมส ำหรับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่สำขำและคณะจัดให้ 

 
3. ผลกำรพัฒนำตำมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกกำรรำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร 
ผู้บังคับบัญชำบัณฑิต ประจ ำปี 2564) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำตำม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจำก
ผู้ใช้บัณฑิตประจ ำปี 2564 
เนื่องจำกยังไม่มผีู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในหลักสูตร 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญำเอก) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯผลงำนของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
เผยแพร่ทั้งหมด 

- - - - - 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ - - - - - 
ร้อยละ หลักสูตรเปิด 

2560 ยังไม่มี
นักศกึษำ

ลงทะเบียนเรียน 

ไม่มีนักศกึษำ
ลงทะเบียนเรียน 

ไม่มีนักศึกษำ
ลงทะเบียน

เรียน 

ไม่มีนักศึกษำ
ลงทะเบียน

เรียน 

ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

คะแนนที่ได้ - - - - - 
 

1. ชื่อและรหัสของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2564) 
ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 

2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส ำหรับกำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร)  

ไม่มีผลงำนกำรตีพิมพ์ของนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

3. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส ำหรับกำรรำยงำนผลงำนสร้ำงสรรค์)  

ไม่มี 
 

4. กำรวิเครำะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนัก
ของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 

หลักสูตรเปิดปีกำรศึกษำ 2560 แตเ่พ่ิงเริ่มมีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2564 
เท่ำนั้น 

 

4.2 มีวิธีกำรในกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนของนักศึกษำเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่ำน้ ำหนักที่สูงขึ้น
อย่ำงไร 

แม้หลักสูตรเพ่ิงเริ่มมีนักศึกษำลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2564 เป็นปีแรก แต่หลักสูตร 
และคณะ ได้มีวิธีกำรในกำรส่งเสริมให้นักศึกษำให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่ำน้ ำหนักที่สูงขึ้นด้วยกำรจัด
สัมมนำวิชำกำร จัดโครงกำร Manuscript Camp เป็นต้น เพ่ือให้ค ำปรึกษำในกำรเขียน และตีพิมพ์
ผลงำนในวำรสำรนำนำชำติ 
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ภำคผนวก 
ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
ผลกำรด ำเนินงำน : ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร ระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 

ตัวอย่ำง ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำร
บันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสู ตรเพ่ือวำงแผน 
ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำน
ห ลั ก สู ต ร  2  ค รั้ ง  โ ด ย มี อ ำ จ ำ ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 
08 %  ทุกครั้ ง และมีกำรบันทึกกำร

ประชุมทุกครั้ง 
(เอกสำรแนบ 1) 

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

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำ/สำขำวิชำ 

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

มี 
(เอกสำรแนบ 2) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  

มี 
(เอกสำรแนบ 3) 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตรตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

มีกำรทวนสอบ 3 กระบวนวิชำ จำก
ทั้งหมด 3 วิชำ คิดเป็น 100% ของ
กระบวนวิชำที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
(เอกสำรแนบ 4)  

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

ไม่มีกำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ 
ในปีกำรศึกษำ 2563 จึงไม่มีกำรทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำที่จะน ำมำ
ปรับปรุงในปีกำรศึกษำ 2564 
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ตัวอย่ำง ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
ไม่มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งใหม่   

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

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

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีนักศึกษำ 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีบัณฑิตใหม่ 
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(เอกสำรแนบ 1) 

กำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสอง
ครั้ง โดยมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80  

และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์เพื่อคดัเลือกนกัเรยีนเขา้ศกึษาตอ่ 
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 1/2565 รอบที ่1 

ในวนัพธุที ่5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยประมาณ ผา่นทาง Zoom meeting 
***************************************************** 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

๑. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พไิลรกั      อนิธปิญัญา  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ์ดร.นพพล      เล็กสวสัดิ ์  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ์ดร.พชิญา      พลูลาภ   กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.Tri Indrarini  wirjantoro  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร    คลังเพชร  อุเอโนะ กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.สุพัฒน ์      พงษ์ไทย   กรรมการ 
๗. นางสาวสุธินี     ส่งศรีเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 

 
เริม่ประชมุเวลา 13.30 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 

วาระที ่1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
 - 
 
วาระที ่2  เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ 
   - 
  
วาระที ่3  เรื่องสบืเนือ่ง  
 3.1 การพจิารณารายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณร์ะดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 1/2565 รอบที ่1 

  
           ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมทราบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 โดยทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)         
ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ทั้งหมดจ านวน 7 ราย  

            โดยคณะท างานได้ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อและส่งเอกสารผู้สมัคร ผ่านการแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2564 เพื่อให้กรรมการพิจารณาเบื้องต้น ตามรูปภาพที่แนบมานี้ 
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          จากนั้นคณะท างานได้ด าเนินการนัดหมายให้คณะกรรมการและผู้เข้ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทราบ โดยวันสอบ
สัมภาษณ์ของหลักสูตรฯ คือ ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านทาง Zoom meetingเพื่อ
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครตามล าดับที่ได้เรียงไว้  

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 
วาระที ่4 เรื่องพจิารณา  
 4.1 การพจิารณาผูผ้า่นการสอบคดัเลือกระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร
อาหาร (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 1/2565 รอบที ่1 
 ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 1/2565 รอบที่ 1 ดังนี้ 
รายชือ่ผูส้มคัรเขา้ศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาโท  แบบ 2 

      
 
 
 

ชือ่-สกลุ ผลการคดัเลอืก ค าชีแ้จง 
1. Ms.CHO THAE WAI ไม่ผ่าน - 
2. Ms.GEREMIE BARCHETA RIVERA ผ่าน - 

3. Ms.PWINT MON PHYU ผ่าน - 
4. Mr.MUHAMMAD  HAKEEM ไม่ผ่าน - 
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รายชือ่ผูส้มคัรเขา้ศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก  แบบ 1.1 ฐานปรญิญาโท   

 

รายชือ่ผูส้มคัรเขา้ศึกษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก  แบบ 2.1 ฐานปรญิญาโท   

 

 จากนั้นคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะท างาน จัดการข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบและแจ้งให้แก่
งานการศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนดให้เรียบร้อยเพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุพจิารณามมีตเิหน็ชอบ 

ปดิประชมุเวลา 16.00 น. 

ผูบ้นัทกึการประชมุ:  

 
ลงชื่อ….สุธินี ส่งศรีเกตุ…… 

 (นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ) 
       ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
         วันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2565  

 
 ลงชื่อ.…พิไลรัก อินธิปัญญา...… 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

  วันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2565  
 

 

 
 
 
 
 

ชือ่-สกลุ ผลการคดัเลอืก ค าชีแ้จง 
1.  Mr.MUHAMMAD TALHA  ผ่าน - 

ชือ่-สกลุ ผลการคดัเลอืก ค าชีแ้จง 
1. Mr.SAMUEL APURI ผ่าน - 
2. Ms.SU LWIN HTIKE ผ่าน - 
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รายงานการประชมุส านกัวชิาคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
ครัง้ที ่2/2565 วนัศกุรท์ี ่1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ 4 อาคารส านกังานฯ และผา่นทาง Zoom meeting 
***************************************************** 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
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 

ผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำง 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก      อินธิปัญญำ กรรมกำร 
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. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพพล      เล็กสวัสดิ์ กรรมกำร 
๒๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิชญำ      พูลลำภ  กรรมกำร 
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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 

 

เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

 ประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ จ านวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.พัฒนพงศ์ เถิดตะถา (อาจารย์ใหม่
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) และ อาจารย์ ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธ ารงไทย (อาจารย์ใหม่สาขาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์) พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม คร้ังที่ 2/2565 เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 

วาระที ่1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

 1.1 แนวทางการดูแลนักศึกษาและบคุลากรมช. ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
 ประธำนแจ้งให้แก่ที่ประชุมทรำบ เรื่อง แนวทางการดูแลนักศึกษาและบุคลากรมช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรูปภาพ ดังนี้ 
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มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 
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วาระที ่2  เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ 
 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2565 
 
มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุ 

วาระที ่3  เรื่องสบืเนือ่ง  
 3.1.การด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งครภุณัฑส์ิง่กอ่สรา้งประจ าป ี2565 
 ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมทราบ เร่ือง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างประจ าป ี2565 ของ
ส านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ (ข้อมูล ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2565) 
 

 รายการคา่ครภุณัฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง ราคา หมายเหต ุ

1 โครงการจัดท าห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ฯ    8,270,000  ตรวจรับงานงวดท่ี 3 (แก้ไขงาน) 

2 โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบฯ   19,038,000  ก าหนดส่งมอบ 29/3/2565 

3 โรงจอดรถยนต์ด้านหลังคณะฯ     999,580  ก าหนดส่งมอบ 4/02/2565 (แก้ไขงาน) 

4 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องเรียน interactive      171,200  ตั้งเบิกแล้ว 

5 ชุดครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวห้องเรียน interactive      473,000  ตั้งเบิกแล้ว 

6 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน interactive     305,500  ตั้งเบิกแล้ว 

7 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ New Normal     1,189,000  ก าหนดส่งมอบ 13/4/2565 

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

9 โครงการศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21   25,000,000  ก าหนดส่งมอบ 9/11/2565 

10 จ้างควบคุมก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ     850,000  ก าหนดส่งมอบ 9/11/2565 

11 เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว     1,016,500  ตั้งเบิกแล้ว 

12 ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด    5,750,000  ตั้งเบิกแล้ว 

13 เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล    1,920,650  ตั้งเบิกแล้ว 

14 เครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว    2,295,000  ตั้งเบิกแล้ว 

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

16 ปรับปรุงพื้นท่ีภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบGMP    2,000,000  ประกาศผู้ชนะ 7/3/65 

17 ปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศในโรงงานต้นแบบฯ     2,552,100  ก าหนดส่งมอบ 7/04/2565 
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18 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ    1,360,000  กองอาคารก าลังตรวจแบบ 

19 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพฯ    3,095,000  ก าหนดส่งมอบ 11/07/65 

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

21 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ฯ 

   13,129,000  ก าหนด TOR , BOQ 

22 ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ    1,605,000  ก าหนดส่งมอบ 19/05/2565 

23 ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีนฯ    5,900,000  ก าหนดส่งมอบ 12/04/2565 

24 เครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟฯ    2,000,000  ก าหนดส่งมอบ 19/4/2565 

25 ชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุ    1,628,000  ก าหนดส่งมอบ 27/4/2565 

26 อาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ  2,500,000.00  ก าหนดส่งมอบ 11/7/65 

27 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
New Normal 

 2,000,000.00  รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา 

28 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิด Bouble beam 1 เครื่อง     280,000  ตั้งเบิกแล้ว 

29 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง      20,000  ตั้งเบิกแล้ว 

30 pH Meter  6 เครื่อง      107,600  ตั้งเบิกแล้ว 

31 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง      50,000  ตั้งเบิกแล้ว 

32 หม้อน่ึงฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ า 1 ชุด      165,000  ตั้งเบิกแล้ว 

33 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง Visible Spectropho 1 เครื่อง      65,000  ตั้งเบิกแล้ว 

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

35 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 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 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง 1 เครื่อง      65,000  ก าหนดส่งมอบ 4/มิย/65 

40 เครื่องปั่น 6 เครื่อง       12,600   - 

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

43 เครื่องผสมอาหารแบบยกโถ 3 เครื่อง      56,400  ตั้งเบิกแล้ว 

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

45 เครื่องวัดความหวานแบบพกพา 2 เครื่อง      30,000  ตั้งเบิกแล้ว 

46 เครื่องปั่นไอศกรีม 1 เครื่อง       41,000  ตั้งเบิกแล้ว 

47 เครื่องกวนผสมอาหาร 2 เครื่อง      50,000   - 

48 ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15 คิว 1 ตู ้      20,000  ตั้งเบิกแล้ว 

49 เครื่องชั่วไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง      10,000  ตั้งเบิกแล้ว 

50 Ultrasonic bath 3 เครื่อง      30,000   - 

51 ไมโครเวฟขนาด 800 วัตต์ 5 เครื่อง      24,500  ตั้งเบิกแล้ว 

52 เครื่องท าเส้น 3 เครื่อง        4,110  ตั้งเบิกแล้ว 

53 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง      40,000   - 

54 เครื่องคั้นน้ าผลไม้แยกกากสกัดเย็น 1 เครื่อง      28,000  ตั้งเบิกแล้ว 

55 เครื่องท าเส้นพาสต้า 2 เครื่อง       11,000  ตั้งเบิกแล้ว 

56 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบโพรบ 2 เครื่อง      20,000  ตั้งเบิกแล้ว 

57 เครื่องฉายภาพ Projector 5 เครื่อง      135,000  ตั้งเบิกแล้ว 

58 ชุดระบบส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด     499,300  ตั้งเบิกแล้ว 

59 เครื่องดับเพลิงเคมีสูตรน้ าชนิดดับไฟทุกชนิด 40 เครื่อง      156,000  ตั้งเบิกแล้ว 

60 เก้าอี้ท างานบุคลากร 20 ตัว      38,000  ตั้งเบิกแล้ว 

61 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง (เปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์สี)       5,000  ตั้งเบิกแล้ว 

62 ไฟฉุกเฉิน 40 ดวง      120,000  ตั้งเบิกแล้ว 

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

64 ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูส านักงานคณบดี 1 ระบบ      47,080  ตั้งเบิกแล้ว 

65 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ต 1 เครื่อง       14,000  รองาน 3 มิติแจ้งรุ่นเครื่องให้จัดซ้ือ 

66 เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง       4,000  ตั้งเบิกแล้ว 
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โดยขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 3.2 การด าเนนิงานโครงการกลยทุธ และโครงการประจ า ประจ าป ี2565 
 ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมทราบ เร่ือง การด าเนินงานโครงการกลยุทธ์และโครงการประจ า ปีงบประมาณ 
2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) ดังนี ้
โครงกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์ 

โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ี่ 1  

ล าดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ ความคบืหนา้ 

1 การพัฒนาทักษะชีวิต “Life : Lecture Series” 
และการเตรียมความพร้อมทักษะวิขาชีพและทักษะ
แห่งอนาคต (Soft skill) 
กจิกรรมที ่1 :Food Safety Standards อาวุธลับ
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

กจิกรรมที ่2 : Advance English presentation 
skills 

กจิกรรมที ่3 :Power of Thinking Skills พลังแห่ง
ทักษะทางความคิด 

กจิกรรมที ่4 : e-Commerce for 
Entrepreneurs การเตรียมความพร้อมสู่
ผู้ประกอบการยุคออนไลน์ 

70,000  

บาท 

อ.ดร.สุพัฒน์  
พงษ์ไทย 

กจิกรรมที ่1 :Food Safety Standards อาวุธลับส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
กจิกรรมที ่2 : Advance English presentation skills 
- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2565 
และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565ในรูปแบบออนไลน์ 
 
 

2 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดฝึกอบรมด้าน
การออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทาง
อุตสาหกรรมอาหาร Design Thinking ให้แก่
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร และโครงการ Design thinking and New 
Product Change 

กจิกรรมที ่1 :Creative Thinking for New 
Product Development 

กจิกรรมที ่2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรม
อาหาร (Design Thinking for Food Industrial) 

140,000 
บาท 

นางสาวจตุพร   

อินฤทธิ์ 

กจิกรรมที ่1 : Creative Thinking for New Product 
Development 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
กจิกรรมที ่2 : หลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการ
คิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร (Design Thinking for Food 
Industrial) 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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3 Communication skill for work place 
success 

8,680 บาท ผศ.ดร.ปิยวรรณ   

สิมะไพศาล 

จะด าเนินการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนท่ี 1/2565  
ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

4 โครงการสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการ
เขียนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript Camp) 

42,000 
บาท 

นางจริยา   

ค าบุญเรือง 

 

จะด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 

5 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
กจิกรรมที ่1 : ตอบปัญหาของสาขา BIOT, 
FoSTAT, Food Innopolis  
และอื่นๆ 
กจิกรรมที่2 : โครงการประกวดนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 
กจิกรรมที่3 : โครงการเตรียมความพร้อม "ปั้นดิน
ให้เป็นดาวด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์" 

280,000 
บาท 

นางสุดาลักษณ์  
พุทธวงศ์ 

กจิกรรมที ่1 : ตอบปัญหาของสาขา BIOT, FoSTAT, Food 
Innopolis และอื่นๆ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
กจิกรรมที่2 : โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food 
Innovation Contest 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
กจิกรรมที่3 : โครงการเตรียมความพร้อม "ปั้นดินให้เป็นดาวด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์" 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

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

70,000 
บาท 

นางสาวสุธินี 

ส่งศรีเกตุ 

กจิกรรมที ่1 : โครงการ Student mobility from Vietnam 
- นักศึกษาจาก Nong Lam University ได้เข้าร่วมฝึกงานท่ีคลัส
เตอร์วิจัย จ านวน 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2565) 
กจิกรรมที ่3 : โครงการ Student mobility from other 
countries 
- นักศึกษาแลกเปล่ียน กับ RMIT University, Australia ในช่วง
เดือนมีนาคม 2565 โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปท าวิจัย 
3 เดือน จ านวน 3 คน  และ 1 ปี จ านวน 1 คนท่ีปรึกษา รศ.ดร.
นิรมล  อุตมอ่าง 
- นักศึกษาแลกเปล่ียน กับ Harper Adams University, UK ในช่วง
เดือน เมษายน 2565 โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกเดินทางท าวิจัย
ร่วม 5 เดือน จ านวน 1 คน   
- นักศึกษาแลกเปล่ียน กับ University of Reading, UK ในช่วง
เดือนเมษายน 2565 โดยมีนักศึกษาปริญญาเอกเดินทางท าวิจัย 3 
เดือน จ านวน 1 คนท่ีปรึกษา  
รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่าง 
- นักศึกษาจาก University of Bremerhaven, Germany ได้เข้า
ร่วมท าวิจัย จ านวน 6 เดือน (เมษายน - ตุลาคม 2565) ท่ีปรึกษา 
ผศ.ดร.ธันยพร ศิริโวหาร 

7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ

42,000 
บาท 

นางสาว 
จตุพร   
อินฤทธิ์ 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 83.33 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุยังไม่ได้ด าเนินการ 
กจิกรรมที ่1 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
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เรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
กจิกรรมที ่2 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กจิกรรมที ่3 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
กจิกรรมที ่4 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
กจิกรรมที ่5 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กจิกรรมที ่6 : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 
กจิกรรมที ่2 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- ได้ด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ ภาษาอังกฤษใช้ยังไง
ไม่ให้บ้ง วิทยากรติวเตอร์เทพยุดา ลอยทะเล (ติวเตอร์จากเพจ 
Crispy Froid) เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2565 
กจิกรรมที ่3 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2565 
กจิกรรมที ่4 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร 
- ได้ด าเนินการ โดยให้นักศึกษาส่งคลิปภาษาอังกฤษ หัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ และน าผลงานมาประกวดในสาขาวิชาโดยส่งผลงาน
ได้ ระหว่างวันท่ี 10 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565 และ
ประกาศผลรางวัล วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565  
กจิกรรมที ่5 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
- ได้ด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English For Food 
Reviewers เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2565 และ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 13.00-16.00 น. 
กจิกรรมที ่6 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล 
- ได้ด าเนินจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตร “Job Application and 
Communicative English at Work” โดยสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันท่ี 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

8 โครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา 
กจิกรรมที่1 : โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ
ศึกษา อาจารย์ผู้นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการกจิกรรมที่2 : 
โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให้นักศึกษาท่ี
เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของส านักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร 
กจิกรรมที ่3 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

175,000 
บาท 

นางสาวสุดาพร  
วัฒนา 

กจิกรรมที่1 : โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้
นิเทศ นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยผีลติภณัฑ์ทางทะเล 
- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2565 เวลา 13.30 -16.00 น. รูปแบบออนไลน์ (นักศึกษา
จ านวน 2 คน ปฏิบัติสหกิจศึกษา ท่ีหน่วยงาน สถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2) สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร 
- นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จ านวน 33 คน  
ได้เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ดังนี้ 
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1. บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
2. บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์จ ากัด 
3. บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จ ากัด 
4. บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา จ ากัด (ฮิลล์คอฟฟ์)  
5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคเหนือตอนบน 
6. บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์จ ากัด 
7. บริษัท โกลด์มิลค์ จ ากัด 
8. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่จ ากัด 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
10. บริษัท นพดา โปรดักส์จ ากัด 
11 บริษัทดอยค าผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด 
12. ศูนย์วิจัยชาน้ ามันและพืชน้ ามัน 
13. บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลด้ิง จ ากัด 
14. บริษัท อาร์.พี.เอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีด จ ากัด 
3) สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
- นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 10 
คน เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ดังน้ี 
1. บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ ากัด 
2. บริษัทไนน์แทมมะรินด์ (Nine Tamarind) 
3. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ ากัด 
4. บริษัท เชียงใหม่โฟรเช่นฟูดส์ 
5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคเหนือตอนบน 
6. บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จ ากัด 
4) สาขาเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ 
-นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ านวน 18 คน 
เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ดังนี้ 
1. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 
2. บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จ ากัด 
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โรงงานผลิตภัณฑ์นมสุโขทัย 
6. บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จ ากัด 
7. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
5) สาขาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการบรรจุจ านวน 6 คนเดินทางไปสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ ดังน้ี 
1. บริษัท อาร์ พี พี ออล จ ากัด 
2. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. มูลนิธิโครงการหลวง 
4. บริษัทพร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 
5. บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ จ ากัด 
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6) สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 2 คนจะได้เดินทางไปสห
กิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนท่ี 1/2565 ดังน้ี 
1. บริษัท ธนโชคปาล์ม จ ากัด 
กจิกรรมที่2 : โครงการสนับสนุนการประกันชีวิตให้นักศึกษาท่ี
เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาของส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
- ได้ด าเนินการลงทะเบียนสมัครประกันคุมครองประกันอุบัติเหตุ 
ให้กับนักศึกษาท่ีไปสหกิจ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 จ านวน 
69 คน ดังน้ี 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา FST จ านวน 10 คน 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา PKT จ านวน 6 คน  
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา MPT จ านวน 2 คน นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา สาขา FE จ านวน 33 คน 
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขา PDT จ านวน 18 คน 
กจิกรรมที ่3 : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- ได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะบรรยายในหัวข้อเรื่อง“การใช้
โปรแกรม Excel และเทคนิคการน าเสนอด้วยโปรแกรม Power 
point ให้น่าสนใจ” จ านวน 4 ชั่วโมง โดยวิทยากร อาจารย์สิรภพ 
รุจรัตนพล  
จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 
2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. และวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom 
- ได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะบรรยายในหัวข้อเรื่อง“การใช้
เครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และทักษะการท างานท่ี
ส าคัญในปัจจุบัน” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.สาลินี สันติธีรากุล 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีก าหนดการบรรยาย เมื่อวันท่ี 17, 24 
และ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ี่ 2  
1 โครงการ Smart Lecturer 

กจิกรรมที ่1 :Coaching for AGRO (การสอน
แบบ active learning และ การสอน online 
การผลิตสื่อทันสมัย) 
กจิกรรมที ่2 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ active learning และ 21th Century 

77,000 
บาท 

นางจริยา   

ค าบุญเรือง 

กจิกรรมที ่1 :Coaching for AGRO (การสอนแบบ active 
learning และ การสอน online การผลิตสื่อทันสมัย) 
- ยังไม่มีก าหนดการจัดกิจกรรม 
กจิกรรมที ่2 : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ active 
learning และ 21th Century 
- ยังไม่มีก าหนดการจัดกิจกรรม  

2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการ/
หน่วยงานภายนอก 

42,000 
บาท 

ผศ.ดร.ธันยพร   กจิกรรมที ่1 : โครงการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
- อยู่ระหว่างด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ
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 ศิริโวหาร ปรุงส าเร็จผสมสมุนไพร และฟองนมชนิดผง โดยมี อ.ดร.พรจันทร์  
วอลเตอร์ เป็นอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของการต่อยอดโครงงานวิจัยของนักศึกษาส าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ 

37,800 
บาท 

ผศ.ดร.ปิยวรรณ   

สิมะไพศาล 

จะด าเนินการจัดกิจกรรม ในภาคเรียนท่ี 1/2565  
ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

4 โครงการติดตามผลการด าเนินงานด้านสุขลักษณะ
ท่ีดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ
และแม่เหียะ 

28,000 
บาท 

นางสาว 
จตุพร   
อินฤทธิ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการลงพื้นท่ีร้านอาหารดังน้ี 
- ร้านแสนค า  
- ครัวโครงการหลวง 

5 โครงการส ารวจและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
อาหารและบรรจุภัณฑ์ 

21,000 
บาท 

นางสาว 
จตุพร   
อินฤทธิ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการลงพื้นดังน้ี 
- หมู่บ้านเหมืองกุง จะได้ด าเนินการจัดท าตราปั้มเครื่องปั้นดินเผา
ลายดอกพิกุล  
- โรงเรียนบ้านป่าตาล จะได้ด าเนินการจัดท ากล่อง 4 ขนาดท่ีทาง
โรงเรียนประสงค์ใช้กับตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผา 
 
 

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ี่ 4 
1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการระหว่างคณะ
ของมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ 
กจิกรรมที ่1 : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัยระหว่างคณะของ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศ 
กจิกรรมที ่2 : โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

140,000 
บาท 

นางสาวสุธินี   

ส่งศรีเกตุ 

ได้ด าเนินการดังน้ี 
กจิกรรมที ่2 : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียน
การสอน และการวิจัยระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
- ได้ท างานวิจัยร่วมกับ Uniza, Malaysia โครงการวิจัย  รศ.ดร.
นิรมล  อุตมอ่าง, ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 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 างานวิจัยร่วมกับ Uniza, Malaysia โครงการวิจัย  
รศ.ดร.รัตนา 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 
- นักศึกษาแลกเปล่ียน กับ RMIT AU ช่วงเดือนมีนาคม 2565 
โดยมีนักศึกษา ป.เอก เดินทางไปท าวิจัย 3 เดือน จ านวน 3 คน  
และ 1 ปี จ านวน 1 คน 
- นักศึกษาแลกเปล่ียน กับ HAU UK ช่วงเดือน เมษายน 2565 
โดยมีนักศึกษา ป.เอก เดินทางไปท าวิจัยร่วม 5 เดือน จ านวน 1 
คน   
- นักศึกษาแลกเปล่ียน กับ Reading UK ช่วงเดือน เมษายน 
2565 โดยมีนักศึกษา ป.เอก เดินทางไปท าวิจัย 3 เดือน จ านวน 
1 คน 
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2 โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ 
กจิกรรมที ่1 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
กจิกรรมที ่2 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กจิกรรมที ่3 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
กจิกรรมที ่4 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีการบรรจุ 
กจิกรรมที ่5 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
กจิกรรมที ่6 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขา
วิศวกรรมอาหาร 
กจิกรรมที ่7 : โครงการสนับสนุนอาหารและ
เครื่องดื่มนักศึกษาสัมพันธ์ 

210,000 
บาท 

ผศ.ดร.จุฬา
ลักษณ์   

เขมาชีวะกุล 

กจิกรรมที ่6 : โครงการนักศึกษาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมอาหาร 
- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2565  
- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
2565 

 

โครงการประจ า 

โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

พันธกจิดา้นการเรยีนการสอน   

ล าดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ ความคบืหนา้ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร 

กจิกรรมที ่1 : โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กจิกรรมที ่2 : โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

กจิกรรมที ่3 : โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร 

กจิกรรมที ่4 : โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กจิกรรมที ่5 : โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

42,00 บาท นางสาวสุธินี   

ส่งศรีเกตุ 

กจิกรรมที ่3 : โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- ได้ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์ “Doctor of Philosophy Program 
in Food Science and Technology (International Program)” 
ในการเข้าร่วมประชุมกับอธิบดีและผู้บริหารระดับสูงกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2565 

กจิกรรมที ่4 : โครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมวิพากษณ์หลักสูตรและศาสตร์ของ
ผู้ประกอบการ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 
08.30 – 13.30 น. ณ หอประชุม 

คณะอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
และนักศึกษา จ านวนท้ังสิ้น 51 คน 



40 
 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

70,000 บาท นางสาวสุดาพร 
วัฒนา 

- ได้เชิญคุณธีระพล  แก้ววงค์ ต าแหน่ง Section manager แผนก 
Process development ฝ่าย Research and development  
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด  เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ
ร่วมสอนกระบวนวิชา 606342 : กระบวนการทางความร้อนของ
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล (Thermal Processing of Marine Products) 
มีก าหนดการสอนระหว่างวันท่ี 29 - 30 มกราคม 2565 เวลา 
08.00- 17.00 น. ในรูปแบบการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม 
Zoom หรือโปรแกรม Microsoft teams 

- ได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา  

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นวิทยากรมาบรรยาย
ร่วมสอนกระบวนวิชา 606452 : การจัดการคุณภาพ 

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางทะเล (QM IN MARINE PROD 
INDUSTRY) โดยมีก าหนดการสอน เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. และวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 
09.00-12.00น.รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

- ได้เชิญคุณวชิรา กะเตื้องงาน ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นอาจารย์
พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชา 606452 : การจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางทะเล (QM IN MARINE PROD 
INDUSTRY) จ านวน 6 ชั่วโมง โดยมีก าหนดการสอนในวันเสาร์ท่ี 
19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และในวัน
อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
รูปแบบการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

- ได้เชิญคุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเพิ่ม
ผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด เพื่อเป็น
อาจารย์พิเศษร่วมสอนกระบวนวิชา 606480 :การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) และก าหนดการ
สอนในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
และ 5 มีนาคม 2565 เวลา 10.00–17.00 น. โดยการสอน
ออนไลน์ รูปแบบ Microsoft teams 

3 โครงการการจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

42,000 บาท นางวรางคณา  

เตมียะ 

- ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของเสียสารเคมีของคณะฯ  
ท่ีต้องการส่งก าจัดในระบบ CMU Waste track เมื่อวันท่ี 24 
ธันวาคม 2564          

- ได้รวบรวมขวดสารเคมีเปล่า เศษแก้วปนเปื้อน และบดขวดสารเคมี 
เพื่อส่งก าจัด เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565   
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- ได้ด าเนินการขนย้ายของเสียสารเคมีจากอาคารต่างๆ  

เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565  

- ได้ด าเนินจัดเก็บและขนย้ายของเสียของบริษัทรีไซเคิล 

เอนจิเนียร์ริ่ง เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2565 

4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

กจิกรรมที ่1 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบด้วย 

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

กจิกรรมที ่2 : โครงการฝึกอบรมเตรียม
ระบบการใช้ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา 
(K.สุรินทร์พร) 

กจิกรรมที ่3 : โครงการฝึกอบรมการเตรียม
สารละลายเคมีและการใช้เครื่องแก้ว 
(K.วรางคณา) 

กจิกรรมที ่4 : โครงการฝึกอบรม“การจัดการ
ความปลอดภัยและอัคคีภัยใน
ห้องปฏิบัติการ” (K.วรางคณา) 

กจิกรรมที ่5 : โครงการอบรมการใช้ห้อง
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส (K.โสมศิริ) 

กจิกรรมที ่6 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคนิควิเคราะห์ทางจุล
ชีววิทยา (K.กนกกาญจน์) 

กจิกรรมที ่7 : โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการวัดคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (K.อัจฉรา) 

49,000 บาท ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  
ไชยาโส 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 57.14 ดังน้ี 

กจิกรรมที ่1 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีโดยเครื่อง Gas Chromatography 
(GC) และ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

- ได้ด าเนินการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้งโดยครั้งท่ี 
1 ได้ด าเนินการจัดอบรม เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565 และได้
ด าเนินการจัดอบรมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 

กจิกรรมที ่2 : โครงการฝึกอบรมเตรียมระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ
ส าหรับนักศึกษา  

- ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2/2564 
ให้กับนักศึกษาสาขา FE และ สาขา PKT เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2564 

กจิกรรมที ่3 : โครงการฝึกอบรมการเตรียมสารละลายเคมีและการ
ใช้เครื่องแก้ว  

- จะด าเนินการจัดฝึกอบรม ในเดือนกรกฎาคม 2565กจิกรรมที ่4 : 
โครงการฝึกอบรม“การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยใน
ห้องปฏิบัติการ”  

- จะด าเนินการจัดฝึกอบรม ในเดือนพฤษภาคม 2565 

กจิกรรมที ่5 : โครงการอบรมการใช้ห้องประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสและโปรแกรมส าเร็จรูปในการทดสอบทางประสาท
สัมผัส 

- จะด าเนินการจัดฝึกอบรม ในเดือนกรกฎาคม 2565 

กจิกรรมที ่6 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิควิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยา 

- ได้ด าเนินการอบรมให้กับนักศึกษาท่ีเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเป็น
แบบกลุ่มๆ 

กจิกรรมที ่7 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือใน
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การวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

- จะด าเนินการจัดฝึกอบรม ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 

5  โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา 252,000 
บาท 

นางสาวสุธินี   

ส่งศรีเกตุ 

 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 42,000 บาท นางสาวจตุพร   

อินฤทธิ์ 

- ส านักวิชาฯและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 
2565 เวลา 09.45 – 12.15 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
และห้องศตวรรษท่ี 21โดยได้เชิญศิษย์เก่า มาเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โลกของการท างาน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

โดยขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการเร่งด าเนินการ วางแผนจัดกิจกรรม และเบิกค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 
3.3 การประชมุหารือการชว่ยสอนในหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารหลกัสตูรปกตแิละหลกัสตูรนานาชาติ 

 ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมทราบ ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ท าการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ท าให้ภาระงานสอนของ
คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีมากตามจ านวนหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และจากการหลอมรวม
ทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกระดับของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความทราบแล้วนั้น 

 ในการนี้ ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้จัดการประชุมหารือการช่วยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-
๑4.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารส านักงานคณะฯ และผ่านทางzoom meeting โดยมีข้อสรุปดังนี้ 

 1. กระบวนวชิา อ.วท. 242 (601242) : การแปรรปูอาหาร 1 (Food Processing 1) 

การเรยีนการสอน    ปี 2 เทอม 2  
วนัและเวลาทีส่อน   อ. และ ศ. เวลา 9.30-11.00 

      โดยเทอม 1/2565 ยังคงการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม เพราะเป็นกระบวนวิชา lecture แต่ในอนาคตปี
การศึกษา 2566 จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีทั้ง lecture และ Lab รวมถึงหลักสูตรนานาชาติจะเร่ิมปี 2566 โดยจะ
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่สามารถช่วยเหลือสอน Section Inter  
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2.กระบวนวชิา อ.วท. 344 (601344) : การแปรรปูอาหาร 2 (Food Processing 2) 

การเรยีนการสอน    ปี 3 เทอม 1 
วนัและเวลาทีส่อน   จ. และ พฤ. เวลา 13.00-14.00 
    ในส่วนของ lecture ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชาติ จะช่วยรับสอนทั้งหลักสูตรไทย 1 Section และ
หลักสูตรนานาชาต ิ1 Section โดยจะท าการนัดวันเวลาประชุมอีกครั้ง 
 

3. กระบวนวชิา อ.วท. 345 (601345) : ปฏบิตักิารแปรรปูอาหาร 1 (Food Processing Laboratory 1) 

การเรยีนการสอน   เทอม 1 
วนัและเวลาทีส่อน  พฤ. เวลา 14.30-17.30 
   ในส่วนของ lecture ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เฉลิมชาติ จะช่วยรับสอน และ ในส่วน Lab คณาจารย์จากทาง
สาขา MPT จะช่วยรับสอน โดยจะท าการนัดวันเวลาประชุมอีกคร้ัง ประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 
 
4. กระบวนวชิา อ.วท. 346 (601346) : การแปรรปูอาหาร 3 (Food Processing 3) 
 การเรยีนการสอน   ปี 3 เทอม 2 
 วนัและเวลาทีส่อน  อ. และ ศ. เวลา 9.30-10.30 
      โดยเทอม 1/2565 ยังคงการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม แต่ในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาหลักสูตร
นานาชาติจะต้องเรียนในวิชานี้ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่สามารถช่วยเหลือสอน Section Inter และจากที่
ประชุมหารือการช่วยสอนฯ มีข้อเสนอแนะให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา พิจารณาสอนหลักสูตร
นานาชาติ เนื่องจากอาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญให้กระบวนวิชา และการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 
5. กระบวนวชิา อ.วท. 347 (601347) : ปฏบิตักิารแปรรปูอาหาร 2 (Food Processing Laboratory 2) 
การเรยีนการสอน   เทอม 2 
วนัและเวลาทีส่อน  พฤ. เวลา 14.30-17.30 
     ในส่วนของ Lab คณาจารย์จากทางสาขา MPT จะช่วยรับสอนและจากที่ประชุมหารือการช่วยสอนฯ มี
ข้อเสนอแนะให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา พิจารณาสอนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากอาจารย์มี
ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญให้กระบวนวิชา และการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
 
6. กระบวนวชิา อ.วท. 351 (601351) : กฎหมายและมาตรฐานอาหาร (Food Legislation and Standards) 
การเรยีนการสอน  เทอม 1 
วนัและเวลาทีส่อน พ. เวลา 13.00-15.00 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง และ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์ จะชว่ยรับสอนหลักสูตร



44 
 

นานาชาต ิ
 
 

7. กระบวนวชิา อ.วท. 452 (601452) : การควบคมุและการประกนัคณุภาพ (Quality Control and Assurance) 
การเรยีนการสอน  เทอม 1 วนัอ. และ ศ.  เวลา 09.30-11.00 
                       เทอม 2 วันจ.และ พฤ. เวลา 09.30-11.00  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์ จะช่วยสอบในหัวข้อที่
เก่ียวกับระบบประกันสุขภาพ  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน ์สุทธภักติ และ อาจารย์พิพรรธ ตั้งใจดี จะช่วยรับสอนหลักสูตรนานาชาต ิ
 
8. กระบวนวชิา อ.วท. 453 (601453) : ปฏบิตักิารการควบคมุและการประกนัคณุภาพ (Quality Control and  
Assurance Laboratory) 
การเรยีนการสอน    เทอม 1และ เทอม 2 
วนัและเวลาทีส่อน   จ. เวลา 14.30-17.30 
     ในส่วนของ Lab ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญรัตน ์สุทธภักติ จะช่วยรับสอน 
 
9. กระบวนวชิา อ.วท. 460 (601460) : การวิเคราะหอ์าหาร (FOOD ANALYSIS) 
การเรยีนการสอน  เทอม 1 
วนัและเวลาทีส่อน  Lecture วัน จ. และ พฤ. เวลา 11.00-12.30 
                        Lab       วัน พ.            เวลา 14.30-17.30 
      อาจารย์ ดร.กันยาศิริ รักอริยะธรรม จะช่วยรับสอนหลักสตูรนานาชาต ิ
 
10. กระบวนวชิา อ.วท. 471 (601471) : การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร (Food Product Development) 
การเรยีนการสอน เทอม 1 และ เทอม 2 
       ในเทอม 2/2565 ยังคงการจัดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรไทย โดยจะแบ่งเป็น 2 Section จากนั้น
หลักสูตรนานาชาติจะเร่ิมสอนในปี 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์
และอาจารย์ ดร.รชนิภาส  สุแก้ว สมัครธ ารงไทย จะช่วยรับสอน 
 
11. กระบวนวชิา อ.วท. 472 (601472) : การจดัการโรงงานอาหาร (Food Manufacturing Management) 
การเรยีนการสอน  เทอม 1 วนัอ. และ ศ.   เวลา 08.00-09.30 
                       เทอม 2 วันจ. และ พฤ. เวลา 11.00-12.30 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ใบผ่อง จะช่วยรบัสอนในหลักสูตรไทย โดยสามารถแบ่งหัวข้อการสอนอีกครั้ง 
 
12. กระบวนวชิา อ.วท. 496 (601496) : การฝกึงาน (Work Training) 
      คณาจารย์สาขาวชิา MPT จะช่วยดูแลนักศึกษาเปน็รายบุคคล 
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13. กระบวนวชิา อ.วท. 497 (601497) : สมัมนา 1 (Seminar 1) 
      คณาจารย์สาขาวชิา MPT จะช่วยดูแลนักศึกษาเปน็รายบุคคล 
14. กระบวนวชิาอ.วท. 499 (601499) : งานวจิยั (Research Exercise) 
      คณาจารย์สาขาวชิา MPT จะช่วยดูแลนักศึกษาเปน็รายบุคคล 
 

15. กระบวนวชิา อ.วท. 342 (601342) : หลักวศิวกรรมอาหาร 2 (Fundamental Food Engineering 2)  

การเรยีนการสอน  ปี 3 เทอม 2  
วนัและเวลาทีส่อน  Lecture วัน จ. และ พฤ. เวลา 13.00-14.00 
                        Lab       วัน ศ.            เวลา 14.30-17.30 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล จะช่วยรับสอน ในส่วนของ Lecture หลักสูตรไทย ตั้งแต่เทอม 
2 ปีการศึกษา 2565 (รับสอนนักศึกษาประมาณ 45 คน) และ อำจำรย์ ดร.สุภเวท มำนิยม ขอตรวจสอบตารางก่อน 
หากว่างยินดีช่วยรับสอน Lab รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ จะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2567 โดยจะขอความอนุเคราะห์
อาจารย์ที่สามารถช่วยเหลือสอน Section Inter  
     ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าควรจะแบ่ง Section ในการเรียนให้หมุนเวียนและท าเป็นเวลาเพื่อแบ่งนักศึกษาท าเครื่องมือ   
แต่ละประเภท 
 

16. กระบวนวชิา อ.วท. 775 (601775) : วทิยาศาสตรก์ารอาหารและการวเิคราะหอ์าหารขัน้สงู (ADVANCED  
FOOD SCIENCE AND ANALYSIS) 
     อาจารย์ ดร.รชนิภาส  สุแก้ว สมัครธ ารงไทย จะช่วยรับสอนในบางหัวข้อ (Section inter) 
 

เพิม่เตมิ 
 ที่ประชุมหารือการช่วยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรปกติและหลักสูตร
นานาชาติ แจ้งในส่วนของหลักสูตรนานาชาติ ขอความช่วยเหลือจากคณาจารย์ท่านอ่ืนๆ ที่พอจะมีเวลาขอความ
อนุเคราะห์เข้ามาช่วยสอนในส่วนของ Lab  

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 

3.4 ทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมทราบ เรื่อง ทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่  โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดส่ง
เอกสารข้อมูล เพื่อขอทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.เปรม  ทองชัย 
 2. อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ  ปันธิ 
 3. อาจารย์ ดร.รชนิภาส  สุแก้ว สมัครธ ารงไทย 
 4. อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  ธนัคฆเศรณี 
 5. อาจารย์ ดร.พัฒนพงศ์  เถิดตะถา 
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 6. อาจารย์ ดร.กันยาศิริ  รักอริยะธรรม 
 7. อาจารย์พิพรรธ  ตั้งใจดี 

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา  
 4.1 การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยามบุคคลดีเด่น  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามหนังสือที่ อว 8392(4)ว.76 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 จาก   
กองบริหารงานบุคคล เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรสยามบุคคลดีเด่นเนื่องเป็นการส่งเสริมและ    
ยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ความทราบนั้น 
 ในการนี้ ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้น าเข้าวาระพิจารณาในการประชุมส านักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ในคราวประชุมที่ 2 /2565 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาและมีมติขอไม่เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้า
รับการคัดเลือกรางวัลเพชรสยามบุคคลดีเด่น 

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบและพจิารณามมีตเิหน็ชอบ 

 4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามหนังสือที่ อว8392(2).E/ว186 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 
จากส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี แจ้งขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน เพื่อเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจในการท าคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อัน
พึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยความทราบนั้น 
 ในการนี้ ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้น าเข้าวาระพิจารณาในการประชุมส านักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร ในคราวประชุมที่ 2 /2565 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาและมีมติขอเสนอรายชื่ออาจารย์จ านวน 2 
ท่าน ดังนี้ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารีเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน ประเภทบุคคล  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  โขนงนุช เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน ประเภทโครงการ 
 (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) 
 เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี
ผลงานเชิงประจักษ์มากมาย รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ ปฏิบัติงานอย่างดีเสมอมาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบและพจิารณามมีตเิหน็ชอบ 

 4.3 การพิจารณาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ 
 ประธานแจ้งให้แก่ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรอัจฉริยะ  
(Intelligence Agriculture) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เกษตรการเกษตรแบบแม่นย า เทคนิคด้านวิศวกรรมศาสตร์ การแปรรูปการณ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร     
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การบริหารธุรกิจเกษตร และการตลาดสมัยใหม่ ผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในระบบการ
ผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัยอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรยุคใหม่  ที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย 
  

กลุม่เปา้หมาย 
  นักเรียนและผูส้นใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ปรญิญา 
 เรียน 2 ปี ได้อนปุริญญาสาขาวชิาเกษตรอัจฉริยะ (Associate Degree in Intelligent Agriculture) 
 เรียน 4 ปี ได้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรอัจฉริยะ) (Bachelor of Science (Intelligent 
Agriculture) 

 
 
 เพิม่เตมิ : ที่ประชุมมีการประชาพิจารณ์ ดังนี้ 
 1. ขอให้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเนื้อหากระบวนวิชา หากต้องมีการเปิดกระบวนวิชาใหม่ร่วมกับคณะ
เกษตรศาสตร์ 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรอัจฉริยะ สามารถพิจารณากระบวนวิชาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตรที่มีอยู่แล้ว น าไปประกอบการเรียนการสอนได้ เพื่อลดภาระงานและลดความยุ่งยากในการเปิดกระบวนวิชา
ใหม่ 
 3. เนื่องจากภาระงานของคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีภาระงานค่อนข้างมากอยู่แล้ว ขอให้ทาง
คณะพิจารณาการให้คณาจารย์ไปร่วมสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรอัจฉริยะด้วย 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรอัจฉริยะเป็นหลักสูตรที่จะมาแข่งขันและดึงดูดลูกค้าของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรไป  
 5. อยากให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากขึ้น ระหว่างการบริหารงานและผู้ร่วมงาน/ผู้ท างาน      
ให้ทราบที่มาและรายละเอียดต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดท ากระบวนการต่างๆ  
 6. คณาจารย์บางท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและ
นักศึกษา และในส่วนกระบวนวิชาต่างๆของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนั้น เมื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
เกษตรอัจฉริยะ      มีความประสงค์จะน าไปจัดการเรียนการสอน อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา เนื่องจาก



48 
 

บางกระบวนวิชาต้องมีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจก่อนหน้า รวมถึงไม่สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะ
อุตสาหกรรมเกษตรได้และ กลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกัน  

มตทิีป่ระชมุ : ทีป่ระชมุรบัทราบ 

 

ปดิประชมุเวลา 12.00 น. 

ผูบ้นัทกึการประชมุ:  

 
ลงชื่อ….สุธินี ส่งศรีเกตุ…… 

 (นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ) 
      ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
       วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 

 
 ลงชื่อ.…นิรมล อุตมอ่าง...… 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม   

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 
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(เอกสำรแนบ 2) 
มคอ.3
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(เอกสำรแนบ 3) 
มคอ.5
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(เอกสำรแนบ 4) 
ผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้กระบวนวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอน 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

รหัสกระบวนวิชำ   601743 ชื่อกระบวนวิชำ   Food Powder Technology sec.701 

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  

 
ค ำชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4) ,มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
1. รูปแบบและสัดส่วนกำรประเมิน (เช่น กำรสอบ รำยงำน กำรน ำเสนอ กำรบ้ำน เป็นตน้) 

 
 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 50.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 45.00% 

3. คะแนนจิตพิสัย 5.00% 

 
 

2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชำ 
 

คะแนนเฉลี่ย 80.56  

SD 3.70 

คะแนนสูงสุด 84.23  

คะแนนต่ ำสุด 75.50 
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3. ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 
 

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
วิชำกำรเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
ดังกล่ำวกับควำมรู้เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำหำ ประเมินจำก
คุณภำพของผลงำนที่ได้รับมอบหมำย และกำรสอบแก้โจทย์ในข้อสอบเชิง
ประยุกต ์
 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอน 
เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ส่งงำนตรงเวลำ  
 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม และทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน ประเมินจำกคุณภำพของผลงำน
ที่ได้รับมอบหมำย และกำรอภิปรำยในชั้นเรียน 
 

 

 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  
  ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้กระบวนวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอน 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564 
 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
รหัสกระบวนวิชำ 604843 ชื่อกระบวนวิชำ กำรวิเครำะห์จลนพลศำสตร์ขั้นสูงในวิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร 
ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
 
ค ำชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4) , มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
 
1. รูปแบบและสัดส่วนกำรประเมิน (เช่น กำรสอบ รำยงำน กำรน ำเสนอ กำรบ้ำน เปน็ต้น) 
 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. จิตพิสัย 10% 

2. กำรบ้ำน 1 10% 

3. กำรบ้ำน 2 10% 

4. กำรบ้ำน 3 10% 

5. กำรบ้ำน 4 10% 

6. กำรบ้ำน 5 10% 

7. กำรบ้ำน 6 10% 

8. กำรบ้ำน 7 10% 

9. กำรบ้ำน 8 10% 

10. กำรบ้ำน 9 10% 
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2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 85.8  
SD ไม่มี 
คะแนนสูงสุด 85.8  
คะแนนต่ ำสุด 85.8 

 
3. ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
นักศึกษำมีควำมตั้งใจเพียรพยำยำมท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ส่งงำนตรงตำมก ำหนดเวลำ 

2. ด้ำนควำมรู้  
นักศึกษำมีควำมรู้เพียงพอ สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในกระบวนวิชำนี้ 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
นักศึกษำมีทักษะทำงปัญญำเพียงพอ สำมำรถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำใน
กระบวนวิชำนี้ 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้สอน 
เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  ทักษะกำร
สื่อสำร และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
สืบค้นข้อมูลที่ต้องกำรได้เป็นอย่ำงดี ออกแบบและใช้
โปรแกรมเขียนชุดค ำสั่ง Visual Basic for Applications 
6.3 ส ำหรับ Microsoft Excel ได้ มีทักษะในกำรสื่อสำรทั้ง
ปำกเปล่ำและกำรเขียนในระดับดี สัมฤทธิ์ผลตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ 

 
ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
- 
 
 
 
 
                   รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ 
                      ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอน 

คณะอุตสำหกรรมเกษตร ภำคกำรศึกษำที่ 2/2564 

 

หลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

รหัสกระบวนวิชำ   601842 ชื่อกระบวนวิชำ   Physical and Engineering Properties of Foods 

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  

ค ำชี้แจง: ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ลงใน
แบบฟอร์มนี้ และให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนสำขำวิชำแนบ มคอ. 3 (หรือ 4) ,มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum 
mapping ของกระบวนวิชำนี้ใน มคอ. 2 และใบรำยงำนคะแนนสอบพร้อมล ำดับขั้น เสนออำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพิจำรณำทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1. รูปแบบและสัดส่วนกำรประเมิน (เช่น กำรสอบ รำยงำน กำรน ำเสนอ กำรบ้ำน เป็นตน้) 
 
 

รูปแบบกำรประเมิน สัดส่วนกำรประเมิน (%) 

1. กำรสอบ 40.00% 

2. กำรมอบหมำยงำน/ท ำรำยงำน ท ำกำรบ้ำน 35.00% 

3. กำรเขียนรำยงำนปฏิบัติกำร 20.00% 

4. คะแนนจิตพิสัย 5.00% 

 
 
 
 

2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชำ 
 

คะแนนเฉลี่ย 75.43  

SD - 

คะแนนสูงสุด 75.43  

คะแนนต่ ำสุด 75.43 
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3. ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษำ 
 
 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 
1. ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ตรง

ต่อเวลำ ไม่มีกำรทุจริตในกำรสอบ  

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

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำสำมำรถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหำทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมำย และสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
ดังกล่ำวในกำรแก้โจทย์ปัญหำ ประเมินจำกคุณภำพของผลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย และกำรสอบแก้โจทย์ในข้อสอบเชิงประยุกต์ 
 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้สอนและนักวิทยำศำสตร์ 
เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ส่งงำนตรงเวลำ  
 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ตัวเลข  
ทักษะกำรสื่อสำร และทักษะ            
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สัมฤทธิ์ผล นักศึกษำมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม และทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน ประเมินจำกคุณภำพของผลงำน
ที่ได้รับมอบหมำย และกำรน ำเสนอรำยงำนเชิง discussion กับผู้สอน 
 

 

 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญำ  
  ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ 
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(เอกสำรแนบ 5) 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล หัวข้อ รำยกำร วันเวลำ สถำนที่ 

1 รศ.ดร.นพพล 
เล็กสวัสดิ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

2 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
อบรม "กำรพัฒนำ
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพองค์กำรทำง
กำรศึกษำด้วยเกณฑ์ 
EdPex (EdPEx 
Assessor : EA)" 

18 
มกรำคม 
2564  - 20 
มกรำคม 
2564 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยำมสแควร์ 

3 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
อบรม "กำรพัฒนำ
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพองค์กำรทำง
กำรศึกษำด้วยเกณฑ์ 
EdPex (EdPEx 
Assessor : EA)" 

8 
กุมภำพันธ์ 
2564  - 9 
กุมภำพันธ์ 
2564 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยำมสแควร์ 

4 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจำก
หน่วยงำนและชุมชน
ใกล้เคียง 

8 
กุมภำพันธ์ 
2564  - 8 
กุมภำพันธ์ 
2564 

อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

5 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง "กำร
ตรวจประเมินคุณภำพ
องค์กำรทำง
กำรศึกษำด้วยเกณฑ์ 
EdPEx" กิจกรรมที่ 2 
: ผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน

3 มีนำคม 
2564  - 5 
มีนำคม 
2564 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
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องค์กรด้วยเกณฑ์ 
EdPEx (EdPEx 
Assessor : EA)" 

6 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

7 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมสัมมนำ
ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ประจ ำปี 2564 เรื่อง 
“กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
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 

อบรมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบ Online 
Learning 

30 
กรกฎำคม 
2564  - 30 
กรกฎำคม 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

9 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ร่วม
กิจกรรม 

เข้ำร่วมกิจกรรม 
CMU-KM Day 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
“มหำวิทยำลัยแห่ง
กำรเรียนรู้ เพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(The Learning 
University for 
Sustainable 
Development)” 

18 
สิงหำคม 
2564  - 18 
สิงหำคม 
2564 

ห้องประชุมทองกวำว ส ำนักบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

10 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมหำรือ
เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรหน่วย

2 สิงหำคม 
2564  - 2 
สิงหำคม 

ระบบ Zoom Meeting 
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ทดสอบกำรยอมรับ
ของผู้บริโภค (Senior 
Consumer Testing 
Unit : SCTU) 

2564 

11 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือ
บันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 
กันยำยน 
2564  - 29 
กันยำยน 
2564 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อำคำรนครรินทร์ 
คณะแพทยศำสตร์ 

12 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมหำรือ
แนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำ (IP 
Management) และ
กำรจัดตั้งธุรกิจ
เทคโนโลยี (Spin off/ 
Startup) 

1 ตุลำคม 
2564  - 1 
ตุลำคม 
2564 

ห้อง The Brick X @NSP ชั้น 1 อำคำร
อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

13 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรสถำบัน
วิศวกรรมกำร
อ ำนวยกำรสถำบัน
วิศวกรรมชีว
กำรแพทย์ 
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 กำร
แข่งขันพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่ 
จำกวัตถุดิบทำง
กำรเกษตรเฉพำะของ
ภำคเหนือ ภำยใต้
ผลผลิตของเกษตรกร
เครือข่ำย Chiang 

17 
ธันวำคม 
2564  - 17 
ธันวำคม 
2564 

รูปแบบ online และ onsite 
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Mai Gastronomy 
Farmer 

15 รศ.ดร.พิชญำ พูล
ลำภ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมกำร
สังเครำะห์และ
ประเมินสถำนกำรณ์
ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือ
ถ่ำยทอดสู่พ้ืนที่ท ำให้
เกิดนวัตกรรมในกำร
พัฒนำระดับ
ภำคเหนือ (Tech 
Foresight 
ภำคเหนือ) 

7 ธันวำคม 
2564  - 7 
ธันวำคม 
2564 

ห้องประชุม ETE ชั้น 8 อำคำร 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

16 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมหลักสูตร "ผู้
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร CMU-
QA Curriculum" 

16 มีนำคม 
2564  - 17 
มีนำคม 
2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 

17 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรม
แนวคิดกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
และเกณฑ์ CMU-QA 
Curriculum 

4 
กุมภำพันธ์ 
2564  - 4 
กุมภำพันธ์ 
2564 

ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มช 

18 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

อบรมแนวคิดกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และเกณฑ์ 
CMU-QA 
Curriculum 

4 
กุมภำพันธ์ 
2564  - 4 
กุมภำพันธ์ 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom Meeting 

19 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

20 ผศ.ดร.พิไลรัก 
อินธิปัญญำ 

ประชุม/ดู
งำน/

เป็นวิทยำกรใน
โครงกำรถอดรหัส

8 ธันวำคม 
2564  - 8 

บริษัท ภรณ์เสวยเชียงใหม่ฟู้ดส์ จ ำกัด 
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สัมมนำ นวัตกรรมอำหำร
ล้ำนนำ (Lanna 
Food Gastronomy 
Coding) 

ธันวำคม 
2564 

21 รศ.ดร.ชรินทร์  
เตชะพันธุ์ 

วิทยำกร เป็นวิทยำกรบรรยำย
ในหัวข้อ “บทบำท
อำจำรย์กับกำร
สนับสนุนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย: 
แผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ค ำ
รับรองกำรปฏิบัติงำน 
กำรบริหำรองค์กำร” 
แก่แก่ผู้บริหำร 
คณำจำรย์ และ
บุคลำกรคณะ
รัฐศำสตร์ฯ  

วันที่ 17 
มิถุนำยน 
2564 เวลำ 
09.00 - 
12.00 น. 

 ณ ห้องเรียน PSB 1310 ชั้น 3 อำคำร
คณะรัฐศำสตร์ฯ 

22 รศ.ดร.ชรินทร์  
เตชะพันธุ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กิจกรรมสัมมนำระดม
ควำมคิดเห็นเชิง
นโยบำย (Retreat) 
ระหว่ำงกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยและ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปี 2565 เรื่อง 
“Digital 
Transformation” 

วันที่ 23 – 
24 
เมษำยน 
2565  

ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อำเคเดีย ใน
ทอน บีช ต ำบลสำคู อ ำเภอถลำง จังหวัด
ภูเก็ต 

23 รศ.ดร.Tri 
Indrarini 
wirjantoro 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 

24 รศ.ดร.Tri 
Indrarini 
wirjantoro 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรม
ข้อบกพร่องของ
ผลงำนวิชำกำรสำย
อุตสำหกรรมเกษตร 

7 
กรกฎำคม 
2564  - 7 
กรกฎำคม 

ห้องประชุม 2 คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
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2564 

25 รศ.ดร.Tri 
Indrarini 
wirjantoro 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมอบรมกำร
ให้บริกำรแบบมือ
อำชีพ 

22 
กรกฎำคม 
2564  - 22 
กรกฎำคม 
2564 

ระบบ Zoom 

26 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร หัวข้อ 
"มำตรฐำนและแนว
ทำงกำรประเมินตำม
เกณฑ์ EdPex 
(EdPEx Assesor 
Calibration)" 

29 มีนำคม 
2564  - 30 
มีนำคม 
2564 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 

27 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรมและ
คัดเลือกผู้ตรวจ
ประเมินรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ รำย
ใหม่ ประจ ำปี 2564 

1 เมษำยน 
2564  - 2 
เมษำยน 
2564 

โรงแรงอมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพ 

28 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

กรรมกำร
ภำยนอก 

เป็นประธำน
กรรมกำรสอบดุษฎี
นิพนธ์ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำเอก 
(นำงวรลักษณ์ สุริ
ยวงษ์) สำขำวิชำ
วิศวกรรมอำหำร 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

24 มีนำคม 
2564  - 24 
มีนำคม 
2564 

อำคำรเรียนรวมสำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์ คณะวิศวกรรมและ
อุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

29 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมกำรอบรม 
เรื่อง Report Writing 
รุ่นที่ ๑ หลักสูตร 
ส ำหรับผู้บริหำรคณะ 

11 
มิถุนำยน 
2564  - 11 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนทำง Zoom Meeting 

30 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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พ.ศ.2565" 

31 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมสัมมนำ
ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ประจ ำปี 2564 เรื่อง 
“กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570)” 

31 
กรกฎำคม 
2564  - 31 
กรกฎำคม 
2564 

Zoom Meeting 

32 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ร่วม
กิจกรรม 

เข้ำร่วมกิจกรรม 
CMU-KM Day 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
“มหำวิทยำลัยแห่ง
กำรเรียนรู้ เพ่ือกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(The Learning 
University for 
Sustainable 
Development)” 

18 
สิงหำคม 
2564  - 18 
สิงหำคม 
2564 

ห้องประชุมทองกวำว ส ำนักบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

33 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุมกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ครั้งที่ 1 
หัวข้อ “EdPEx 
Overview และ OP” 

23 
กันยำยน 
2564  - 23 
กันยำยน 
2564 

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

34 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เป็นประธำน
คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับสถำบัน 

28 
กันยำยน 
2564  - 28 
กันยำยน 
2564 

ห้องประชุมกำสะลอง มหำวิทยำลัยฟำร์
อีสเทอร์น 

35 ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ 
นฤนำทวงศ์สกุล 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำประชุมเพ่ือหำรือ
บันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร 

29 
กันยำยน 
2564  - 29 

ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อำคำรนครรินทร์ 
คณะแพทยศำสตร์ 
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กันยำยน 
2564 

36 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 

37 ผศ.ดร.พนิดำ 
รัตนปิติกรณ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

กำรอบรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแนว
ทำงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับ
หลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(CMU-QA 
Curriculum) 

19 
เมษำยน 
2564  - 19 
เมษำยน 
2564 

ผ่ำน Zoom Meeting 

38 ผศ.ดร.พนิดำ 
รัตนปิติกรณ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำร Food 
Innovation and 
Sustainability 
trough Bio-
Circular-Green 
Economy 

17 
มิถุนำยน 
2564  - 18 
มิถุนำยน 
2564 

รูปแบบออนไลน์ 

39 ผศ.ดร.พนิดำ 
รัตนปิติกรณ์ 

ประชุม/ดู
งำน/
สัมมนำ 

เข้ำร่วมโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง "กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565" 

4 มิถุนำยน 
2564  - 4 
มิถุนำยน 
2564 

ผ่ำนระบบ Zoom 
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(เอกสำรแนบ 6) 
ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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