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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับปริญญาตรี  
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  70 70 70 70 70 
จ ำนวนทีร่ับเข้ำศึกษำจริง  42 82 81 72 63 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 60.00 117.14 115.71 102.86 90.00 

 

หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

60.00 117.14 115.71 102.86 90.00 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

กระบวนกำรเข้ำรับนักศึกษำจะด ำเนินกำรโดยคณะ โดยก ำหนดจ ำนวนรับตำมแผน 70 คน มีกำร
ก ำหนดเกณฑ์เบื้องต้นโดยจะมีกำรเปิดรับจ ำนวน 5 รอบ คือ 1) กำรรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี 36 
ที่นั่ง 2) กำรรับนักเรียนโควตำภำคเหนือ 65 ที่นั่ง และกำรรับนักเรียนชำวไทยภูเขำ 1 ที่นั่ง 3) รับตรง
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ร่วมกัน 20 ที่นั่ง 4) Admissions 3 ที่นั่ง 5) รับตรงอิสระ 2 ที่นั่ง โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักเรียน
ดังนี้ 
รอบท่ี 1 กำรรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี ซึ่งแบ่งเป็นโครงกำรย่อย ๆ ที่รับเข้ำในรอบที่ 1 ดังนี้ 
- โครงกำรรับนักเรียนผู้มีผลกำรเรียนดีเด่น จ ำนวน 10 คน มีเกณฑ์ที่รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ 3.00 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 3.25 พร้อมแสดงแฟ้มสะสมผลงำน 
- โครงกำรรับนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ จ ำนวน 5 คน มีเกณฑ์ท่ีรับนักเรียนที่มีผล
กำรเรียนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 ได้คะแนนสอบ TOEFL 
(Internet Based) ไม่น้อยกว่ำ 33 หรือ Paper Based ไม่น้อยกว่ำ 407 หรือ ได้คะแนนสอบ IELTS 
(Overall Band Score) ไม่น้อยกว่ำ 3.5 หรือ มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษที่เทียบเท่ำกับผลข้ำงต้น เช่น 
CMU eTEG ไม่น้อยกว่ำ 40 CU-TEP ไม่น้อยกว่ำ 45 พร้อมแสดงแฟ้มผลงำน 
รอบที่ 2 กำรรับนักเรียนโควต้ำภำคเหนือ จ ำนวน 65 คน เป็นไปตำมกำรรับนักเรียนโควต้ำภำคเหนือ
จำกโรงเรียนนมัธยมในเขตพัฒนำภำคเหนือ โดยวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกได้แก่ วิชำสำมัญชุดที่ 1 (สำย
วิทย์) ภำษำไทย, สังคมศึกษำ, ภำษำอังกฤษ, คณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยำ 
      กำรรับนักเรียนชำวไทยภูเขำจ ำนวน  1 คน เป็นโครงกำรจัดส่งนักศึกษำชำวไทยภูเขำเข้ำ
ศึกษำต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นไปตำมประกำศเรื่อง กำรรับนักเรียนตำมโครงกำรจัดส่งนักศึกษำ
ชำวไทภูเขำเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยพิจำรณำวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกได้แก่ วิชำสำมัญ
ชุดที่ 1 (สำยวิทย์) ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จ ำนวน 20 คน โดยพิจำรณำคะแนน วิชำสำมัญชุดที่ 1 (สำยวิทย์) ภำษำไทย 
สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ 
รอบที่  4 รับกลำงร่วมกัน Admissions ใช้คะแนนตำมองค์ประกอบ Admissions กลุ่มที่  5 
เกษตรศำสตร์ (เกษตรศำสตร์ อุตสำหกรรมเกษตร วนศำสตร์ เทคโนโลยีกำรเกษตร) 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เป็นกำรรับนักเรียนที่ด ำเนินกำรโดยคณะ พิจำรณำคะแนนวิชำสำมัญ 7 วิชำ 
GAT PAT 1-2 ร่วมด้วย ซึ่งกำรประกำศรับสมัครจะมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหลำยช่องทำง ทั้ง 
Website คณะ Fan page Facebook คณะ  
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ มีจ ำนวนรับนักศึกษำเข้ำศึกษำจริง 63 คน คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 90.00 จะเห็นว่ำเป็นไปตำมแผนกำรรับที่วำงไว้ นั่นอำจเป็นเพรำะ
ยังคงมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง Online ผ่ำน Facebook fanpage อย่ำงต่อเนื่อง และคณะมี
กำรสนับสนุนกำรออกประชำสัมพันธ์เชิงรุกในหลำยกิจกรรม อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำร้อยละของ
จ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำเทียบกับปีกำรศึกษำ 2563 จะเห็นว่ำมีจ ำนวนลดลงร้อยละ 
10 ทั้งนี้เนื่องมำจำกทำงสำขำมีกำรจ ำกัดจ ำนวนรับลดลงให้มีควำมใกล้เคียงกับแผนที่ก ำหนดไว้คือ 
70 คน  เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงสัดส่วนของอำจำรย์
ผู้สอนต่อจ ำนวนนักศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปต่อจ ำนวนนักศึกษำ อีกทั้งจะท ำให้กำรเรียน
กำรสอน กำรให้ค ำปรึกษำเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเหมำะสมตำมแผนที่วำงไว้ 
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2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

เพ่ิมกำรให้ข้อมูลสำขำวิชำให้หลำกหลำย และเข้ำใจได้ง่ำยมำกขึ้น เช่น มีกำรจัดท ำคลิปวีดีโอ
สั้น ๆ ที่ท ำให้นักเรียนระดับมัธยมปลำยเข้ำถึงและเข้ำใจสำรที่ต้องกำรสื่อได้ง่ำยมำกขึ้น และเพ่ิมช่อง
ทำงกำรสื่อสำรแบบออนไลน์ผ่ำน Social media รูปแบบที่นักเรียนนิยมมำกขึ้น เช่น Instagram 
TikTok เป็นต้น มีกำรเผยแพร่กำรเรียนกำรสอนหรือข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมอำหำร
ผ่ำนช่องทำง Facebook Fanpage ของสำขำ เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ นอกจำกนี้ มีกำรส่งข้อมูล
เกี่ยวกับสำขำไปยังอำจำรย์ฝ่ำยแนะแนวของโรงเรียน เพ่ือให้อำจำรย์ได้แนะน ำนักเรียนที่สนใจให้
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสำขำวิชำมำกยิ่งขึ้น 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

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

ย้ำยคณะ 1 
รหัส 61 82 24 1 5 - 30 *5 63.41 ลำออก 21 พ้นสภำพ 9 
รหัส 62 81 5 6 -  12  ลำออก 9 พ้นสภำพ 3  
รหัส 63 72 3 -   5  ลำออก 4 พ้นสภำพ 1 
รหัส 64 63 3    3  ลำออก 3 

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

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รหัส 57 (*1) รหัส 58 (*2) รหัส 59(*3) รหัส 60 (*4) รหัส 61 (*5) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

87.30 75.76 77.14 71.43 63.41 

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

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  

หลักสูตรไดม้ีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำกำรศึกษำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะ โดยมี
กำรจัดกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือปรับพื้นฐำน ทบทวนควำมรู้ให้กับนักศึกษำที่ก ำลังจะข้ึนปี 1 
นอกจำกนี้ในกำรที่จะแก้ปัญหำกำรพ้นสภำพของนักศึกษำได้มีกำรจัดโครงกำรพ่ีติวน้อง เพ่ือเป็นกำร
ทบทวนบทเรียนให้แก่น้องนักศึกษำปี 1 เพื่อให้ได้คะแนนสอบที่ดี  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ
ยังคงมีผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้หลักสูตรไม่สำมำรถจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกำรเรียน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แต่ยังคงมีกำรตรวจติดตำมและเปิดโอกำสให้ค ำแนะน ำปรึกษำกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้แก่ E-mail, Line และกำรประชุมผ่ำนระบบ ZOOM 

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2564 จะพิจำรณำร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำจำกข้อมูลของนักศึกษำที่เข้ำมำ
เรียนในปีกำรศึกษำ 2561 (รหัส 61) โดยพบว่ำมีร้อยละกำรคงอยู่เท่ำกับ 63.41 ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง 
โดยเหตุผลส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลำออกของนักศึกษำ (21 คน) รองลงมำคือกำรพ้นสภำพ (9 คน) ซึ่ง
สำเหตุที่นักศึกษำลำออกนั้น ส่วนใหญ่คือลำออกเพ่ือไปสมัครเข้ำคณะอ่ืน เนื่องจำกนักศึกษำมี
เป้ำหมำยหลักอยู่แล้วว่ำต้องกำรศึกษำอะไร เพียงแต่เลือกเรียนหลักสูตรในตอนแรกเพ่ือส ำรองให้ตน
ได้เรียนในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนกำรพ้นสภำพจำกเกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ซึ่งมักจะเกิดข้ึนในช่วงกำรเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 นั่นอำจเป็นเพรำะนักศึกษำละเลยกำรเรียน 
ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยไม่ดีตำมมำ 
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ทีป่รึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

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

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
รหัส 57 63 *50     79.37 
รหัส 58 66  *43    65.15 
รหัส 59 70   *44   62.86 
รหัส 60 42    *22  52.38 
รหัส 61 82     *45 54.88 

 

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

ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

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

ที่มีเครื่องหมำย * 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

79.37 65.15 62.86 52.38 54.88 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
- สำเหตุที่ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรมีแนวโน้มไม่คงที่เนื่องจำกลักษณะกำรแยก
นักศึกษำเข้ำเรียนตำมสำขำที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงปีกำรศึกษำจำกแบบรับเข้ำคณะก่อน
แล้วค่อยแยกสำขำวิชำ หรือรับตรงเข้ำตำมสำขำวิชำเลยตั้งแต่แรก อีกท้ังมีนักศึกษำลำออกเพ่ือ
ศึกษำต่อในคณะ หรือมหำวิทยำลัยอื่นตำมควำมสนใจของตนเองตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และมีนักศึกษำ
จ ำนวนหนึ่งที่พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำไปในช่วงปีที่ 2 เนื่องจำกท ำเกรดเฉลี่ยรวมได้ไม่ถึง 
1.75 ซึ่งวิชำที่นักศึกษำเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชำแกนของคณะวิทยำศำสตร์ ส่วนนักศึกษำชั้นปี
ที่ 4 บำงส่วนที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกยังต้องลงทะเบียนเรียนวิชำ
โครงกำรวิจัย วิชำสัมมนำ วิชำในหมวดศึกษำทั่วไป หรือวิชำแคลคูลัส ซึ่งเป็นวิชำบังคับของ
หลักสูตร 

 
2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

4.10 4.04 4.06 4.08 4.00 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
1). สำขำจัด homeroom  พบปกนักศึกษำทุกชั้นปี แยกทีละชั้นปีเป็นประจ ำ โดยเฉพำะก่อน
เปิดภำคกำรศึกษำเพ่ือเน้นย้ ำแผนกำรเรียน และข้อก ำหนดในกำรที่นักศึกษำจะจบกำรศึกษำได้
ให้นักศึกษำได้ท ำตำม และกันนักศึกษำลืม หรือไม่แน่ใจ 
2). จัดท ำแผนกำรเรียนที่ชัดเจน และเข้ำใจง่ำยให้นักศึกษำรับทรำบตั้งแต่เข้ำศึกษำชั้นปีที่ 1 
และมีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือย้ ำข้อมูลเรื่องแผนกำรเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอให้แก่นักศึกษำตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 ถึง 4 เพ่ือลดสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กำรวำงแผนและลงทะเบียนเรียนให้
เป็นไปตำมหลักสูตร เพ่ือลดควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นในกำรวำงแผนกำรเรียนและลงทะเบียน
เรียนที่ส่งผลให้เกิดกำรใช้เวลำในกำรศึกษำนำนกว่ำที่หลักสูตรก ำหนดไว้ 
3). สำขำวิชำมีกำรจัดท ำชื่อนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนสุ่มเสี่ยงต่อกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
เพ่ือแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำทรำบ และได้ให้ค ำแนะน ำเพ่ือวำงแผนกำรเรี ยนที่
เหมำะสม 
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4). สำขำวิชำประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรตระหนักรู้ถึงหลักสูตรของสำขำวิชำให้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 
1 โดยเฉพำะวิชำ และกำรเรียนกำรสอนภำยในสำขำวิชำ เนื่องจำกในชั้นปีที่ 1 นักศึกษำยังคง
เรียนวิชำพ้ืนฐำนของคณะวิทยำศำสตร์เป็นส่วนใหญ่ กำรประชำสัมพันธ์จะท ำให้นักศึกษำเข้ำใจ 
และมีควำมสนใจในสำขำวิชำมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนนักศึกษำที่จะส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 
5).  มีกำรติดตำมและประสำนงำนกันเองระหว่ำงอำจำรย์ในสำขำ เพ่ือติดตำมนักศึกษำในที่
ปรึกษำของแต่ละคนที่มีแนวโน้มที่จะไม่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรให้สำมำรถช่วยเหลือให้
ค ำแนะน ำได้ทันกำรณ์ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้ รับกำร
ประเมิน 

100 100 100 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - 1 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

4.35 4.32 4.45 4.29 4.23 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตรจำกปีกำรศึกษำ 2562 ถึง 2564 มี
แนวโน้มลดลง คำดว่ำหนึ่งในสำเหตุคือ ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิค-19  ท ำให้มี
กำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นระบบออนไลน์  ในวิชำที่มีปฏิบัติกำรนักศึกษำต้องเรียนผ่ำนคลิปวีดีโอ
บำงส่วนหรือทั้งหมด ท ำให้นักศึกษำรู้สึกว่ำไม่ได้รับกำรฝึกฝนอย่ำงเต็มที่  อย่ำงไรก็ตำมคะแนน
ของปี 2564 ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก  แสดงให้เห็นว่ำภำพรวมของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
กระบวนวิชำในหลักสูตร นักศึกษำให้กำรยอมรับที่ดีทั้งนี้เนื่องจำกคณำจำรย์ได้จัดกำรเรียนรู้แบบ 
active learning มำกขึ้น   
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2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ onsite ปกติ น่ำจะท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดีขึ้น  

ส ำหรับกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้ จ ำนวน 1 วิชำ  ได้มีกำรแจ้ง
และพูดคุยปรึกษำกับอำจำรย์ที่ดูแลกระบวนวิชำ ให้ปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนในส่วนนักศึกษำให้
ควำมคิดเห็น  แนวทำงกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้นคือ สนับสนุนให้คณำจำรย์ยื่นขอ
ทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเพ่ือจัดกำรเรียนรู้แบบ active learning และมีกำรประเมินผลกิจกรรม
ของนักศึกษำแบบ rubric scaling มำกยิ่งขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรแปรรูป เช่น ตู้อบลมร้อน เครื่องเอ็กซทรูเดอร์ เครื่องบดลดขนำด 
เป็นต้น อุปกรณ์เครื่องมือครัวขนำดเล็ก เช่น เครื่องปั่นผสม (blender) เครื่องผสม (kitchen aid) 
รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ภำยในครัวเรือน เช่น หม้อ กระทะ ชำม ช้อน ทัพพี เป็นต้น รวมทั้งเครื่อง
ส ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องปิดผนึกถุงด้วยควำมร้อน เครื่องปิดผนึกสุญญำกำศ เครื่องบรรจุ 
เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพ ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่อง
วิเครำะห์โปรตีน เครื่องวิเครำะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส เครื่องวัดค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ เป็นต้น รวมทั้ง
สำรเคมีสำหรับในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (food additives) และวิเครำะห์คุณภำพ ซึ่งใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนกระบวนวิชำต่ำงๆ นอกจำกนี้นักศึกษำยังน ำมำใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
ท ำโครงกำรวิจัย 

 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

มีระบบในกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คือด ำเนินกำรจัดหำและปรับปรุง ตำมข้อสรุป
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำในปีก่อนหน้ำ ตำมกำรพิจำรณำของอำจำรย์ผู้สอน 
และตำมควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร   โดยถ้ำเป็นกำรซ่อมแซมของที่ช ำรุด หรือ
จัดหำอุปกรณ์ขนำดเล็ก จะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของคณะ  แต่ถ้ำ
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีรำคำแพง จะมีกำรแจ้งส ำนักวิชำฯ เพ่ือจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำร
ในปีกำรศึกษำถัดไป 

มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำทุกปี  จะน ำผลกำร
ประเมินของนักศึกษำมำพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง  รวมทั้งมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
คณำจำรย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ  เพื่อวำงแผนในกำรจัดหำเพ่ิมเติม 

ส ำหรับด้ำนกำรบ ำรุงและดูแลเครื่องมือทำงส ำนักวิชำฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำร
จะด ำเนินกำรแจ้งซ่อมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้งำนเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท ำคู่มือในกำร
ใช้งำนเครื่องมือ เป็นต้น 
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.59 3.28 3.40 3.68 3.56 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี

กำรศึกษำ 2561 จนถึง ปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกมีควำมพยำยำมในกำรปรับปรุงตำมข้อสรุป
กำรประเมินในทุกปี โดยมีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรแปรรูปและจัดหำอุปกรณ์ในกำรท ำ
ปฏิบัติกำรเพ่ิมมำกข้ึน 

ในปีกำรศึกษำ 2564  มีคะแนนค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ต่ ำลง โดยมีค่ำ 3.51 นั้น อำจเป็นผลเนื่องจำกกำรใช้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
โควิค 19  ซึ่งทำงคณะฯ  ได้ออกมำตรกำรและแนวทำงกำรควบคุมกำรเข้ำออกอำคำรและห้อง
ปฏิบัติ  รวมทั้งกำรจองใช้เครื่องมือ ซึ่งต้องท ำหนังสืออนุญำตกำรเข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำรและ
เครื่องมือ  รวมทั้งกำรก ำหนดเวลำในกำรเข้ำอำคำร โดยให้เข้ำท ำงำนได้เฉพำะช่วงเวลำรำชกำร

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อ
กำรเรียน  

3.75 

2. ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของนักศึกษำ 

3.50 

3. ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำรแนะแนวและกำรให้
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  

4.00 

4. ควำมพึงพอใจต่อบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษำ 

3.77 

5. ควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำที่ครบถ้วน
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

3.72 

6. กระบวนกำรรับเข้ำนักศึกษำ 3.96 
7. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 3.81 
8. กระบวนวิชำในหลักสูตร 3.77 
9. กำรฝึกงำน 3.60 
10. วิชำสหกิจศึกษำ 3.56 
11. กำรดูงำน 3.33 
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จันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 8.30-16.30 น.เท่ำนั้น  รวมทั้งกำรปิดห้องพักนักศึกษำและกำรปิด
ห้องปฏิบัติกำรเป็นเวลำ 3 วัน เพ่ือท ำควำมสะอำดห้องและฆ่ำเชื้อในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเข้ำมำ
ท ำงำนในบริเวณดังกล่ำว  จึงท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำใช้ห้องปฏิบัติกำรและโรงงำนต้นแบบ
ได้ตำมปกติ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรท ำโครงงำนวิจัยเกิดกำรล่ำช้ำ 

นอกจำกนี้ผลประเมินในด้ำนกำรดูงำน จะพบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยที่ค่อนข้ำงต่ ำ (3.33) 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิค 19 ท ำให้ไม่สำมำรถน ำนักศึกษำเข้ำดูงำนสถำน
ประกอบกำร เนื่องจำกมำตรกำรในกำรป้องกันกำรติดต่อโควิค 19 ซึ่งงดกำรรวมกลุ่มคนเพ่ือท ำ
กิจกรรมประกอบกับสถำนประกอบกำรปฎิเสธกำรเข้ำดูงำน จึงท ำให้นักศึกษำให้คะแนนควำมพึง
พอใจในด้ำนนี้ต่ ำ  ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดยรวมลดลง 

 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไปปรับปรุง

และพัฒนำ โดยที่ผ่ำนมำทำงสำขำวิชำฯ ได้แจ้งให้ทำงส ำนักวิชำฯ ช่วยจัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีปริมำณเพียงพอในกำรเรียนกำรสอน เสนอให้ปรับปรุงระบบกำรจองใช้เครื่องมือ 
ระบบกำรเบิกคืนอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดกำรหมุนเวียนกำรใช้เครื่องมือได้มำกขึ้น ทำงส ำนักวิชำฯ ได้
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำบำงประเด็น เช่น สร้ำงโปรแกรมกำรจองใช้เครื่องมือ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังจัด
อบรมเรื่องกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและระเบียบกำรยืมคืนเบิกอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ เพ่ือให้นักศึกษำ
เข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติ 

อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ของนักศึกษำ ได้คะแนนควำมพึงพอใจ 3.50 คะแนน ซึ่งมีคะแนนต่ ำกว่ำหัวข้ออ่ืนๆ  ส ำหรับเรื่องนี้ได้
ข้อคิดเห็นจำกกำรส ำรวจนักศึกษำพบว่ำ นักศึกษำต้องกำรให้โรงอำหำรมีร้ำนที่ขำยอำหำรที่มีควำม
หลำกหลำย  มีห้องหรือพ้ืนที่นั่งพักรอเรียนหรือรวมกลุ่มท ำงำน ระบบไฟฟ้ำขัดข้องและไฟดับบ่อย 
เป็นต้น  ซึ่งทำงคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จะรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
อุตสำหกรรมเกษตรพิจำรณำปรับปรุงและด ำเนินกำรต่อไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลการด าเนินงาน 

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

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

-  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ค ว ำ ม รู้ คู่ คุ ณ ธ ร ร ม  มี
จริยธรรม และมีจิตส ำนึก
ต่อสังคม  สำมำรถปรับตัว

PLO 4 มีควำมเป็นผู้น ำ 
มี ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้

1.1 ตระหนักในคุณค่ำ
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์

พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
citizen) 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนๆ
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

สุจริต มีจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
และควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ขององค์กรและ
สังคม 

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

PLO 1 ออกแบบ และ
ส ร้ ำ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
นวัตกรรม ที่มีคุณค่ำต่อ
ผู้บริโภคและสังคม 
 
PLO 2 มีทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรที ่
เกี่ยวข้องกับ 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร 
 
PLO 3 ผลิตผลิตภัณฑ์
อำหำรที่ มี คุณภำพ มี
ค ว ำมปลอดภั ย  และ
สอดคล้องกับกฎหมำย 

2.1 มีควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และทฤษฎีที่ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ 

2.2 สำมำรถวิ เครำะห์
ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์
ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมกับ
กำรแก้ไขปัญหำ 

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

2.4 สำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ในที่ศึกษำในศำ
สตรของตนกับควำมรู้ใน
ศำสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ผู้เรียนรู้ 

(Learner person) 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

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

PLO 1 ออกแบบ และ
ส ร้ ำ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
นวัตกรรม ที่มีคุณค่ำต่อ
ผู้บริโภคและสังคม 
 

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

ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

(Innovative Co-creator) 

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

PLO 1 ออกแบบ และ
ส ร้ ำ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
นวัตกรรม ที่มีคุณค่ำต่อ
ผู้บริโภคและสังคม 
 
 
 
PLO 4 มีควำมเป็นผู้น ำ 
มี ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได ้
 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
คนหลำกหลำยทั้ง
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.3 มีควำมรับผิดชอบ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้เรียนรู้ 

(Learner person) 

ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

(Innovative Co-creator) 

 PLO 6 สำมำรถสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.1 มีทักษะในกำรใช้
เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่
เกี่ยวกับกำรใชส้ำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสำร
อย่ำงเหมำะสม 

5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำ
โดยใช้สำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติ
มำประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ผู้เรียนรู้ 

(Learner person) 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

5.3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพทั้งปำก
เปล่ำและกำรเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
กำรน ำเสนออย่ำง
เหมำะสม 

 
2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 

Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
1 .  เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว ำ ม รู้ คู่
คุณธรรม มีจริยธรรม และมีจิตส ำนึก
ต่อสังคม  สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนๆได้อย่ำงมีควำมสุข 

-สังเกตพฤติกรรม 

-ประเมินผลจำกแบบประเมินกำร
ฝึกงำน/สหกิจศึกษำ/ผู้ใช้บัณฑิต 

-นักศึกษำมีระเบียบวินัย เข้ำเรียน
ตรงต่อเวลำและส่งงำนที่ ได้รับ
มอบหมำยในเวลำที่ก ำหนด 

- จำกผลกำรประเมินระดับควำม
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น ำ ย จ้ ำ ง  ห รื อ
ผู้บังคับบัญชำต่อบัณฑิต พบว่ำ  
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.5 
จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดย
พิจำรณำจำกกำรมีจรรยำบรรณ
วิชำชีพ  มีจิตอำสำ เสียสละ  และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐำนของหลักกำร
ของควำมถูกต้อง 

2 . เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่  มี ค ว ำ ม รู้  
ควำมสำมำรถ มีควำมคิดเชิงระบบ 
และทักษะในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพ 
สำมำรถบู รณำกำรองค์ คว ำมรู้ ที่
เกี่ยวข้อง และประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีศักยภำพ
ที่ จะด ำ เนินกำรวิ จัย ในกำรศึกษำ
ระดับสูงต่อไป 

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

- จำกกระบวนวิชำที่ได้ประเมิน
ล ำดับขั้นคะแนน (เกรด) จ ำนวน 
22 กระบวนวิชำ  มี 19 กระบวน
วิชำ ที่นักศึกษำได้เกรด C ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวน
ผู้ลงทะเบียนเรียน  โดยจ ำนวน
กระบวนวิชำที่ผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำว 
คิดเป็นร้อยละ 86 ของจ ำนวนวิชำ
ทั้งหมด  ซึ่งมีค่ำใกล้เคียงกับปี
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
2. มีจ ำนวนวิชำที่ ผ่ ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนดข้อที่ 1 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลกำรเรียนกำรสอนจำกวิชำ
โครงกำรวิจัย (605491, 605492) 
ซึ่งสะท้อนถึงกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์
เพ่ือแก้ปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

-ประเมินจำกผลกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของนำยจ้ำงต่อบัณฑิต  

 

ก่อน (ปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวน
วิชำที่ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 85)  

- เ พ่ือให้ร้อยละของวิชำที่ผ่ำน
เกณฑ์ (ผลรวมของนักศึกษำได้
เกรด A ถึง C ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
7 0 )       มี จ ำ น ว น เ พ่ิ ม ขึ้ น 
กรรมกำรบริหำรหลักสูตร ร่วมกับ
อำจำรย์ผู้ สอนวิชำที่ยังไม่ผ่ ำน
เกณฑ์  อำจต้องมำประชุมหำ
สำเหตุ  และแนวทำงกำรปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้นักศึกษำ
มีควำมรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น รวมถึง
วิธีกำรประเมินผลของนักศึกษำ 

-  จำกผลกำรประเมิน ในวิ ช ำ 
605491 และ 605492 (research 
project 1, 2) พบว่ำ นักศึกษำ
ผ่ำนทุกคน แสดงว่ำนักศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน คิด
วิ เครำะห์  และสร้ำงผลิตภัณฑ์
ต้นแบบได้  รวมถึงสำมำรถท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีมได้ 
 
- จำกผลกำรประเมินระดับควำม

พึงพอใจของนำยจ้ ำ ง  หรื อ
ผู้บังคับบัญชำต่อบัณฑิต พบว่ำ  

- ในด้ำนควำมรู้ บัณฑิตได้คะแนน 
4.00 และทักษะทำงปัญญำ
บั ณ ฑิ ต ไ ด้ ค ะ แ น น  3 . 5 0 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
จะมีกำรประชุมเ พ่ือหำแนว
ทำงกำรพัฒนำนักศึกษำในด้ำน
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
นี้เพ่ิมขึ้น ซึ่งประเมินเกี่ยวกับ
ก ำ รมี ค ว ำม รู้ แ ล ะส ำ ม ำ ร ถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว ำม รู้ กั บ ง ำน 
รวมทั้งสำมำรถท ำงำนที่ได้รับ
ม อ บ ห ม ำ ย ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ บัณฑิตได้คะแนน 
3.50-4.00 จำกคะแนนเต็ม 5 
ซึ่ ง แสดง ให้ เห็ นว่ ำบัณฑิ ตมี
ควำมรู้ในระดับดีในกำรท ำงำน   

- บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษ ะ ด้ ำ น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
และควำมรับผิดชอบในกำร
ท ำงำนอยู่ในระดับดีถึงดีมำก คือ 
4.38 คะแนน  

 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ มีควำมใฝ่รู้ และแสวงหำ
ควำมรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต 

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

 

 

- พิจำรณำผลกำรเข้ำร่วมประกวด
นวัตกรรมอำหำรระดับชำติ  

 

 

 

-นักศึกษำทุกคนได้เกรดมำกกว่ำ 
C  ในวิชำกระบวนวิชำเทคโนโลยี
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 (605301) 
ซึ่ ง เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ส ร้ ำ ง
ผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่ำ
นั ก ศึ ก ษ ำ เ ข้ ำ ใ จ ห ลั ก ก ำ ร ใ น
กระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์เ พ่ือ
สร้ำงนวัตกรรมอำหำร 

 
-ใ น ปี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ที่ ผ่ ำ น ม ำ  มี
นักศึกษำหลำยกลุ่ม ส่งผลงำนเข้ำ
ประกวดในงำน FoSTAT Food 
Innovation Concept Contest 
และFoodInnopolis Innovation 
Contest    โดยมี 1 กลุ่มผ่ำนเข้ำ
สู่ ก ำ ร แข่ ง ขั น ร อบสุ ดท้ ำ ย ใน
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
 

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

 

 

โ คร งกำร      FoodInnopolis 
Innovation Contest 
 
-  จำกผลกำรประเมิน ในวิ ช ำ
สัมมนำ พบว่ำในวิชำ 605496 
(สัมมนำ1) และ 605497 (สัมมนำ
2) มีนักศึกษำที่ผ่ำนร้อยละ 100 
ของจ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน 
แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่
สำมำรถสืบค้นข้อมูล และสำมำถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ได ้

หมายเหตุ ในหัวข้อ Learning Outcomes ของหลักสูตร (PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  กำรประเมินใน
ปีกำรศึกษำ 2564 ใช้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นหลัก  และจะใช้ PLOs ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2565 (ปีที่เริ่ม
ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่) 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

33 9  27.27 
 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

605201 อุตสาหกรรม
เกษตรเบื้องต้น 

- พิ จ ำ รณำคว ำม
ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำข้อสอบ
ก ล ำ ง ภ ำ ค แ ล ะ
ข้อสอบปลำยภำค 

- ก ำหนดวัตถุประสงค์กระบวน
วิชำสอดคล้องกับค ำอธิบำย
กระบวนวิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ใน 
มคอ.3 

-เพ่ิมกำรมอบหมำยงำนและ
ค้นคว้ำศึกษำด้วยตนเองให้
มำกขึ้น 
-ปรับหัวข้อและเนื้อหำในกำร
สอนเพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจ
เกี่ยวกับอุตสำหกรรมเกษตร
และกำร พัฒนำผลิ ตภัณฑ์
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
-งำนที่มอบหมำย 

-กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  จ ำแนก
ตำม TQF ในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ประเมินจำก

พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน กำร
เข้ำสอบ และกำรส่งงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  กำรสอบ
กลำงภำคและปลำยภำค 
กำรประเมินผลจำกงำนที่
มอบหมำยและและกำร
น ำเสนองำนในชั้นเรียน 

 ด้ำนที่ 4 ประเมินผลงำนจำก
งำนที่มอบหมำย 

ด้ำนที่ 5  ใช้กำรประเมินผลกำร
สื บค้ นและ ใช้ เ ทค โน โลยีที่
เกี่ยวข้อง 

อำหำรให้มำกขึ้น  ซึ่งเนื้อหำ
กระบวนวิชำดังกล่ำวได้ปรับ
ใหม่ส ำหรับใช้ในหลักสูตรปี
กำรศึกษำ 2565 

605204 การจัดการ
คุณภาพวัตถุดิบในการ
พั ฒ น า ลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร 

1. กำรพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องกัน
ของ มคอ.3 และ 
มคอ.5 
2. ตรวจสอบ
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้มีควำม
ครอบคลุมเนื้อหำ
กระบวนวิชำ และมี
ควำมสอดคล้องกับ 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ของกระบวนวิชำ 
(CLO) 

1.มีควำมสอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
2. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำ
กระบวนวิชำ 
-งำนที่มอบหมำยให้กับ
นักศึกษำมีควำมสอดคล้อง  
และส่งเสริมให้นักศึกษำมี
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของกระบวน
วิชำได ้
3. กำรประเมินผลลัพธ์กำร
เรียนรู้ 
-กำรประเมินผลสอดคล้องกับ 
CLO 

เพ่ือนักศึกษำมีกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้มำกยิ่งขึ้น  ปีกำรศึกษำ 
2565 จะมีกำรเพ่ิมสัดส่วน
กิจกรรม Active learning  
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
3. ตรวจสอบกำร
ประเมินผลให้
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ของกระบวนวิชำ 
(CLO) 

-กำรประเมินงำนที่ มอบให้
นักศึกษำผ่ำน rubric scoring 
สะท้อนกำรได้รับผลลัพธ์กำร
เรียนรู้ ของนักศึกษำ 

605301 เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
1 

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

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ จ ำแนกตำม  
TQF ในด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำรประเมินจำก
กำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำและ
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มของ
นักศึกษำ 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 ใช้กำรสอบ
กลำงภำคและสอบปลำยภำค 
 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำรประเมนิกำร
น ำเสนองำนและกำรท ำงำนใน
ปฏิบัติกำร 
 • ด้ำนที่ 5 ใช้กำรประเมินผล
รำยงำนและกำรน ำเสนองำน 

- เพ่ิมเทคนิคกำรเรียนรู้แบบ
กลุ่ มผ่ ำน platform online 
มำกขึ้น เพ่ือเตรียมตัวเข้ำสู่
กำรเรียนรู้ที่ เน้น digital แต่
ยั งคงมีประสิ ทธิ ภ ำพและ
ผลลั พธ์ ก ำ ร เ รี ย นรู้ ต ำ มที่
ก ำหนดไว้ 

605316 การวิเคราะห์
การทดลองส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
ควำมสอดคล้องกัน
ขอ งมคอ . 3 และ 
มคอ.5 

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ

- 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
- กำรพิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง
ภำคและ 
ข้อสอบปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
 

ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ จ ำแนกตำม  
TQF ในด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำรประเมินจำก
กำรเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำและ
กำรส่งงำนปฏิบัติกำรในชั้น
เรียน 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 ใช้กำรสอบ
กลำงภำคและสอบปลำยภำค 
 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำรประเมินกำร
ท ำงำนในปฏิบัติกำร 

605321 เ ท ค โ น โ ลยี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
อุตสาหกรรมเกษตร 

-พิ จ ำ ร ณ ำ ค ว ำ ม
ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง 
มคอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำข้อสอบ
ก ล ำ ง ภ ำ ค แ ล ะ
ข้อสอบปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
-งำนที่มอบหมำย 

- ก ำหนดวัตถุประสงค์กระบวน
วิชำสอดคล้องกับค ำอธิบำย
กระบวนวิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ใน 
มคอ.3 
-กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้  จ ำแนก
ตำม TQF ในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ประเมินจำก

พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน กำร
เข้ำสอบ และกำรส่งงำนที่
ได้รับมอบหมำย 

 ด้ำนที่ 2 และ 3  กำรสอบ
กลำงภำคและปลำยภำค 

-จัดให้มีกิจกรรมที่ให้นักศึกษำ
ฝึกกำรปฏิบัติด้วยตนเองให้
มำกขึ้น 
-จัดให้มีกำรศึกษำดูงำนสถำน
ประกอบกำรและโรงงำน
อ ำ ห ำ ร  ( แ ต่ เ นื่ อ ง ด้ ว ย
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
Covid-19 ท ำให้ไม่สำมำรถไป
ดูงำนจำกโรงงำนได้) 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
กำรประเมินผลจำกงำนที่
มอบหมำยและและกำร
น ำเสนองำนในชั้นเรียน 

 ด้ำนที่ 4 ประเมินผลงำนจำก
งำนที่มอบหมำย 

ด้ำนที่ 5  ใช้กำรประเมินผลกำร
สื บค้ นและ ใช้ เ ทค โน โล ยีที่
เกี่ยวข้อง 

605331 การประเมิน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรโดยประสาท
สัมผัส 

- พิ จ ำ รณำคว ำม
สอดคล้องกันของม
คอ.3 และ มคอ.5 
- พิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง
ภำคและข้อสอบ
ปลำยภำค 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
- ก ำ ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
TQF รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 • ด้ ำ น ที่  1 ป ร ะ เ มิ น จ ำ ก
พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน กำรเข้ำ
สอบและกำรส่งงำนที่ ได้รับ
มอบหมำย 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 ใช้กำรสอบ
กลำงภำคและสอบปลำยภำค
และประเมินผลรำยงำน 
 • ด้ ำนที่  4 ใช้ กำรประเมิน
รำยงำน 
 • ด้ำนที่5 ใช้กำรประเมินผล
กำรสืบค้นและใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

ควรจั ด ให้ มี กิ จ กร รมที่ ใ ห้
นักศึกษำฝึกกำรค้นคว้ำด้วย
ตนเอง และน ำมำอภิปรำย 
โดยมีกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในชั้นเรียน เ พ่ือเ พ่ิมควำม
เข้ำใจ 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
605412 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร 1 

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

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำ และ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
-กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ
หลัก 
 

-  ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ ให้
นักศึกษำเสนอควำมคิดเห็น
และสร้ ำ งแนวทำง ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนแต่
ล ะหน่ ว ยด้ ว ยกำร ฝึ กกำร
ค้นคว้ำด้วยตนเอง  และน ำมำ
อธิปรำยโดยมีกำรแสดงควำม
คิดเห็นในชั้นเรียน 

605430 การวิเคราะห์
คุณภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของม
คอ.3 และ มคอ.5 
 
- พิจำรณำข้อสอบ
กลำงภำคและ 
ข้อสอบปลำยภำค 
 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
 
-รำยงำนย่อย สอบ
ปฏิบัติกำร Quiz  
 
- ก ำ ร บ้ ำ น  แ ล ะ
รำยงำนปฏิบัติกำร
กลุ่มย่อย 

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ 
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ 
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร 
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำแนกตำม 
TQF รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ประเมินจำก
พฤติกรรมกำรเข้ำเรียนขสอบ 
online และกำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตำมเวลำ ที่ก ำหนด 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 ใช้กำรสอบ
กลำงภำคและสอบปลำยภำค
และประเมินผลรำยงำน 
 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำรประเมิน
รำยงำน งำนที่มอบหมำยต่ำงๆ 
กำรบ้ำน 
 • ด้ำนที่5 ใช้กำรประเมินผล
กำรสืบค้นและใช้เทคโนโลยี ที่

ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ให้
นักศึกษำฝึกกำรค้นคว้ำด้วย
ตนเอง และน ำมำอภิปรำย 
โดยมีกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในชั้นเรียน 
-ควรให้โจทย์ฝึกหัดค ำนวณ
มำกๆ 
-ควรให้ท ำปฏิบัติกำร onsite 
ให้มำกขึ้น มำกกว่ำดูจำกคลิป
(เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด 
COVID-19) 
 



23 
 

รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
เกี่ยวข้อง ต่ำงๆ เช่นกำรส่งงำน 
กำรค้นข้อมูล 

605432 การวางแผน
คุณภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- พิจำรณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.5 
 
- กำรพิจำรณำ 
แบบทดสอบกลำง
ภำคและ 
ข้อสอบปลำยภำค 
 
-กำรตรวจสอบกำร
ให้คะแนน 
- กำรบ้ำน งำนที่
ได้รับมอบหมำย 
 
-รำยงำนกลุ่ม กำร
น ำเสนองำนผ่ำน
ระบบ ZOOM  

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
กระบวน วิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระ 
 
- กำรวัดและประเมินผ]
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำแนกตำม
TQF รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ประเมินจำก
พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน
ออนไลน์ กำรเข้ำสอบ และกำร
ส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำม
เวลำที่ก ำหนด 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 ใช้กำรสอบ
กลำงภำคและสอบปลำยภำค
และประเมิน ผลรจำกงำนที่
ได้รับมอบหมำย 
 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำรประเมิน
รำยงำนต่ำงๆ กำรบ้ำน 
 • ด้ำนที่5 ใช้กำรประเมินผล
กำรสืบค้นและใช้เทคโนโลยีที่ 
เกี่ยวข้องจัดท ำเป็นรำยงำนส่ง 

ควรจั ด ให้ มี กิ จ กร รมที่ ใ ห้
นักศึกษำฝึกกำรค้นคว้ำด้วย
ตนเอง และน ำมำเสนองำน
และอภิปรำย เป็นรำย บุคคล  
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3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  
หลักสูตรสนับสนุนให้ทุกกระบวนวิชำพัฒนำหรือปรับวิธีกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้ได้ Course 

Learning Outcomes (CLO)  รวมถึงน ำผลประเมินกระบวนวิชำของนักศึกษำ มำปรับเทคนิคกำรสอน 
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเพ่ิมมำกขึ้น  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 10 15 14 12 2 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 37 54 48 55 29 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 27.03 4.57 4.57 21.82 6.90 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.33 4.20 4.29 4.48 4.50 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 3.72 3.85 4.01 3.94 4.50 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4.10 4.30 4.48 4.02 3.50 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

3.82 4.07 4.04 4.67 4.38 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.10 4.17 4.32 4.08 4.38 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 3.98 4.17 4.26 4.04 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

4.25 4.29 4.42 4.22 4.17 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 4.50 
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2. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนด (PLOs) (ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน      
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ      
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน      
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน...........      
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน.............      
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........      
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมตาม PLOs 
ที่หลักสูตรก าหนด 

     

หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิตในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในช่วงปี 2562 
– 2564 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

ส ำหรับค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้ำนของบัณฑิตในสำขำฯ ในปี 2562– 
2564 มีแนวโน้มลดลง โดยมีค่ำเท่ำกับ 4.42  4.40 และ 4.17 ตำมล ำดับ ซึ่งมีผลตรงข้ำมกับ
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของมหำวิทยำลัยซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีค่ำเท่ำกับ 4.42  
4.40 และ 4.50 ตำม  ซึ่งทำงสำขำวิชำจะได้น ำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิตมำ
เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 

ทำงสำขำวิชำได้น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิตมำปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กิจกรรมในสำขำวิชำ และพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  เช่น กำรเพ่ิมทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษ โดยกำรจัดอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรท ำงำน รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด้ำนกำรกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนโครงกำร one day startup, ทักษะกำรสื่อสำร 
กำรน ำเสนองำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรสืบค้นแหล่งข้อมูลด้วยกำรจัดฝึกอบรม กิจกรรม
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พัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและกล้ำแสดงออกมำกขึ้น เช่น กิจกรรมกำร Pitching 
ผลิตภัณฑ์อำหำร กิจกรรม design thinking  กิจกรรมเสริมทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษำมีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมมั่นใจด้ำนทักษะกำรเข้ำสังคม และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล โครงกำรร่วมท ำโครงกำรวิจัยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบกำร และมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active Learning มำกขึ้นในหลำยกระบวนวิชำ เพ่ือเพ่ิม
กิจกรรมในกำรเรียนที่มุ่งเน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้จริง และลงมือท ำจริงมำกขึ้น โดยเปิดโอกำสให้
นักศึกษำได้ใช้ทักษะทำงด้ำนไอทีมำกขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวด
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำรและร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดโดยหน่วยงำนและองค์กรภำครัฐ เพ่ือให้
นักศึกษำได้ฝึกฝนทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม กำรคิดเชิงวิเครำะห์ ทักษะกำรสื่อสำร เป็นต้น 

 
4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปี 2564) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

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

-ทำงมหำวิทยำลัย คณะและสำขำ
ไดม้ีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
งำนให้นักศึกษำได้ทรำบผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษำ
เลือกสมัครงำนได้ตำมท่ีตนเอง
สนใจ 
- ทำงสำขำวิชำฯ จะสนับสนุนและ
ผลักดันให้นักศึกษำฝึกงำนหรือ
เลือกโปรแกรมสหกิจมำกข้ึน
เพ่ือให้นักศึกษำได้ฝึกตนเอง รู้จัก
ตนเอง และมีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนมำกข้ึน รวมทั้งจะสนับสนุน
ให้นักศึกษำท ำโครงกำรวิจัย
ร่วมกับสถำนประกอบกำร ซึ่งอำจ
ช่วยให้เพิ่มโอกำสกำรได้งำนท ำ
มำกขึ้น 

 

2. excel functions / search 
engine 

- ทำงสำขำวิชำฯ ได้จัดอบรมกำร
สืบค้นข้อมูลจำก search engine 
ต่ำงๆ ให้แล้วในกระบวนวิชำ 
605496 สัมมนำ 1 โดยเชิญ
วิทยำกำรจำกส ำนักหอสมุดฯ  
- ทำงด้ำน excel functions 
เบื้องต้นอำจแนะน ำสื่อกำรเรียนรู้
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เพ่ือให้นักศึกษำด้วยตนเองหรือ
อำจจัดกำรอบรมให้นักศึกษำ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 36 52 48 50 18 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 37 54 48 55 29 
ร้อยละบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 97.30 96.30 100 90.91 62.07 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้ว 24 37 21 32 11 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้วและก ำลัง
ศึกษำต่อ 

0 0 0 0 0 

จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท ำงำนและไม่ได้
ศึกษำต่อ 

6 14 25 18 7 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีก ำลังศึกษำต่อ 6 1 2 0 0 
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ประสงค์ท ำงำน 2 8 14 4 2 
ร้อยละกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ 

80.00 72.55 46.65 64.00 61.11 

ค่าคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 4.00 3.63 2.28 3.20 3.06 
 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิตมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยภำพรวมค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน
ในปีกำรศึกษำ 2562-2563 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (46.65, 64.00) แต่ลดลงเล็กน้อยในปี 2564  
(61.11)  เมื่อเทียบกับ ปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวม
ของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้อำจเป็นผลเนื่องมำจำกสำขำวิชำได้น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ใช้บัณฑิตมำเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปรุงปรับในทุกปี   

อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำมีจ ำนวนบัณฑิตตอบแบบส ำรวจมี
จ ำนวนน้อย (18 คน) ต่ำงจำกปีกำรศึกษำก่อนหน้ำซึ่งมีจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจค่อนข้ำงมำก  
( 40-50 คน) 
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2.2 มีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นอย่างไร 

ทำงหลักสูตรฯ จะจัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมต่ำงๆ เช่น เทคนิคกำรพูด  
กำรสัมภำษณ์งำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ เทคนิคกำรเตรียม resume เป็นต้น นอกจำกนี้ยังต้อง
พัฒนำทักษะในด้ำนกำรท ำงำนอื่นๆ มำกขึ้น เช่น ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ กำรสื่อสำร  เป็นต้น 
 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต (ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
รายงานการวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปี 2564) 
3.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. กำรท ำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ 

หลักสูตรได้มีกำรจัดท ำโครงกำรดู
งำน,  โครงกำรนักศึกษำสัมพันธ์, 
กิจกรรม design thinking, 
กิจกรรม one day startup  แต่
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด 19  จึงท ำให้ต้อง
งดกิจกรรมดังกล่ำว 

 

2. จัดกำรอบรมเกี่ยวกับกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร 

หลักสูตรได้มีกำรจัดท ำกิจกรรม
อบรมเรื่อง digital marketing ใน
รูปแบบออนไลน์   รวมทั้งมี
โครงกำรอบรมต่ำงๆ  แต่เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ระบำดของโควิด 19  
จึงท ำให้ต้องงดกิจกรรมดังกล่ำว 

 

3. ในเรื่องกำรรับน้อง และกำรเข้ำ
ห้องเชียร์ เมื่อตอนคณะไปร่วม
กิจกรรมส ำหรับเฟรชชี่ ตัวอย่ำงเช่น 
กำรแข่ง 
กีฬำระหว่ำงคณะ อยำกให้ปี1 ได้
ร่วมสนุกมำกกว่ำที่จะให้มำนั่ง
ระเบียบเชียร์ ถึงเวลำสนุกก็อยำกให้
สนุกให้เต็มที่ ถึงเวลำระเบียบก็
ระเบียบอย่ำงเต็มที่เช่นกัน 

ทำงหลักสูตรจะแจ้งเรื่องดังกล่ำว
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ต่อไป 

 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือท ำงำนร่วมกับ
ผู้คนหรือนักศึกษำต่ำงคณะ เพ่ือ
เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกับบุคคลที่มี
แนวคิดในรูปแบบต่ำงๆ 

ทำงหลักสูตรจะรับมำพิจำรณำเพ่ือ
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมต่อไป 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

5. มีงำนสัมมนำและงำนอบรมที่
เหมำะสม 

หลักสูตรได้มีกำรจัดท ำโครงกำร
อบรมเรื่องกำรน ำเสนองำน
ภำษำอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ 
ส ำหรบกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น design 
thinking รวมทัง้กิจกรรมของ
คณะฯ เช่น อบรมกำรเขียน
จดหมำยสมัครงำน และอ่ืนๆ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด 19  จึงท ำให้ต้อง
งดกิจกรรมดังกล่ำว 

 

 
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ตัดวิชำเรียนรวมที่ไม่ได้น ำมำใช้
ในกำรเรียนวิชำสำขำออก 

ไม่สำมำรถตัดออกได้ เนื่องจำก
เป็นข้อบังคับของกำรเรียนกำร
สอนในระดับปริญญำตรี ที่
ก ำหนดให้เรียนวิชำหมวดศึกษำ
ทั่วไปไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 

 

2. อยำกให้มีเนื้อหำตรงกับกำร
ท ำงำน 

ทำงหลักสูตรได้มีกำรปรับเปลี่ยน
เนื้อหำกระบวนวิชำต่ำงๆ และเพ่ิม
กระบวนวิชำใหม่ๆ ให้สอดคล้อง
กับกำรท ำงำนมำกข้ึน 

ทำงหลักสูตรได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนเนื้อหำกระบวนวิชำ
ต่ำงๆ และเพ่ิมกระบวนวิชำ
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกำร
ท ำงำนมำกข้ึน โดยได้
ปรับเปลี่ยนไว้ในหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2565 

3. ให้มีควำมเหมำะสมทั้งอำจำรย์
ผู้สอน ตัววิชำ งำนที่เหมำะกันวิชำ
นั้นๆ 

ทำงคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ได้มีกำรจัดประชุมพิจำรณำ
อำจำรย์ให้เหมำะสมกับกระบวน
วิชำแล้ว 

 

4. อยำกให้ สำขำ PDT เพ่ิม
กระบวนวิชำเกี่ยวกับเรื่องของ 
food engineering 

เคยมีวิชำดังกล่ำวบรรจุไว้ใน
หลักสูตรปี 2550  แต่ภำยหลังได้
ตัดกระบวนวิชำดังกล่ำวออกไป ซึ่ง
เป็นผลจำกกำรวิพำกษ์หลักสูตร  
ดังนั้นหลักสูตรปี 2555 เป็นต้นมำ
จึงไม่มีกระบวนวิชำนี้ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

5. อยำกให้สอนพร้อมยกตัวอย่ำง 
หรือเน้นกำรปฏิบัติ 

-  แจ้งคณำจำรย์รับทรำบเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสอนให้
เห็นภำพจริงมำกขึ้น หรือใช้สื่อ 
คลิปวิดีโอจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ  

 

6. อยำกให้มีสอนเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมด้ำนอื่นๆ เพ่ิมเติม
เพ่ือที่จะสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

ทำงหลักสูตรฯ จะจัดให้มีกำร
อบรมในกำรวำงแผนกำรศึกษำ
และแนะแนวกำรเรียนเพ่ิมเติม  
เพ่ือให้ นักศึกษำที่สนใจใฝ่รู้เลือก
วิชำหมวดศึกษำทั่วไปเพิ่มเติม 
เพ่ือให้ตนเองมีควำมรู้เกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมอ่ืนๆ ที่สนใจ 

 

 
3.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ลดโปรเจค และสัมมนำให้เหลือ
แค่อย่ำงละ 1 

ทำงคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
ฯ ยังคงให้มีกำรน ำเสนองำน
สัมมนำ 2 กระบวนวิชำและ
โครงกำรวิจัย 2 กระบวนวิชำ ไว้
เช่นเดิม เนื่องจำกกำรท ำงำนด้ำน
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ควรมี
ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและมี
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มำกเพ่ือน ำ
ทักษะและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ได้
เรียนรู้ในกำรท ำโครงงำนวิจัยมำใช้
ในกำรท ำงำนได้  รวมทั้ง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรให้
นักศึกษำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ควำมคิดเชิงวิเครำะห์ให้มำกข้ึน 

หลักสูตรปรับปรุงปี 2565 
ยังคงให้มีกระบวนวิชำสัมมมนำ 
2 กระบวนวิชำและ
โครงกำรวิจัย 2 กระบวนวิชำ 
เช่นเดิม แต่จะมีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
โครงกำรวิจัย 2 โดยให้ทดลอง
ท ำผลิตภัณฑ์เพ่ือจ ำหน่ำยทำง
กำรตลำด 

2. เจำะจงสอนข้อมูลที่ต้องใช้จริง - หลักสูตรได้มีกำรปรับปรุงเนื้อหำ
กระบวนวิชำและเพ่ิมวิชำต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำงำน เช่น กำร
ปรับเนื้อหำกระบวนวิชำ 605201 
605203  605301 605302 และ
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ได้เพ่ิมวิชำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และวิชำด้ำนกำรจัดกำรตลำด 2 
กระบวนวิชำ 

3. เพ่ิมหลักสูตรในด้ำนกำรตลำดให้
มำกขึ้น 

- หลักสูตรปี 2565 ได้ปรับให้มี
วิชำด้ำนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรตลำด 1 กระบวนวิชำ 
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีวิชำทักษะควำม
เป็นผู้ประกอบกำร 

 

4. เป็นสำขำท่ีค่อนข้ำงหำงำนท ำ
ยำก เพรำะหลำยๆ บริษัทล้วน
อยำกได้คนที่มีประสบกำรณ์มำก่อน 

ส่งเสริมให้นักศึกษำฝึกงำนหรือ
เลือกโปรแกรมสหกิจมำกข้ึน
เพ่ือให้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 

5. ภำษำอังกฤษ -จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
ภำษำอังกฤษมำกขึ้น 
-เพ่ิมกระบวนวิชำที่ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน
เพ่ิมข้ึน   

 

6. กำรฝึกงำน เนื่องจำกเคยไป
ฝึกงำนที่ได้ท ำพำสเจอไรซ์นมจริง 
ท ำไอศกรีม ชีส ซึ่งมีสูตรสำมำรถมำ
ต่อยอดพัฒนำท ำผลิตภัณฑ์ได้ 

นักศึกษำควรน ำผลที่ได้จำกกำร
เรียนรู้ในขณะฝึกงำนมำ
ประยุกต์ใช้ในในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง 

 

7. เน้นกำรสอนเรื่อง food safety 
เพ่ิมข้ึน 

- .ในหลักสูตรได้มีเนื้อหำดังกล่ำว
ในกระบวนวิชำ 605412 :และ
ระบบประกันคุณภำพอำหำรต่ำงๆ 
ไว้แล้ว 

 

8. อยำกให้สอนในเรื่องที่สำมำรถ
น ำมำใช้ได้จริง เนื้อหำทฤษฎี
บำงอย่ำงไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้จริง
ในกำรท ำงำน 

เนื้อหำในหลำยกระบวนวิชำ เช่น 
605315 605321 605302 
605313 605412 605430 ได้มี
กำรท ำปฏิบัติกำรควบคู่กับเนื้อหำ
ในส่วนทฤษฎีแล้ว 
ในกำรท ำงำนจริง นักศึกษำควร
ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม
และปรับประยุกต์ใช้ 

 

9. ควรพำนักศึกษำไปศึกษำดูงำน
จำกประสบกำรณ์จริงให้มำกขึ้น 

ทำงสำขำฯ พยำยำมจัดให้มีกำรดู
งำน แต่เนื่องจำกสถำนกำรณกำร
แพร่ระบำดของ covid 19 ท ำให้
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

สถำนประกอบกำรปฎิเสธกำรดู
งำน 
 

10. เน้นปฏิบัติเพิ่มขึ้น ให้นักศึกษำ
ได้คิดนอกกรอบและได้ลงมือท ำ
จริงๆ มำกกว่ำกำรเรียนจำกสไลด์ 

กระบวนวิชำของวิชำเอก เช่น 
605315 605321 605302 
605313  605412  605316 
605430 ได้มีกำรท ำปฏิบัติกำร
ควบคู่กับเนื้อหำในส่วนทฤษฎี 
ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่นักศึกษำที่ควร
น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์และปรับ
ใช้ด้วยตนเอง 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

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

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวน

กำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสอง
ครั้ง โดยมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วม
ประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำรบันทึกกำร
ประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 7 ครั้ง โดยมีอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 100% ทุกครั้ง 
และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง (ดังเอกสำรแนบ
ภำคผนวก ก.) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

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

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

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

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ ตำมแบบ 
มคอ.5 ครบทุกกระบวนวิชำหลังปิดภำคกำรศึกษำ 
(ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ค.) 

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

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

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

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 ร้อยละ 10 จำก 33 
กระบวนวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2564 

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

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล
ยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผล
กำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 



34 
 

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  

ได้รับค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
มีจ ำนวน 1 รำย และได้รับค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตร 

9. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำ
ทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพ (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก 
ง.) 

10. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ย 3.69 (ดังเอกสำร
แนบภำคผนวก จ.) 

11. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ฉ.) 
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ภาคผนวก 
ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
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ผลการดำเนินงาน : ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (เลือกรายงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) 
 

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 7 ครั้ง โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 

100% ทุกครั้ง และมีการบันทึกการ

ประชุมทุกครั้ง (ดังเอกสารแนบ

ภาคผนวก ก.) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

มีรายละเอียดของกระบวนวิชา ตาม

แบบมคอ.3 ครบทุกกระบวนวิชาก่อน

เปิดภาคการศึกษา (ดังเอกสารแนบ

ภาคผนวก ข.) 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

มีรายงานผลการดำเนินการของกระบวน

วิชา ตามแบบ มคอ.5 ครบทุกกระบวน

วิชาหลังปิดภาคการศึกษา 

(ดังเอกสารแนบภาคผนวก ค.) 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน 

มคอ.3 ร้อยละ 10 จาก 33 กระบวน

วิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 2564 

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ .7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รับคำแนะนำ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

มีจำนวน 1 ราย และได้รับคำแนะนำด้าน

การบริหารจัดการหลักสูตร 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ /หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพ (ดังเอกสารแนบภาคผนวก ง.) 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 .00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ย 3.69 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 .00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

 
 

 

 

 



4 
 

 
เอกสารประกอบ ก 

➢ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจาป ี2564 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการตามเสนอ 

สิ้นสุดการประชุมเวลา 17.00 น. 
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เอกสารประกอบ ข 
➢ กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

    
 



30 
 

 

   
 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ ค 
➢ กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 
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เอกสารประกอบ ง 
➢ การพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

(ปีการศึกษา 2564) 
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 รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

1 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ
และแนวทางในการประชุม 
Consortium กลุม่สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

6 พฤษภาคม 
2564  - 6 พฤษภาคม 
2564 

ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ช้ัน 2 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร ์

2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 10/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

18 พฤษภาคม 
2564  - 18 
พฤษภาคม 2564 

ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
ช่องทางของระบบ Zoom 

3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์ ครั้งท่ี 2/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

19 พฤษภาคม 
2564  - 19 
พฤษภาคม 2564 

ห้องประชุม 5 ช้ัน 3 สำนักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 9/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

5 พฤษภาคม 
2564  - 5 พฤษภาคม 
2564 

ผ่านระบบ Zoom 

5 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ครั้งท่ี 5/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

29 พฤษภาคม 
2564  - 29 
พฤษภาคม 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 
สำนักงานสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (กบม.) 
วาระพิเศษ 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

31 พฤษภาคม 
2564  - 31 
พฤษภาคม 2564 

ระบบ Zoom 

7 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง Report 
Writing รุ่นที่ ๑ หลักสูตร สำหรับ
ผู้บริหารคณะ 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

11 มิถุนายน 
2564  - 11 มิถุนายน 
2564 

ผ่านทาง Zoom Meeting 

8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการประจำศูนย์วิจยัข้าว
ล้านนา ครั้งท่ี 2/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

2 มิถุนายน 2564  - 2 
มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมบญุสม มาร์ติน 
ช้ัน 2 อาคารยุทธศาสตร์ 2 

9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีว
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งท่ี 1/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

17 มิถุนายน 
2564  - 17 มิถุนายน 
2564 

ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ช้ัน 5 
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลยั 2 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือผ่าน
ทางระบบ Zoom 

10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 12/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

23 มิถุนายน 
2564  - 23 มิถุนายน 
2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 
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 รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

11 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

12 เข้าร่วมสัมมนาผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจำปี 
2564 เรื่อง “การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ.2566-2570)” 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

31 กรกฎาคม 
2564  - 31 
กรกฎาคม 2564 

Zoom Meeting 

13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 14/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

21 กรกฎาคม 
2564  - 21 
กรกฎาคม 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

14 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและ
บริการชุมชน (MOU) 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

22 กรกฎาคม 
2564  - 22 
กรกฎาคม 2564 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 13/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

7 กรกฎาคม 
2564  - 7 กรกฎาคม 
2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

16 อบรมการจดัการเรียนการสอน
แบบ Online Learning 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

30 กรกฎาคม 
2564  - 30 
กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

17 เข้าร่วมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันในการประชุม 
Consortium กลุม่สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 
2/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

20 สิงหาคม 
2564  - 20 สิงหาคม 
2564 

ห้องประชุม 3 ช้ัน 7 อาคาร 30 
ปี คณะวิศวกรรมศาสตร ์

18 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 16/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

25 สิงหาคม 
2564  - 25 สิงหาคม 
2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

19 เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
คณบดเีป็นคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณากำหนดตำแหน่ง

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

11 สิงหาคม 
2564  - 11 สิงหาคม 
2564 

ระบบ Zoom 



37 
 

 รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

ศาสตราจารย์ปฏิบตัิศาสตราจารย์
การสอนในมหาวิทยาลัย 

20 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 15/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

11 สิงหาคม 
2564  - 11 สิงหาคม 
2564 

ระบบ Zoom Meeting 

21 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภณัฑ์ ครั้งท่ี 3/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

4 สิงหาคม 2564  - 4 
สิงหาคม 2564 

ห้องประชุม 5 ช้ัน 3 อาคาร
สำนักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

22 เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการ
ดำเนินการหน่วยทดสอบการ
ยอมรับของผู้บรโิภค (Senior 
Consumer Testing Unit : 
SCTU) 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

2 สิงหาคม 2564  - 2 
สิงหาคม 2564 

ระบบ Zoom Meeting 

23 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 17/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

8 กันยายน 2564  - 8 
กันยายน 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

24 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการประจำศูนย์วิจยัข้าว
ล้านนา ครั้งท่ี 3/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

30 กันยายน 
2564  - 30 กันยายน 
2564 

ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ช้ัน 
2 อาคารยุทธศาสตร์ 2 

25 เข้าร่วมประชุมใหญส่ามญั
ประจำปี 2564 วาระการบริหาร 
2563-2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

25 กันยายน 
2564  - 25 กันยายน 
2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
ระบบ Zoom 

26 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชา
พิจารณร์่างกฎหมายลำดับรองที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

28 กันยายน 
2564  - 28 กันยายน 
2564 

ผ่านโปรแกรม Zoom Video 

27 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชา
พิจารณร์่างกฎหมายลำดับรองที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

30 กันยายน 
2564  - 30 กันยายน 
2564 

ผ่านโปรแกรม Zoom Video 

28 เข้าประชุมเพื่อหารือบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

29 กันยายน 
2564  - 29 กันยายน 
2564 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร
นครรินทร์ คณะแพทยศาสตร ์
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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 18/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

22 กันยายน 
2564  - 22 กันยายน 
2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

29 เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการและบริการ
วิชาการ 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

5 ตุลาคม 2564  - 5 
ตุลาคม 2564 

Exhibition hall ช้ัน 1 อุทยาน
วิทยาศาสตร ์

30 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ว่าด้วย "Microsoft Learn for 
Educators" 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

15 กันยายน 
2564  - 15 กันยายน 
2564 

ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย
โปรแกรม Microsoft Teams 

31 เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี "การผลิต
ผลิตภณัฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์
รูปแบบเคี้ยว" (สญัญาฯ ฉบับใหม่) 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

9 กันยายน 2564  - 9 
กันยายน 2564 

ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง 

32 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

30 พฤศจิกายน 
2564  - 30 
พฤศจิกายน 2564 

ห้องประชุม D206 ช้ัน 2 อาคาร 
D อาคารอำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.
เชียงใหม่) 

33 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“กิจกรรม Foresight for BCG 
ครั้งท่ี 1 : การสำรวจและวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
แห่งอนาคต” 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

16 ตุลาคม 
2564  - 16 ตุลาคม 
2564 

ประชุมทางไกล WebEx 
Meeting 

34 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภณัฑ์ ครั้งท่ี 4/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

11 ตุลาคม 
2564  - 11 ตุลาคม 
2564 

ห้องประชุม 5 ช้ัน 3 อาคาร
สำนักงานคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

35 เข้าร่วมการสัมมนาสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจำปี 
2564 เรื่อง การสร้างหลักสูตรใหม่
ไร้กรอบ ยุควิถีใหม่” 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

12 พฤศจิกายน 
2564  - 12 
พฤศจิกายน 2564 

จังหวัดเชียงใหม ่

36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 19/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

6 ตุลาคม 2564  - 6 
ตุลาคม 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 
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เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 20/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

20 ตุลาคม 
2564  - 20 ตุลาคม 
2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

37 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง
ความร่วมมือในการจัดงานเกษตร
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

29 ตุลาคม 
2564  - 29 ตุลาคม 
2564 

ห้องประชุม D206 อาคาร
อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

38 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 21/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

10 พฤศจิกายน 
2564  - 10 
พฤศจิกายน 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ ์

39 เข้าร่วมกิจกรรม MED CMU 
Quality Fair ครั้งท่ี 2 ประจำปี 
2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

18 พฤศจิกายน 
2564  - 19 
พฤศจิกายน 2564 

ผ่านโปรแกรม Zoom 

40 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 22/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

24 ตุลาคม 
2564  - 24 
พฤศจิกายน 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

41 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการประจำศูนย์วิจยัข้าว
ล้านนา ครั้งท่ี 1/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

28 ธันวาคม 
2564  - 28 ธันวาคม 
2564 

ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ช้ัน 
2 อาคารยุทธศาสตร ์

42 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 24/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

22 ธันวาคม 
2564  - 22 ธันวาคม 
2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

43 กิจกรรม LANNA Gastronomy 
Food idea Contest การแข่งขัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ จาก
วัตถุดิบทางการเกษตรเฉพาะของ
ภาคเหนือ ภายใต้ผลผลิตของ
เกษตรกรเครือข่าย Chiang Mai 
Gastronomy Farmer 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

17 ธันวาคม 
2564  - 17 ธันวาคม 
2564 

รูปแบบ online และ onsite 

44 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 23/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

8 ธันวาคม 2564  - 8 
ธันวาคม 2564 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 
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 เข้าร่วมประชุม Consortium 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2564 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

9 ธันวาคม 2564  - 9 
ธันวาคม 2564 

ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ช้ัน 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 
5 ช้ัน) 

45 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 1/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

5 มกราคม 2565  - 5 
มกราคม 2565 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ ์

46 เข้าร่วมประชุมหารือการ
ดำเนินงานโครงการ “การควบคมุ
ความเสีย่งด้านความปลอดภัยและ
ด้านความมั่นคงด้านอาหารด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่” ภายใต้
โครงการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้าน
ช้าง 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

7 มกราคม 2565  - 7 
มกราคม 2565 

ห้องประชุม 1 ศูนย์นวัตกรรม
อาหารและบรรจุภณัฑ ์

47 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร 
“กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Personal Data 
Protection Act : PDPA) 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

15 กุมภาพันธ์ 
2565  - 15 
กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบ Zoom Online 
Meeting 

48 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 2/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

9 กุมภาพันธ์ 
2565  - 9 กุมภาพันธ์ 
2565 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

49 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 3/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

23 กุมภาพันธ์ 
2565  - 23 
กุมภาพันธ์ 2565 

ระบบ Zoom 

50 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) วาระพิเศษ เรื่อง การดูแล
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใน
สถานการณ์ COVID-19 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

28 กุมภาพันธ์ 
2565  - 28 
กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบ Zoom 

51 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 5/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

21 มีนาคม 
2565  - 21 มีนาคม 
2565 

ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ 

52 เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Digital 
Leaders สำหรบัผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

17 มีนาคม 
2565  - 17 มีนาคม 
2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) 
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 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 4/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

9 มีนาคม 2565  - 9 
มีนาคม 2565 

ผ่านระบบ Zoom 

53 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) ครั้งท่ี 6/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

5 เมษายน 2565  - 5 
เมษายน 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทาง
ของระบบ Zoom 

54 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (กบม.) 
ครั้งท่ี 7/2565 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

20 เมษายน 
2565  - 20 เมษายน 
2565 

ระบบ Zoom 

55 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทน
คณบดเีป็นกรรมการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรม
ดิจิทัล 

สุจินดา ศรี
วัฒนะ 

20 เมษายน 
2565  - 20 เมษายน 
2565 

ผ่านระบบ Zoom 

56 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

สุทัศน์ สุระวัง 4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

57 เข้าร่วมสัมมนาผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจำปี 
2564 เรื่อง “การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ.2566-2570)” 

สุทัศน์ สุระวัง 31 กรกฎาคม 
2564  - 31 
กรกฎาคม 2564 

Zoom Meeting 

58 อบรมการจดัการเรียนการสอน
แบบ Online Learning 

สุทัศน์ สุระวัง 30 กรกฎาคม 
2564  - 30 
กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

59 เข้าประชุมเพื่อหารือบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

สุทัศน์ สุระวัง 29 กันยายน 
2564  - 29 กันยายน 
2564 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร
นครรินทร์ คณะแพทยศาสตร ์

60 เข้าร่วมการสัมมนาสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจำปี 
2564 เรื่อง การสร้างหลักสูตรใหม่
ไร้กรอบ ยุควิถีใหม่” 

สุทัศน์ สุระวัง 12 พฤศจิกายน 
2564  - 12 
พฤศจิกายน 2564 

จังหวัดเชียงใหม ่
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 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการ
บริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP Management) และการจัดตัง้
ธุรกิจเทคโนโลยี (Spin off/ 
Startup) 

สุทัศน์ สุระวัง 1 ตุลาคม 2564  - 1 
ตุลาคม 2564 

ห้อง The Brick X @NSP ช้ัน 1 
อาคารอำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่) 

61 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบ
ม.) วาระพิเศษ เรื่อง การดูแล
นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ใน
สถานการณ์ COVID-19 

สุทัศน์ สุระวัง 28 กุมภาพันธ์ 
2565  - 28 
กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบ Zoom 

62 เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Digital 
Leaders สำหรบัผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 

สุทัศน์ สุระวัง 17 มีนาคม 
2565  - 17 มีนาคม 
2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) 

63 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

นิรมล อุตมอ่าง 4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

64 เข้าร่วมสัมมนาผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจำปี 
2564 เรื่อง “การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ.2566-2570)” 

นิรมล อุตมอ่าง 31 กรกฎาคม 
2564  - 31 
กรกฎาคม 2564 

Zoom Meeting 

65 อบรมการจดัการเรียนการสอน
แบบ Online Learning 

นิรมล อุตมอ่าง 30 กรกฎาคม 
2564  - 30 
กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

66 เข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม 
Flavor 100:Flavor Science for 
Non-Science Online 
Workshop "กลิ่นรส: ศาสตร์และ
ศิลปะของความอร่อยจากมุมมอง
นักวิทยาศาสตร์และนักรังสรรค์
อาหาร” 

นิรมล อุตมอ่าง 23 กันยายน 
2564  - 24 กันยายน 
2564 

ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ 
Zoom 
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 เข้าประชุมเพื่อหารือบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

นิรมล อุตมอ่าง 29 กันยายน 
2564  - 29 กันยายน 
2564 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร
นครรินทร์ คณะแพทยศาสตร ์

67 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร “ฝึกทักษะ ประสาท
สัมผสั Sensory Evaluation 
101” 

นิรมล อุตมอ่าง 28 พฤศจิกายน 
2564  - 28 
พฤศจิกายน 2564 

บริษัท ฟูลลี่ เบคเคต สตอรี่ 
จำกัด 

68 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร “ฝึกทักษะ ประสาท
สัมผสั Sensory Evaluation 
101” 

นิรมล อุตมอ่าง 28 พฤศจิกายน 
2564  - 28 
พฤศจิกายน 2564 

บริษัท ฟูลลี่ เบคเคต สตอรี่ 
จำกัด 

69 เข้าร่วมอบรมการจดัการเรียนการ
สอนแบบ online learning และ 
active learning 

นิรมล อุตมอ่าง 29 มีนาคม 
2565  - 29 มีนาคม 
2565 

ผ่านระบบ Zoom 

70 เข้าร่วมการประชุม “ทิศทางการ
ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำหรับเกษตรและอาหาร ตาม
แนวการสรา้งขั้วความเจริญใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม 
Route 1 Innovation 
Economic Corridor” เพื่อแสดง
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการพัฒนาด้านเกษตร
และอาหาร 

ไพโรจน์ วิรยิ
จาร ี

5 ตุลาคม 2564  - 5 
ตุลาคม 2564 

ผ่านทาง Zoom Meeting 

71 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ของมหาวิทยาลัย และผลงาน
ในตำแหน่งคณบดี ครั้งท่ี 2/2564 

ไพโรจน์ วิรยิ
จาร ี

24 พฤศจิกายน 
2564  - 24 
พฤศจิกายน 2564 

ห้องประชุมพิชัยสงคราม ช้ัน 4 
อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถ ์

72 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และผลงาน
ในตำแหน่งคณบด ี

ไพโรจน์ วิรยิ
จาร ี

3 ธันวาคม 2564  - 3 
ธันวาคม 2564 

ห้องประชุมพิชัยสงคราม ช้ัน 4 
อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถ ์

73 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 
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แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

74 เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการ
ดำเนินการหน่วยทดสอบการ
ยอมรับของผู้บรโิภค (Senior 
Consumer Testing Unit : 
SCTU) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

2 สิงหาคม 2564  - 2 
สิงหาคม 2564 

ระบบ Zoom Meeting 

75 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

29 สิงหาคม 
2564  - 29 สิงหาคม 
2564 

ร้านวีแกน ซีเคร็ท Central 
festival ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม ่

76 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

28 สิงหาคม 
2564  - 28 สิงหาคม 
2564 

ร้าน Coffee Bus 206 จ.
เชียงใหม ่

77 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

30 กันยายน 
2564  - 30 กันยายน 
2564 

ร้าน Coffee bus มีโชคพลาซ่า 
และ ร้านวีแกน ซีเคร็ท Central 
festival 

78 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

20 ตุลาคม 
2564  - 20 ตุลาคม 
2564 

ร้านต๋องเหนือ ต.ป่าแดด อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

79 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

21 ตุลาคม 
2564  - 21 ตุลาคม 
2564 

ร้านโอ้กะจู๋ ต.หายยา อ.เมือง จ.
เชียงใหม ่

80 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

29 พฤศจิกายน 
2564  - 29 
พฤศจิกายน 2564 

ร้านโอ้กะจู๋, ร้านต๋องเหนือง 

81 เพื่อไปนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบตัิสห
กิจศึกษา 

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

18 มกราคม 
2565  - 18 มกราคม 
2565 

บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกดั จ.
เชียงใหม ่

82 เข้าร่วมอบรม Infographic และ
การตัดต่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

19 เมษายน 
2565  - 19 เมษายน 
2565 

ระบบ Zoom 
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 เข้าร่วมอบรม Infographic และ
การตัดต่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

ปิยวรรณ สิมะ
ไพศาล 

20 เมษายน 
2565  - 20 เมษายน 
2565 

ผ่านระบบ Zoom 

83 เป็นประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ นส.สายฝน โพธิ
สุวรรณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

ยุทธนา พิมลศิริ
ผล 

10 มิถุนายน 
2564  - 10 มิถุนายน 
2564 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

84 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

ยุทธนา พิมลศิริ
ผล 

4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

85 เป็นวิทยากรบรรยายพเิศษ เรื่อง 
“เริ่มต้นอยา่งไรใหไ้ด้ตีพมิพ์ผลงาน
ใน World Journal (ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)” 

ยุทธนา พิมลศิริ
ผล 

9 สิงหาคม 2564  - 9 
สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
meeting 

86 เป็นผู้ทรงคณุวุฒิ ใน
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิอาหาร 

ยุทธนา พิมลศิริ
ผล 

17 กันยายน 
2564  - 17 กันยายน 
2564 

ผ่านระบบ Zoom Meeting 

87 ประธานคณะกรรมการ สอบ
วิทยานิพนธ์ น.ส.ปรางทิพย์ ปฤชา
นนท์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สำนัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

ยุทธนา พิมลศิริ
ผล 

19 พฤศจิกายน 
2564  - 19 
พฤศจิกายน 2564 

สอบออนไลน ์

88 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 
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 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 19 สิงหาคม 
2564  - 19 สิงหาคม 
2564 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนคำเทอร์
เรส จ.เชียงใหม ่

89 เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการ
ดำเนินการหน่วยทดสอบการ
ยอมรับของผู้บรโิภค (Senior 
Consumer Testing Unit : 
SCTU) 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 2 สิงหาคม 2564  - 2 
สิงหาคม 2564 

ระบบ Zoom Meeting 

90 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 21 กันยายน 
2564  - 21 กันยายน 
2564 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนคำเทอร์
เรส จ.เชียงใหม ่

91 เป็นวิทยากรหลักสตูรปลดล็อค 
SMEs ด้วยนวัตกรรมยดือายุ
อาหารกิจกรรม ยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลติและการตลาด 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 16 พฤศจิกายน 
2564  - 16 
พฤศจิกายน 2564 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม ่

92 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 8 พฤศจิกายน 
2564  - 8 
พฤศจิกายน 2564 

ร้านดีเจ้นท์ และรา้นบ้านก๋องคำ 
จ.เชียงใหม่ 

93 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 23 ธันวาคม 
2564  - 23 ธันวาคม 
2564 

ร้านก๋องคำ และรา้นดีเจนต์ จ.
เชียงใหม ่

94 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 16 ธันวาคม 
2564  - 16 ธันวาคม 
2564 

  

95 เพื่อไปนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบตัิสห
กิจศึกษา 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 18 มกราคม 
2565  - 18 มกราคม 
2565 

บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกดั จ.
เชียงใหม ่

96 เป็นวิทยากรการอบรมยกระดบั
องค์ความรู้ “ติดอาวุธให้
อุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคนิค
นวัตกรรม” 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 18 กุมภาพันธ์ 
2565  - 18 
กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
meeting 
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97 เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Digital 
Leaders สำหรบัผู้บริหาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 17 มีนาคม 
2565  - 17 มีนาคม 
2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meeting) 

98 เข้าร่วมอบรมการจดัการเรียนการ
สอนแบบ online learning และ 
active learning 

ชิตาพัณณ์ ใบง้ิว 29 มีนาคม 
2565  - 29 มีนาคม 
2565 

ผ่านระบบ Zoom 

99 เป็นวิทยากร กิจกรรมยกระดับ
องค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม” 

อิศรพงษ ์พงษ์
ศิริกุล 

25 มิถุนายน 
2564  - 25 มิถุนายน 
2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Meeting 

100 เป็นวิทยากร กิจกรรมยกระดับ
องค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม” 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

2 กรกฎาคม 
2564  - 2 กรกฎาคม 
2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Meeting 

101 ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการภายใต้ศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

22 มิถุนายน 
2564  - 23 มิถุนายน 
2564 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม ่

102 ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการภายใต้ศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

24 มิถุนายน 
2564  - 25 มิถุนายน 
2564 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม ่

103 เข้าร่วมตดิตามการดำเนินการ
โครงการ“ยกระดับการผลิตและ
มาตรฐานสินค้ากลุ่มอาหารพร้อม
ทาน ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป
ด้วยความร้อน (Thermal 
Processing)” 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

24 ตุลาคม 
2564  - 27 ตุลาคม 
2564 

บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด 
จังหวัดตาก 

104 เพื่อทำวิจัย โครงการ การวางผัง
การผลิตสำหรับโรงงานแปรรูป
ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง" 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

3 พฤศจิกายน 
2564  - 3 
พฤศจิกายน 2564 

บริษัท แปด แปด เก้า จำกัด อ.
เมือง จ.ลำพูน 

105 เป็นวิทยากรหลักสตูรการเพิ่ม
ศักยภาพผู้ประกอบการเชียงราย
โฮมเมดไอศกรมี ด้วยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวตักรรม และ
ทักษะการประเมินคณุภาพทาง
ประสาทสัมผัส (Sensory 
Evaluation) 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

17 ธันวาคม 
2564  - 18 ธันวาคม 
2564 

จังหวัดเชียงราย 
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106 เพื่อเป็นผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษณ์ 
กิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรไทยสู้
ภัยโควิด-19 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

8 มกราคม 2565  - 8 
มกราคม 2565 

ห้องประชุมข้าวหอมแดง อาคาร
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม ่

107 เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการใน
ชุมชน หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ บรรจุภณัฑ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน
เขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

14 มีนาคม 
2565  - 14 มีนาคม 
2565 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑ์
พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

108 เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการใน
ชุมชน หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน
เขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

26 มีนาคม 
2565  - 26 มีนาคม 
2565 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑ์
พืชผักและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

109 เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการใน
ชุมชน หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน
เขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

2 เมษายน 2565  - 2 
เมษายน 2565 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑ์
พืชผักและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

110 เป็นวิทยากร “ทักษะด้านดจิิทัล
และการตลาดยุคใหม่สำหรับ
ผู้ประกอบการ” Workshop 
บรรจภุัณฑส์ร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

29 มีนาคม 
2565  - 29 มีนาคม 
2565 

ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีมา
ราม อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม ่
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111 เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการใน
ชุมชน หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน
เขตอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

2 เมษายน 2565  - 2 
เมษายน 2565 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑ์
พืชผักและผลไม้ อ.บ้างโฮ่ง จ.
ลำพูน 

112 เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการใน
ชุมชน หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบกิจการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรใน
เขตอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

9 เมษายน 2565  - 9 
เมษายน 2565 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภณัฑ์
พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอ
บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

113 เข้าร่วมให้คำปรึกษา
ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร บริษัท เบ
สิคไลน์ ฟาร์ม จำกดั 

อิศรพงษ์ พงษ์
ศิริกุล 

27 เมษายน 
2565  - 27 เมษายน 
2565 

สถานท่ีผลติอาหาร บริษัท เบสิค
ไลน์ ฟารม์ จำกัด 

114 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

115 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

29 สิงหาคม 
2564  - 29 สิงหาคม 
2564 

ร้านวีแกน ซีเคร็ท Central 
festival ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม ่

116 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

28 สิงหาคม 
2564  - 28 สิงหาคม 
2564 

ร้าน Coffee Bus 206 จ.
เชียงใหม ่

117 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

30 กันยายน 
2564  - 30 กันยายน 
2564 

ร้าน Coffee bus มีโชคพลาซ่า 
และ ร้านวีแกน ซีเคร็ท Central 
festival 

118 เข้าประชุมเพื่อหารือบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

29 กันยายน 
2564  - 29 กันยายน 
2564 

ห้องประชุม 801 ช้ัน 8 อาคาร
นครรินทร์ คณะแพทยศาสตร ์
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119 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

20 ตุลาคม 
2564  - 20 ตุลาคม 
2564 

ร้านต๋องเหนือ ต.ป่าแดด อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

120 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

21 ตุลาคม 
2564  - 21 ตุลาคม 
2564 

ร้านโอ้กะจู๋ ต.หายยา อ.เมือง จ.
เชียงใหม ่

121 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

29 พฤศจิกายน 
2564  - 29 
พฤศจิกายน 2564 

ร้านโอ้กะจู๋, ร้านต๋องเหนือง 

122 เพื่อไปนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบตัิสห
กิจศึกษา 

สุวรรณา เดชะ
รัตนางกูร 

6 มกราคม 2565  - 6 
มกราคม 2565 

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ
ตอนล่าง (โรงงานนมสโุขทัย) 

123 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

124 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

27 ตุลาคม 
2564  - 27 ตุลาคม 
2564 

ร้านลาบต้นยาง ร้าน The 
Redbox Thailand และร้าน 
Bai-Bua อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

125 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

10 พฤศจิกายน 
2564  - 10 
พฤศจิกายน 2564 

ร้านลาบต้นยาง และร้าน The 
Redbox Thailand จ.เชียงใหม ่

126 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

17 พฤศจิกายน 
2564  - 17 
พฤศจิกายน 2564 

ร้าน Bai-Bua และร้านฟรุต
เทอร์เดย์ จ.เชียงใหม ่

127 เป็นวิทยากรในโครงการถอดรหัส
นวัตกรรมอาหารล้านนา (Lanna 
Food Gastronomy Coding) 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

5 พฤศจิกายน 
2564  - 5 
พฤศจิกายน 2564 

ร้านฟรุตเทอร์เดย์ จ.เชียงใหม ่

128 เพื่อไปนิเทศนักศึกษาที่ปฏิบตัิสห
กิจศึกษา 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

18 มกราคม 
2565  - 18 มกราคม 
2565 

บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกดั จ.
เชียงใหม ่

129 เข้าร่วมสัมมนาบรูณาการทาง
วิชาการ เรื่อง “การพัฒนา
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
ประเภทอาหาร” 

กัญญรตัน์ สุทธ
ภักต ิ

25 กุมภาพันธ์ 
2565  - 25 
กุมภาพันธ์ 2565 

ผ่านระบบ Zoom 
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130 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

วิญญู ศักดาทร 6 พฤษภาคม 
2564  - 6 พฤษภาคม 
2564 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง จ.ลำปาง 

131 ลงพื้นที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิต
ไข่เค็ม 

วิญญู ศักดาทร 7 มิถุนายน 2564  - 7 
มิถุนายน 2564 

เครือข่ายพลเมืองพัฒนาเกษตร
สารภี ต.สันทราย อ.สารภี จ.
เชียงใหม ่

132 ลงพื้นที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิต
น้ำพริกปลาหมอ 

วิญญู ศักดาทร 8 มิถุนายน 2564  - 8 
มิถุนายน 2564 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยง
ปลาหมอไทยแบบครบวงจร ต.
แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ่

133 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทลั : 
มาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการ
สร้าง/จดัการเอกสารดิจิทลั และ 
Digital Preservation 

วิญญู ศักดาทร 17 มิถุนายน 
2564  - 18 มิถุนายน 
2564 

ผ่านระบบ Zoom 

134 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.๒๒๓ วัสดผุลติภณัฑ์ ๓ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

วิญญู ศักดาทร 15 สิงหาคม 
2564  - 21 
พฤศจิกายน 2564 

รูปแบบออนไลน ์

135 เข้าร่วมให้ข้อมลูการปรับปรุง
หลักสตูรศลิปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม 

วิญญู ศักดาทร 8 กรกฎาคม 
2564  - 8 กรกฎาคม 
2564 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง 

136 เดินทางลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์
สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปอง
วิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

วิญญู ศักดาทร 12 ตุลาคม 
2564  - 12 ตุลาคม 
2564 

สถานประกอบการน้ำพริกหนุม่
แม่ลัด ต.มะกอก จ.ลำพูน และ
สถานประกอบการน้ำจุ้มสุกี้คณุ
ปิ่น ต.ป่าซาง จ.ลำพูน 

137 เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงาน
ภายใต้โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิง
สร้างสรรคส์ู่ตลาดสากล กิจกรรม
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิญญู ศักดาทร 20 ตุลาคม 
2564  - 20 ตุลาคม 
2564 

ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตัิการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.
ลำปาง 



52 
 

 รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

หัตถอุตสาหกรรม จากการ
ผสมผสานภูมิปญัญาท้องถิ่น
หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ 

138 เข้าร่วมกิจกรรรมเพิ่มศักยภาพ
ทางการตลาด ภายใตโ้ครงการ 
การให้คำปรึกษายื่นขอสถานท่ี
ผลิตอาหารพร้อมเลขสารบบ
ผลิตภณัฑ์และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชาเชียงดาสมุนไพร 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

วิญญู ศักดาทร 25 ธันวาคม 
2564  - 25 ธันวาคม 
2564 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง 

139 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับงาน ภายใต้
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชนเชิงสรา้งสรรค์สูต่ลาด
สากล กิจกรรมออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
จากการผสมผสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นหลากหลายเพื่อเพ่ิมมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ 

วิญญู ศักดาทร 1 ธันวาคม 2564  - 1 
ธันวาคม 2564 

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง 

140 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และ
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก
ทีมผู้ชนะโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

วิญญู ศักดาทร 12 ธันวาคม 
2564  - 12 ธันวาคม 
2564 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนะธรรม 
กรุงเทพฯ 

141 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และ
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก
ทีมผู้ชนะโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 

วิญญู ศักดาทร 19 กุมภาพันธ์ 
2565  - 19 
กุมภาพันธ์ 2565 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนะธรรม 
กรุงเทพฯ 

142 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาด ภายใต้โครงการ การให้
คำปรึกษาการยื่นขอสถานท่ีผลิต
อาหารพร้อมเลขสารบบผลติภณัฑ์

วิญญู ศักดาทร 5 มกราคม 2565  - 5 
มกราคม 2565 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านกิ่ว จ.ลำปาง 
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และการพัฒนาผลติภณัฑ์ชาเชียง
ดาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านกิ่ว 

143 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินผล
งานการออกแบบผลติภณัฑ์ 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชนเชิงสรา้งสรรค์สูต่ลาด
สากล ครั้งท่ี 2 

วิญญู ศักดาทร 13 มกราคม 
2565  - 13 มกราคม 
2565 

ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชีย 
ลำปาง จ.ลำปาง 

144 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 12 มีนาคม 
2565  - 12 มีนาคม 
2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

145 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 19 มีนาคม 
2565  - 19 มีนาคม 
2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

146 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 26 มีนาคม 
2565  - 26 มีนาคม 
2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

147 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 2 เมษายน 2565  - 2 
เมษายน 2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

148 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 9 เมษายน 2565  - 9 
เมษายน 2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

149 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 23 เมษายน 
2565  - 23 เมษายน 
2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 

150 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ วิชา 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 ใน
ภาคการศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

วิญญู ศักดาทร 30 เมษายน 
2565  - 30 เมษายน 
2565 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร 
จ.ลำปาง 
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151 จัดการอบรมกิจกรรมเพิม่
ศักยภาพทางการตลาด ภายใต้
โครงการการให้คำปรึกษาการยื่น
ขอสถานท่ีผลติอาหารพร้อมเลขสา
รบบผลิตภณัฑ์และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชาเชียงดาผสมสมุนไพร 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษบ้านกิ่ว 

วิญญู ศักดาทร 16 กุมภาพันธ์ 
2565  - 16 
กุมภาพันธ์ 2565 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านกิ่ว อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง 

152 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินผล
งานการออกแบบผลติภณัฑ์ 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชนเชิงสรา้งสรรค์สูต่ลาด
สากล ครั้งท่ี 4 

วิญญู ศักดาทร 9 มีนาคม 2565  - 9 
มีนาคม 2565 

ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเซีย 
ลำปาง จังหวัดลำปาง 

153 เพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๒-๓ งาน
จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฯ ตามโครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อัตลักษณ์ชุมมชนเชิง
สร้างสรรคส์ู่ตลาดสากลกิจกรรม 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรม จากการ
ผสมผสานภูมิปญัญท้องถิ่นที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ 

วิญญู ศักดาทร 21 เมษายน 
2565  - 21 
พฤษภาคม 2565 

ศาลากลางจังหวัดลำปาง จ.
ลำปาง 

154 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565" 

พรจันทร์ วอล
เตอร ์

4 มิถุนายน 2564  - 4 
มิถุนายน 2564 

ผ่านระบบ Zoom 

155 อบรมการใช้งานและการเพิ่ม
ข่าวสารเว็บไซต์ใหม่ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

พรจันทร์ วอล
เตอร ์

3 กุมภาพันธ์ 
2565  - 3 กุมภาพันธ์ 
2565 

Zoom Meeting 

 
 

 



  เอกสารประกอบ จ 
 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
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  เอกสารประกอบ ฉ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

 



ผลประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จําแนกตามคณุลกัษณะ
บณัฑติ 2565

ระดบัการศกึษา ทั �งหมด สว่นงาน อตุสาหกรรมเกษตร

สว่นงาน จาํนวน
บณัฑติที�
ไดร้บั
การ

ประเมนิ

คณุลกัษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ ผลการพฒันา
บณัฑติตามอตั
ลกัษณข์อง
มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่

ดา้น
ทกัษะ
การเป็น
พลเมอืง
โลก

ดา้น
คณุธรรม
จรยิธรรม

ดา้น
ความ
รู ้

ดา้น
ทกัษะ
ทาง
ปญัญา

ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล
และความรบั
ผดิชอบ

ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
การสื�อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

คา่เฉลี�ยผล
การประเมนิ

รวม
คณุลกัษณะ
บณัฑติ

อตุสาหกรรมเกษตร 22 4.75 4.16 4.15 4.64 4.16 4.39 4.23 4.40

      ปรญิญาตรี 20 4.77 4.16 4.15 4.66 4.15 4.40 4.23 4.40

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
บรรจ ุ(หลกัสตูรไทย)

3 5.00 4.58 4.83 5.00 4.50 4.79 4.67 4.78

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
พัฒนาผลติภณัฑ ์(หลกัสตูร
ไทย)

2 4.50 4.00 3.50 4.38 4.38 4.17 4.00 4.25

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
ทางอตุสาหกรรมเกษตร
(หลกัสตูรไทย)

3 4.80 4.17 4.00 4.83 4.08 4.40 4.33 4.44

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาเทคโนโลยี
ผลติภณัฑท์างทะเล
(หลกัสตูรไทย)

1 4.80 3.75 4.00 4.50 3.50 4.14 4.00 4.17

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร
(หลกัสตูรไทย)

7 4.77 4.07 4.11 4.61 4.18 4.37 4.07 4.38

            วทิยาศาสตรบณัฑติ
สาขาวชิาวศิวกรรม
กระบวนการอาหาร
(หลกัสตูรไทย)

4 4.70 4.19 4.19 4.56 3.94 4.33 4.25 4.25

      ปรญิญาโท 2 4.50 4.13 4.13 4.38 4.25 4.29 4.25 4.42

            วทิยาศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการพัฒนา
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
เกษตร (หลกัสตูรไทย)

1 5.00 4.25 4.25 4.75 4.50 4.57 4.50 4.83

            วทิยาศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
การอาหาร (หลกัสตูรไทย)

1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

รวม 22 4.75 4.16 4.15 4.64 4.16 4.39 4.23 4.40

ภาพรวมมหาวทิยาลยั รายหลกัสตูร

https://qagif.eqd.cmu.ac.th/SearchGqe01.aspx?Mode=byOrganization
https://qagif.eqd.cmu.ac.th/SearchGqe01.aspx?Mode=All
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