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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

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  7 7 7 7 7 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  4 1 1 1 - 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 71.00 14.28 14.28 14.28 - 

 

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 

71.00 14.28 14.28 14.28 - 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

กำรรับนักศึกษำ  
1. หลักสูตรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักศึกษำตำม มคอ.2 และประกำศรับสมัคร 

ผ่ำนบัณฑิตวิทยำลัย 
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    2. หลักสูตรได้มีแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้  
กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ 

    - ก ำหนดจ ำนวนนักศึกษำท่ีจะรับใหม่ตำมแผน 
    - ก ำหนดคุณสมบัติกำรรับนักศึกษำตำมที่ระบุใน มคอ.2 

  โดยจัดท ำปฏิทินเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและกำรตรวจติดตำมเพ่ือแก้ไขปัญหำ
โดยกำรมีส่วนร่วมของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำมีควำมพร้อมต่อกำรเรียนในหลักสูตร มี
กำรประเมินกระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนเข้ำศึกษำ โดยกำร
วิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในเรื่อง 

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

ตลำดและสถำนประกอบกำรหรือภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
  2.  กำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำกำรพัฒนำ

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

  3.  ปฐมนิเทศนักศึกษำเข้ำใหม่ เพ่ือพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และวำงแผนกำรเรียนตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

  4.  ให้ค ำปรึกษำและติดตำมกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 
 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

แนวโน้มนักศึกษำส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลือกเรียนต่อสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีน้อยลง 
เนื่องจำกมีกำรเรียนปฏิบัติกำร ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำให้ส่งผลกระทบ
กับภำวะเศรษฐกิจ มีข้อจ ำกัดในเรื่องทุนกำรศึกษำ ดังนั้นสำขำวิชำฯ ได้มีแผนในกำรแสวงหำ
ทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย และได้เพ่ิมให้มีกำรจัดกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  

 
2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

- มีแผนในกำรแสวงหำทุนกำรศึกษำ/ทุนวิจัย 
- 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 สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ  

(ระบุจ านวนตามสาเหตุ) 
ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปีที่ 
2 

รวม
(2) 

รหัส 59 1   0 *1 100  
รหัส 60 2  1 1 *2 50 นักศึกษำมีปัญหำด้ำน

ครอบครัว 
รหัส 61 5   0 *3 100  
รหัส 62 1   0 *4 100  
รหัส 63 1   0 *5 100  
รหัส 64 1   0 0  

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 50 100 100 100 

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

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

-    มีกำรให้ค ำปรึกษำ/ชี้แจงในรำยละเอียดของหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น กำรฝึกทักษะภำษำและกำรสื่อสำร กำรอบรมกำรใช้เครื่องมือขั้นสูง เป็นต้น 
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2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
-ไม่มี- 
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

-   มีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำในกำรสร้ำงควำมคิดรวบยอดกับงำนวิจัยและควำมรู้ อ่ืนๆเพ่ือ
น ำไปใช้ประโยชน์ สร้ำงระบบในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนักศึกษำตลอดจนกระตุ้นบรรยำกำศ
ของกำรเรียนรู้ในห้องปฏิบัติกำร ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงทันท่วงที 

-   มีกำรพบปะพูดคุย รับฟังปัญหำ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอระหว่ำงนักศึกษำและ
คณำจำรย์ในสำขำวิชำฯ 

 
 
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   0 
รหัส 60 4  *0    0 
รหัส 61 1   *0   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 
4. กำรค ำนวณอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ค ำนวณจำกตัวเลขจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (2) ในช่อง

ที่มีเครื่องหมำย * 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
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 
- สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำให้นักศึกษำทั้งท่ีรับทุนคปก.และทุน พวอ. ต้อง
ชะลอกำรเดินทำงไปท ำวิจัย ณ ต่ำงประเทศ 
- เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 2558 เรื่องกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
อย่ำงไรก็ตำมทำงสำขำวิชำได้มีหลำยกิจกรรมในกำรผลักดันให้นักศึกษำมีผลงำนตีพิมพ์ เช่น 
กำรอบรมกำรเขียน manuscript เป็นต้น 
 
2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

6.58 5.91 4.95 4.41 - 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 

- หลักสูตรได้มีกำรติดตำมกำรจัดท ำหัวข้อโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ศึกษำ  

- หลักสูตรจะมีกำรจัดสัมมนำให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ นอกจำกนี้ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์แต่ละท่ำนมีกำรนัดนักศึกษำให้
น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือเป็นกำรติดตำมและประเมินกระบวนกำรให้
ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ว่ำเป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนดหรือไม่  
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- คณะมีกำรจัดฝึกอบรมกำรเขียนผลงำนเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำมีกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ตำมแผนกำรศึกษำ โดยมีกำร
จัดสรรทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยเพ่ือวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำโดยจะจัดสรรให้เ ฉพำะ
นักศึกษำที่สำมำรถเสนอหัวข้อโครงร่ำงได้ทันในภำคกำรศึกษำที่สองของปีแรก รวมถึงกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ 

- กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ได้ติดตำมกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็นระยะๆ ใน
ทีป่ระชุมหลักสูตร มีกำรรำยงำนสถำนะของนักศึกษำเป็นระยะ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 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 

4.46 4.29 4.97 4.50 4.95 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

- เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 

ปรับกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน โดยใช้เทคนิคกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 
มำกขึ้น  

 
 



8 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 

ห้องปฏิบัติกำร/ห้องท ำวิจัยและเครื่องมือต่ำงๆ รวมถึงกำรบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และsoftware ที่จ ำเป็น 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

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

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

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. ห้องเรียนและอุปกรณ์ 4.00 
1.1 ควำมสว่ำงภำยในห้องเรียน 4.33 
1.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน  4.17 
1.3 สภำพของโต๊ะและเก้ำอ้ี 3.67 
1.4 ควำมสะอำดของห้องเรียน 3.83 
2. ห้องปฏิบัติการ 3.47 
2.1 ควำมสว่ำง ควำมสะอำด และควำมเรียบร้อยของห้องปฏิบัติกำร 3.50 
2.2 ควำมพร้อมใช้งำนของอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.50 
2.3 ควำมเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.17 
2.4 ควำมเพียงพอของสำรเคมีต่ำง ๆ และอำหำรเลี้ยงเชื้อ  3.67 
2.5 คว ำมปลอดภั ยทำ งด้ ำนกำยภำพ / เ คมี / ชี วภ ำพของ
ห้องปฏิบัติกำร 

3.50 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.59 3.28 3.40 3.68 3.73 
 
5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือคงที่ : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
- ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

มีแนวโน้มคงที่และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือ กำรที่มีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ถึงแม้ว่ำช่วงกำรประเมิน
จะอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง นอกจำกนี้ มีครุภัณฑ์ในกำรท ำวิจัยเพิ่มมำกข้ึน 



9 
 

5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
-   จำกผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เรื่องห้องปฏิบัติกำรที่เก่ำ ควำมไม่เพียงพอของ

อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร ทำงสำขำวิชำฯ ได้เสนอรำยกำรครุภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีต้องกำร
ให้กับทำงคณะอุตสำหกรรมเกษตร รวมถึง ร่วมออกแบบห้องปฏิบัติกำรใหม่ ซึ่งคณะฯ ได้ด ำเนินกำร
และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ิมเติม รวมถึงเสนอขอครุภัณฑ์จำกงบประมำณแผ่นดิน และแหล่งทุน
ภำยนอก จนได้ห้องปฏิบัติกำรใหม่ และครุภัณฑ์เพ่ิมเติมมำ 

 
 

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 

มีควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ใน
องค์ควำมรู้ระดับสูง และ 
สำมำรถสร้ำงและด ำเนนิ
งำนวิจยัในสำขำวชิำกำร 
พัฒนำลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
เกษตร 

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

   (TQF 2 และ 3) 

- Learner Person 
- Innovative Co-Creator 

สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน
ระดับสูง และควำมเข้ำใจใน
วิชำ ชีพสำมำรถนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนวิจัยไปแกไ้ข
ปัญหำ  และส ำมำ รถ ช่ ว ย
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของประเทศ 
ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 

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

    (TQF 2, 3 และ 5) 

- Learner Person 
- Innovative Co-Creator 
Active citizen 

สำมำรถจัดกำรปัญหำทำง
จริยธรรมในบริบททำงวิชำชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบ
ต่ อ ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ 

- - ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
กำรพัฒนำนิสัย ในกำร
ประพฤติอย่ำงมีคุณธรรม 

Active citizen 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

จริ ย ธร รม  ทั้ ง ใน เ รื่ อ ง
ส่วนตัวและสังคม 

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

   (TQF 1 และ 4) 
สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรตลำดแรงงำนทำงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร 

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

    (TQF 2, 3 และ 5) 

- Learner Person 
- Innovative Co-Creator 
Active citizen 

หมายเหตุ  ใช้หลักสูตร ปี 2560 ซึ่งยังไม่ได้ก าหนด PLOs 
 

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

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
มีควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในองค์ควำมรู้
ระดับสูง และสำมำรถสร้ำงและด ำเนิน
งำนวิจัยในสำขำวิชำกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

- สอบประมวลควำมรู้ของบัณฑิต 
สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

- นักศึกษำสอบประมวลควำมรู้ผ่ำน
จ ำนวน 1 คน 

- - นักศึกษำจ ำนวน 1 คน  
ผ่ำนกำรประเมิน 

สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ในระดบัสูง    
และควำมเข้ำใจในวิชำชีพสำมำรถนำ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวจิัยไปแก้ไข 
ปัญหำ และสำมำรถช่วยพัฒนำ    
ผลิตภณัฑ์ของประเทศ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 

สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต - ท ำงำน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัย 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
สำมำรถจัดกำรปัญหำทำงจริยธรรมในบริบท
ทำงวิชำชีพเพื่อแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต - ท ำงำน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัย 
 

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ตลำดแรงงำนทำงกำรพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 

- สอบถำมจำกผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
แบบส ำรวจภำวะกำรได้งำนท ำ 

- ท ำงำน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิจัย 
 

หมายเหตุ  ใช้หลักสูตร ปี 2560 ซึ่งยังไม่ได้ก าหนด PLOs 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

4 2 50 
 
 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

605892 
สัมมนำปริญญำเอก 2 

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

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้อง
กับ 
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำ
และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนมีควำมเหมำะสม
กับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ ำแนกตำม  TQF ใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี ้

ในกำรให้คะแนนประเมินนักศึกษำ มีกำร
ประเมินจำกอำจำรย์อย่ำงน้อย 4 ท่ำน โดย
แบ่งหัวข้อเป็นกำรพูดและบุคลิกภำพ 
(ชัดเจน มีจังหวะที่เหมำะสม ถูกต้อง) สื่อ
กำรน ำเสนอ (ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย 
ถูกต้อง) เนื้องำนและเอกสำรประกอบใน
กำรน ำเสนอ (มีแบบแผนกำรวิจัยที่ดี  
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีปริมำณเนื้อหำ
เหมำะสม) และกำรตอบค ำถำม (แสดง
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำงำน) ทั้งนี้ยังไม่มีกำร
ก ำหนด rubric ที่ชัดเจนในกำรประเมินที่มี
ควำมเข้ำใจตรงกัน จึงควรจัดท ำ rubric 
ส ำหรับกำรให้คะแนนประเมินกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินจำกกำรเข้ำช้ัน
เรียนตรงเวลำและกำร
เข้ำร่วมฟังสัมมนำตรง
เวลำ และตั้งใจฟังอย่ำง
ดี และประเมินกำร
น ำเสนอโดยพิจำรณำ
ด้ำนกำรตรงต่อเวลำ 
กำรเคำรพกฎกติกำใน
กำรน ำเสนอ และกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นใน
ระหว่ำงกำรถำมตอบ
ภำยหลังกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
 • ด้ำนที่ 2 3 และ 4
ประเมินจำกคะแนนกำร
น ำเสนอผลงำน 
 • ด้ ำ น ที่  5 ใ ช้ ก ำ ร
ประเมินกำรน ำเสนองำน
และกำรเขียนรำยงำนที่
ถูกต้อง 

605893 สัมมนำปริญญำ
เอก 3 

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

 

- กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
กระบวนวิชำสอดคล้อง
กับ 
ค ำอธิบำยกระบวนวิชำ
และครอบคลุม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ใน มคอ.3 
- กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนมีควำมเหมำะสม
กับเนื้อหำสำระ 
- กำรวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
จ ำแนกตำม  TQF ใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี ้

ในกำรให้คะแนนประเมินนักศึกษำ มีกำร
ประเมินจำกอำจำรย์อย่ำงน้อย 4 ท่ำน โดย
แบ่งหัวข้อเป็นกำรพูดและบุคลิกภำพ 
(ชัดเจน มีจังหวะที่เหมำะสม ถูกต้อง) สื่อ
กำรน ำเสนอ (ชัดเจน กระชับ เข้ำใจง่ำย 
ถูกต้อง) เนื้องำนและเอกสำรประกอบใน
กำรน ำเสนอ (มีแบบแผนกำรวิจัยที่ดี  
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีปริมำณเนื้อหำ
เหมำะสม) และกำรตอบค ำถำม (แสดง
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำงำน) ทั้งนี้ยังไม่มีกำร
ก ำหนด rubric ที่ชัดเจนในกำรประเมินที่มี
ควำมเข้ำใจตรงกัน จึงควรจัดท ำ rubric 

ส ำหรับกำรให้คะแนนประเมินกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
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รายช่ือกระบวนวิชา วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 
 • ด้ำนที่ 1 ใช้กำร
ประเมินจำกกำรเข้ำช้ัน
เรียนตรงเวลำและกำร
เข้ำร่วมฟังสัมมนำตรง
เวลำ และตั้งใจฟังอย่ำง
ดี และประเมินกำร
น ำเสนอโดยพิจำรณำ
ด้ำนกำรตรงต่อเวลำ 
กำรเคำรพกฎกติกำใน
กำรน ำเสนอ และกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นใน
ระหว่ำงกำรถำมตอบ
ภำยหลังกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
 • ด้ำนที่ 2 3 และ 4
ประเมินจำกคะแนนกำร
น ำเสนอผลงำน 
 • ด้ ำ น ที่  5 ใ ช้ ก ำ ร
ประเมินกำรน ำเสนองำน
และกำรเขียนรำยงำนที่
ถูกต้อง 

 
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 1 3 - 0 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 1 2 3 2 1 
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ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 100 50 100 ท ำงำน 1 

คน 
เป็น

เจ้ำของ
กิจกำร/ 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 

0.00 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

5.00 4.75 4.67 - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 5.00 4.00 4.56 - - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4.80 3.80 4.40 - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

4.75 4.50 4.42 - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.40 4.60 4.27 - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 5.00 4.00 4.67 - - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

4.78 4.30 4.46 - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 4.60 

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 
- ค่อนข้ำงคงที่ โดยเฉพำะคุณลักษณะของบัณฑิตในเรื่องมีศักยภำพพร้อมที่จะพัฒนำกำร 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และสำมำรถท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกได้รับ
มอบหมำยให้ช่วยท ำงำนวิจัยและดูแลนักศึกษำปริญญำโท 
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2.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
- มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรฯ เพื่อพิจำรณำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง จำกนั้นท ำ 
ข้อสรุป ประเด็น/กิจกรรมพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 

 
3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปี 2564) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีข้อเสนอแนะ - - 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ   
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ผลการด าเนินงาน  

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

3.40 2.80 3.80 4.00 2.00 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 5 2 1 1 
ร้อยละ 340.00 56.00 190.00 400.00 200.00 
คะแนนที่ได้ 5 3.50 5 5 5 

 

1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 
นำงสำว เฉลิมขวัญ สมใจ รหัสนักศึกษำ 601351008 
 
 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 
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ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2564)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
Chalermkwan 
Somjai 

Utilization of Maillard 
Reaction in Moist-dry-
heating System to 
Enhance 
Physicochemical and 
Antioxidative Properties 
of Dried Whole Longan 
Fruit 

Heliyon Volume 7, Issue 5 May 2021 
Article number e07094 
DOI 
10.1016/j.heliyon.2021.e07094 

Chalermkwan 
Somjai 

Resistant starch 
contents of starch 
isolated from black 
longan seeds 

Molecules 
 

Volume 26, Issue 111 June 
2021 Article number 3405 
DOI 
10.3390/molecules26113405 

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
- มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกปีกำรศึกษำที่แล้วมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 1 คนเท่ำกันโดยผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำมีผลกำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติจ ำนวน 2 ผลงำนเท่ำกัน แต่ปีกำรศึกษำที่แล้วมีผลงำนของ
นักศึกษำอีก 2 คนที่จบไปก่อนหน้ำจึงท ำให้ปีกำรศึกษำท่ีแล้วมีผลงำนรวม 4 ผลงำน 
 
3.2 มีวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่
สูงข้ึนอย่างไร 
- ได้จัดฝึกอบรมหัวข้อ manuscript camp ให้กับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจและสำมำรถเขียน manuscript ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

(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 และ

ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมี
กำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร 6 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 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดภำคกำรศึกษำในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำให้ครบทุกกระบวนวิชำ  

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

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  
ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชำ
ที่เปิดสอนในหลักสูตร ภำยใน 30 วัน หลังวันปิดภำค
กำรศึกษำ 

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

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

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ 
มคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) 
อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชำที่เปิดสอนในแต่
ละปีกำรศึกษำ 

มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 ร้อยละ 2 จำก 4 
กระบวนวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2564 

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

มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กล
ยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผล
กำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 
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 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/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ย 4.27 (ดังเอกสำร
แนบภำคผนวก จ.) 

11. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีผลประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเนื่องจำก
บัณฑิตยังได้งำนท ำ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ ก 
➢ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 
   สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประจาปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



เอกสารประกอบ ข 
➢ กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ ค 
➢ กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบ ง 
➢ การพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

(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 

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 



ที ่ 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 



ที ่ 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 ์



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่

 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 



ที ่ รายการ ชื่อ-สกลุ วันเวลา สถานที ่
 

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) 



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) 

ชิตาพณัณ์ 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 จ 
 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
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