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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

แผน ก 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  10 10 10 10 10 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  4 5 2 3 1 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 40 50 20 30 10 

 

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 

40 50 20 30 10 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

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

แนวโน้มนักศึกษำส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกเรียนต่อสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีน้อยลง 
เนื่องจำกมีกำรเรียนปฏิบัติกำร ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ท ำให้ส่งผล
กระทบกับภำวะเศรษฐกิจ มีข้อจ ำกัดในเรื่องทุนกำรศึกษำ ดังนั้นสำขำวิชำฯ ได้มีแผนในกำรแสวงหำ
ทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย และได้เพ่ิมให้มีกำรจัดกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  
 
2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

2.3.1 แขนงวิชำ/โครงสร้ำงหลักสูตร/ชื่อหลักสูตร ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
2.3.2 มีแผนในกำรแสวงหำทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย  

      2.3.3 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้กับนักศึกษำทั้งภำยในคณะ และภำยนอก ทั้งกำรพูดคุย
โดยตรงและประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้น
สภาพสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษานั้นๆ  

อัตราการคงอยู่ สาเหตุของการลาออกและการ
พ้นสภาพ  

(ระบุจ านวนตามสาเหตุ) 
ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปีที่ 
2 

รวม
(2) 

รหัส 59 2   0 *1   100  
รหัส 60 4  2 2 *2   50 นักศึกษำมีปัญหำทำงด้ำน

สุขภำพ และนักศึกษำอีก
คนมีปัญหำด้ำนกำรเรียน
เพรำะต้องปรับพ้ืนฐำน 

รหัส 61 5   0 *3   100  
รหัส 62 2 1  1 *4   50 นักศึกษำย้ำยติดตำม

ครอบครัวไปต่ำงประเทศ 
รหัส 63 3  2 1 *5   33 นักศึกษำย้ำยกลับไปอยู่

ต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 รำย 
และท ำธุรกิจที่บ้ำน จ ำนวน 
1 รำย 

รหัส 64 1 1  1 0 ท ำธุรกิจที่บ้ำน จ ำนวน 1 
รำย 

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

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รหัส 59 (*1) รหัส 60 (*2) รหัส 61 (*3) รหัส 62 (*4) รหัส 63 (*5) 
ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

100 50 100 50 33 

หมำยเหตุ : น ำข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ที่มีเครื่องหมำย (*1) (*2) (*3) (*4) (*5)  มำกรอกให้ตรงตำมปี
กำรศึกษำที่ก ำหนด 
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2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ให้ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  

- มีกำรให้ค ำปรึกษำ/ชี้แจงในรำยละเอียดของหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น กำรฝึกทักษะภำษำและกำรสื่อสำร กำรอบรมกำรใช้เครื่องมือขั้นสูง เป็นต้น 
 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

- ลดลง เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ covid 19 จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องกลับไป
ช่วยธุรกิจทำงบ้ำน นอกจำกนี้ เป็นเหตุผลส่วนตัวที่จ ำเป็นต้องเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

- กำรคัดเลือกนักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะศึกษำต่อ กำรแสวงหำทุนสนับสนุนกำรศึกษำ/กำร
วิจัย รวมถึงกำรวำงระบบติดตำมให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
รหัส 59 2 *0  1  1 0 
รหัส 60 4  *0  2 2 0 
รหัส 61 2   *0  1 0 
รหัส 62 1    *0  0 
รหัส 63 1     *0 0 

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

ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

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

 

สรุปผลการด าเนินงาน (สามารถศึกษาวิธีการค านวณได้จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 50) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

0 0 0 0 0 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
- นักศึกษำเสนอหัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ล่ำช้ำ เนื่องจำก สอบภำษำอังกฤษไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.12 
 

2.42 

 

3.13 

 

3.54 

 

3.81 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

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

วิทยำนิพนธ์ นอกจำกนี้ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แต่ละท่ำนมีกำรนัดนักศึกษำให้น ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือเป็นกำรติดตำมและประเมินกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ ว่ำเป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนดหรือไม่  

- คณะมีกำรจัดฝึกอบรมกำรเขียนผลงำนเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำมีกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมแผนกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดสรรทุนสนับสนุนกำร
ท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำโดยจะจัดสรรให้เฉพำะนักศึกษำที่สำมำรถเสนอหัวข้อโครง
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ร่ำงได้ทันในภำคกำรศึกษำที่สองของปีแรก รวมถึงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมเสนอ
ผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

- กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ได้ติดตำมกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็นระยะๆ ในที่
ประชุมหลักสูตร มีกำรรำยงำนสถำนะของนักศึกษำเป็นระยะ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำร
ประเมิน 

100 100 100 100 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

4.35 4.32 4.45 4.29 4.98 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
- สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจำกมีกำรปรับใช้เทคนิคกำรสอนในศตวรรษที่ 21 มำกขึ้น 
 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
- ปรับกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ใช้เทคนิคกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 มำกข้ึน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

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

software ที่จ ำเป็น 
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2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีระบบกำรจอง/กำรแจ้งซ่อมออนไลน์ มีระบบ
ประเมินกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมือ/นักวิทยำศำสตร์ มีระบบกำรซ่อมบ ำรุง 
 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.59 3.28 3.40 3.68 3.71 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือ กำรที่มีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ถึงแม้ว่ำช่วงกำรประเมินจะอยู่ใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง 
 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
จำกผลกำรประเมินเรื่องห้องปฏิบัติกำรแปรรูป อุปกรณ์บำงส่วนช ำรุด ไม่พร้อมใช้งำน และห้อง

มีสภำพทรุดโทรม ทั้งนี้ ทำงคณะได้ท ำกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรใหม ่ให้สะอำดและทันสมัย  
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. ห้องเรียนและอุปกรณ์ 3.75 
1.1 ควำมสว่ำงภำยในห้องเรียน 3.50 
1.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน  3.63 
1.3 สภำพของโต๊ะและเก้ำอ้ี 4.00 
1.4 ควำมสะอำดของห้องเรียน 3.88 
2. ห้องปฏิบัติการ 3.68 
2.1 ควำมสว่ำง ควำมสะอำด และควำมเรียบร้อยของห้องปฏิบัติกำร 3.88 
2.2 ควำมพร้อมใช้งำนของอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.38 
2.3 ควำมเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.25 
2.4 ควำมเพียงพอของสำรเคมีต่ำง ๆ และอำหำรเลี้ยงเชื้อ  3.75 
2.5 คว ำมปลอดภั ยทำ งด้ ำนกำยภำพ / เ คมี / ชี วภ ำพของ
ห้องปฏิบัติกำร 

4.13 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลการด าเนินงาน 

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

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรวิ จั ยและพัฒนำ 
รวมถึ งกำรประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำร
พัฒนำ 

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

- Learner Person 
- Innovative Co-

creator 
Active citizen 

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

 - ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
กระบวนกำรต่ำงๆในกำร
คิ ด  วิ เ ค ร ำ ะ ห์  แ ล ะ
แก้ปัญหำเมื่อต้องเผชิญ
กั บ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ใ ห ม่  
(TQF 2 และ 3) 

- Learner Person 
Innovative Co-creator 

3. สำมำรถบริหำรจัดกำร
ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร พั ฒ น ำ
ผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม
เ ก ษ ต ร  ภ ำ ย ใ ต้ ห ลั ก
คุณธรรมจริยธรรม และ
ควำมมีจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ มี
ทั ก ษ ะ ค ว ำ ม  สั ม พั น ธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับชอบ 

 - ด้ ำ น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม กำรพัฒนำ
นิ สั ย ในกำรประพฤติ
อ ย่ ำ ง มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ทั้ ง ในเรื่ อง
ส่วนตัวและสังคม 
- ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ ควำม 
สำมำรถในกำร ท ำงำน
กลุ่ม ควำม สำมำรถใน
กำรวำงแผนและ

-    Active citizen 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

รับผิดชอบในกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง (TQF 1 และ 
4) 

4 .  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร ใ ช้
เทคโน โลยี ส ำรสน เทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 - ด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
และกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
(TQF 5) 

 

หมายเหตุ  ใช้หลักสูตร ปี 2561 ซ่ึงยังไม่ได้ก าหนด PLOs 
 

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

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

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

- กำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพงำนวิจัยและพัฒนำ  

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต 

ผลกำรประเมินในกระบวนวิชำใน
หลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยอักษรล ำดับขั้น 
ของกระบวนวิชำหลักอยู่ในเกณฑ์
ดี  ขึ้นไปแสดงให้ เห็นถึงระดับ
สมรรถนะของผู้เรียนเกี่ยวกับกำร
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตรให้มี
คุณภำพและมำตรฐำน   

2. สำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนวิจัย 

ไปแก้ไขปัญหำและสำมำรถช่วยพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ  

- กำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพงำนวิจัยและพัฒนำ 

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต 

- ผลกำรประเมินในกระบวนวิชำ
ในหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยอักษรล ำดับ
ขั้น ของกระบวนวิชำหลักอยู่ใน
เกณฑ์ดี ขึ้นไปแสดงให้เห็นถึง
ระดับสมรรถนะของผู้เรียน
เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตรให้มี
คุณภำพและมำตรฐำน   

- ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิต
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 
100 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
3. สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนด้ำนกำร

พัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำยใต้
หลักคุณธรรม จริยธรรม และควำมมี
จรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพมี
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับชอบ  

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต - ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิต
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 
100 

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

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กำรสอบถำมผู้ใช้มหำบัณฑิต - ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิต
คณะอุตสำหกรรมเกษตร ร้อยละ 
100 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

8 3 37.50 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

605751 เทคโนโลยี
ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ก ำ ร
จัดกำรผลิตภัณฑ์ใหม ่

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

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ จ้ำ
แนกตำม 
TQF รำยด้ำนได้ดังนี้ 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำรประเมิน
กำรส่งรำยงำนตรงเวลำ 
 • ด้ำนที่ 2 และ 3 ใช้กำร
สอบกลำงภำคและสอบ
ปลำยภำคและประเมินผล
รำยงำน 
 • ด้ำนที่ 4 ใช้กำรประเมิน
กำรน ำเสนองำน 
 • ด้ำนที่5 ใช้กำรประเมินผล
กำรสืบค้นและใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องรำยงำนและกำร
น ำเสนอ  

605795 สัมมนำ
ปริญญำโท 1 

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

- ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
กิจกรรมกำรเรียน
ก ำ ร ส อ น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
รำยวิชำ 

- กำรพิจำรณำ 

กำรให้คะแนน 

 

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ 
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รำยวิชำ 
-กำร พิจำรณำให้คะแนน
สะท้อนผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ของกระบวนวิชำทั้ง 3 ด้ำน
คือ นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำ  
และประมวลข้อมูลทำงด้ำน
เ ท ค โ น โ ล ยี ก ำ ร พั ฒ น ำ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  น ำ เ ส น อ
ผลงำนวิจัยให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจได้   
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร ะ ห ว่ ำ ง นั ก ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ
คณำจำรย์ด้วยข้อมูลงำนวิจัย
และควำมรู้ที่มีได้ 

- อำจจะเพ่ิมค ำอธิบำยระดับ
คะแนนต่ำงๆให้ เป็นที่ เข้ำใจ
ตรงกันได้ระหว่ำงอำจำรย์ที่ร่วม
ให้คะแนน (Rubric scoring) 

605796 สัมมนำ
ปริญญำโท 2 

-  ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
ควำมสอดคล้องกัน

-กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้องกับ 

-อำจจะเพ่ิมค ำอธิบำยระดับ
คะแนนต่ำงๆให้ เป็นที่ เข้ำใจ
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
ของ มคอ.3 และ 
มคอ.5 
-  ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
กิจกรรมกำรเรียน
ก ำ ร ส อ น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
รำยวิชำ 
- กำรพิจำรณำ 
กำรให้คะแนน 

ค ำอธิบำยกระบวนวิชำและ
ครอบคลุมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รำยวิชำ 
-กำร พิจำรณำให้คะแนน
สะท้อนผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ของกระบวนวิชำทั้ง 3 ด้ำน
คือ นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำ  
และประมวลข้อมูลทำงด้ำน
เ ท ค โ น โ ล ยี ก ำ ร พั ฒ น ำ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  น ำ เ ส น อ
ผลงำนวิจัยให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจได้   
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร ะ ห ว่ ำ ง นั ก ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ
คณำจำรย์ด้วยข้อมูลงำนวิจัย
และควำมรู้ที่มีได้ 

ตรงกันได้ระหว่ำงอำจำรย์ที่ร่วม
ให้คะแนน (Rubric scoring) 

 
3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  

- หลักสูตรสนับสนุนให้ทุกกระบวนวิชำมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติมำกขึ้น  
 

 
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 1 3 1 2 1 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 2 7 2 2 6 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 50.00 42.86 50.00 100.00 16.67 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.00 4.25 4.00 4.50 5.00 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 4.00 4.22 4.67 4.17 4.25 
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ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4.00 3.73 4.40 4.10 4.25 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

4.00 4.42 4.40 4.50 4.75 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.00 4.07 4.20 4.10 4.50 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 4.00 4.83 4.00 4.50 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

4.00 4.17 4.22 4.28 4.57 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 4.61 

หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
2.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
- ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิต มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตในด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ ทักษะทำงปัญญำ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จอำจเนื่องมำจำกทีมคณำจำรย์ทุกท่ำนให้
ควำมส ำคัญเรื่องคุณธรรมธรรมจริยธรรมโดยมีกำรเน้นย้ ำอยู่เสมอ นอกจำกนั้นอำจเนื่องมำจำกมี
กำรน ำเทคนิคกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะ active learning มำใช้มำกขึ้น เช่น เน้น
ปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ กำรจัดให้มีแลกเปลี่ยนควำมคิด ฯลฯ ซึ่งท ำให้นักศึกษำมีควำมสนใจ 
ส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้และเกิดทักษะที่ดี 
 
2.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
- จำกข้อเสนอปีที่ผ่ำนมำได้เสนอให้มีกำรปรับกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน โดยใช้
เทคนิคกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 มำกขึ้น ซึ่งจำกผลกำรประเมินปีนี้ที่ดีขึ้นจึงจะใช้แนวทำงเดิมท่ี
วำงไว้ 
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3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปี 2564) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีข้อเสนอแนะ - - 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ผลการด าเนินงาน  

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

2.20 4.20 1.80 3.60 0.6 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 3 5 4 2 4 
ร้อยละ 73.33 84.00 90.00 180.00 15.00 
คะแนนที่ได ้ 5 5 5 5 1.88 

 
1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 

1. นำงสำวสุพัตรำ แลดี รหัสนักศึกษำ 591331017 
2. นำงสำวปำนฤทัย เมฆะ รหัสนักศึกษำ 601331012 
3. นำงสำวปำริชำต เคร่งครัด รหัสนักศึกษำ 601331013  
4. นำงสำวกชกร กันทำกำศ รหัสนักศึกษำ 611331029 

 
2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ)  
ชื่อผู้ตีพิมพ์

ผลงาน 
ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์

เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2564)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

Thanawut 
Jino 

Chemical 
Composition and 
Optimum Condition 

Thai Journal 
of Science 

Vol. 10 No. 1 (2021): January-
February 
https://doi.org/10.14456/tjst.2021.5 
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ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่  

(ในปีปฏิทิน 2564)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

of Protein 
Concentrate 
Extraction from 
Commercial Crickets 

and 
Technology   

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
- มีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกนักศึกษำที่จบในปีนี้ได้มีกำรตีพิมพ์ไปในปีก่อนหน้ำนี้แล้ว จึงไม่ได้
น ำมำนับในปีนี้ 
 
3.2 มีวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่สูงขึ้น
อย่างไร 
- จัดฝึกอบรมหัวข้อ manuscript camp ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจและสำมำรถเขียน manuscript ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

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

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวน

กำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง 
โดยมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม 
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำรบันทึกกำรประชุมทุก
ครั้ง 

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

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

มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

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

มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ ตำมแบบมคอ.3 
ครบทุกกระบวนวิชำก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ (ดัง
เอกสำรแนบภำคผนวก ข.) 

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

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ ตำม
แบบ มคอ.5 ครบทุกกระบวนวิชำหลังปิดภำค
กำรศึกษำ 
(ดังเอกสำรแนบภำคผนวก ค.) 

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

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำม
แบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

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

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 ร้อย
ละ 3 จำก 8 กระบวนวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 
2564 

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

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล
ยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำก
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  

ได้รับค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
มีจ ำนวน 1 รำย และได้รับค ำแนะน ำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตร 

9. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพ (ดังเอกสำรแนบ
ภำคผนวก ง.) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ย 4.08 (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก 
จ.) 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 (ดังเอกสำรแนบภำคผนวก 
ฉ.) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 



เอกสารประกอบ ก 
➢ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
   สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประจาปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



เอกสารประกอบ ข 
➢ กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ ค 
➢ กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารประกอบ ง 
 การพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตi 

(ปีการศึกษา 2564) 



ที ่ 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 

ผา่นทาง 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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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 
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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 กังวานพงศ์ 

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) 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

 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 ่



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

 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 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

 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 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

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 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

 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 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

 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 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

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 

 



  เอกสารประกอบ ฉ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
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  เอกสารประกอบ จ 
 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 



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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