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การรายงานผลการดําเนินงานของ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ประจําปีการศกึษา 2558 

วันที่รายงาน   31 กรกฎาคม  2559  
 

 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบัน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน * 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง * 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล * 
4. อาจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
5. อาจารย์ ดร.มล.ญาศินี จักรพันธ์ุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้รบัการความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 25 เมษายน 2558  
 

อาจารย์ผู้สอน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Tri Indraini Wirjantoro 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ม่วงรัตน์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง 
11. อาจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา 
12. อาจารย์ ดร.มล.ญาศินี จักรพันธ์ุ 
13. อาจารย์ ดร.เอกสิทธ์ิ จงเจริญรักษ์ 
14.  อาจารย์ ดร.สุคันธา  โอศิริพันธ์ุ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 155 หมู่ 2 ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
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 เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนนิงาน 
() ตามเกณฑ์ 

() ไม่ได้ตามเกณฑ์ 
หลักฐาน 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสตูร
ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน 

 ตารางที่ 1.1-1   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

 ตารางที่ 1.1-1   

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

 ตารางที่ 1.1-1   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 ตารางที่ 1.1-2  
ตารางที่ 1.1-3   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ทีป่รึกษาการคน้คว้าอิสระ 
1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
 

 ตารางที่ 1.1-4 
ตารางที่ 1.1-5   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

 ตารางที่ 1.1-6 
ตารางที่ 1.1-7   

การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  (ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1) 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
() ตามเกณฑ์ 

() ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์
1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ตารางที่ 1.1-8 
ตารางที่ 1.1-9   

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก เท่าน้ัน) 
ต้องเป็นรายงานสืบเน่ืองฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 ตารางที่ 1.1-10   

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน  
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเทา่กับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 
คน 

 ตารางที่ 1.1-11   

10 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระใน
ระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 
ต้องมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

 ตารางที่ 1.1-12   

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด   
ต้องไม่เกิน 5 ปี  (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบนั เพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที ่6) 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสตูร
ปรับปรุงพ.ศ. 2556 
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
และใหค้วามเห็นชอบ
หลักสูตร เม่ือวันที่ 19 
กันยายน 2556  
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ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากน้ีต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน 
การกํากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก ไปสู่
การปฏิบัติ/ ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1)   
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ผลการดําเนินงาน : 
1) กระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เป้าหมาย: อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 

1.1) กระบวนการรับอาจารย์  
ระบบและกลไก: คณะอุตสาหกรรมเกษตรบริหารงานแบบไม่มีภาควิชาโดยแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 3 

หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาฯ รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรร่วมกับรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการวิชาการคณะฯ (กรณีปริญญาตรี) และกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ (กรณีบัณฑิตศึกษา) 
สํานักวิชาฯ มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ ซึ่งมีหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเป็น
กรรมการ  ในส่วนของหลักสูตรจะบริหารโดยกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนต้องเป็น
กรรมการอยู่ในกรรมการบริหารหลักสูตร  

ในการบริหารอัตรากําลัง ที่ประชุมสํานักวิชาฯ พิจารณาอัตรากําลังของทุกสาขาวิชาและเสนอคณะฯ           
เพ่ือจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ จากน้ันคณะฯ ทําเรื่องเสนอขออัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะฯ ได้รับการจัดสรรอัตรากําลัง คณะฯ จะแจ้งสํานักวิชาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา
กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับใหม่  โดยกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในกระบวนการรับอาจารย์         
ดังแผนภูมิ 2.1  

ผลการดําเนินงาน: กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับจากกระบวนการรับในปี
การศึกษา 2557 ในส่วนของการเพ่ิมขั้นตอนการจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ สําหรับปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรฯ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้น
ไป สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 ของ สกอ. ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาทบทวน
กระบวนการในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เห็นควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการรับและวิธีการ
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2559 ดังด้านขวาของแผนภูมิ 2.1 โดยปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นปี 2558 
และกําหนดให้ผู้ที่ จะสมัครเป็นอาจารย์ ใหม่ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษและคุณสมบัติ อ่ืนตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กําหนด  และในขั้นตอนการคัดเลือกกําหนดให้ต้องมีการสอบสอนเพ่ิมด้วย   
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  กระบวนการรบัอาจารย์ปี 2558     กระบวนการรับอาจารย์ปี 2559 (ปรับปรุง) 
 
 
 
 
           
 
 
 
            
 
 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามรอบแผนกลยุทธ์ เสนอ

คณะฯ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
พิจารณาขีดความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย์ในปัจจุบัน 
อัตราทดแทนเกษียณล่วงหน้า และความต้องการเปิดหลกัสูตร

ใหม่ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ  

สํานักวิชาฯ 
แจ้งกรอบอัตรากําลังที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยให้

สาขาวิชา/หลักสูตร  

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดคุณสมบัติทางด้านวิชาการตามความเช่ียวชาญที่

หลักสูตรต้องการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 
และคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หน่วยการเจ้าหน้าที่) 
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ โดยมีอาจารย์

ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

กรรมการคัดเลือกฯ 
กําหนดวิธีการคัดเลือกอาจารย์ และกรอบระยะเวลา

ดําเนินการ   

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดคุณสมบัติทางด้านวิชาการตามความเช่ียวชาญที่

หลักสูตรต้องการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 2558 มีผลสอบภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติ

อื่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

สํานักวิชาฯ และคณะฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการคัดเลือกฯ 
กําหนดวิธีการคัดเลือกอาจารย์ และกรอบระยะเวลา

ดําเนินการ และกําหนดให้มีการสอบสอน  
  

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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แผนภูมิ 2.1 กระบวนการรบัอาจารย์ใหม่ 
 
 
 

สํานักวิชาฯ 
จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

ข้อมูลที่จําเป็น  

อาจารย์ใหม่ 
 จัดทํา TOR ส่งหัวหน้าสํานักวิชาฯ ทกุ 6 เดือน (ภาคการศึกษา) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์ โดยมี

อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสญัญาและเพ่ือการปรับปรุง 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และสํานกัวิชาฯ 
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ และดําเนินการ

คัดเลือกอย่างโปร่งใสจนได้อาจารย์ทีมี่คุณสมบัติเหมาะสม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ประกาศผลการคดัเลือกและบรรจุเปน็อาจารย์ 

สํานักวิชาฯ 
 จัดอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือให้คําแนะนําในการทําหน้าที่อาจารย์ 

(ปรับปรุงจากปีการศึกษา 2557) 

เหมือนเดิม 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 จัดสรรภาระงานสอนตามความชํานาญของอาจารย์ 
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1.2) การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร   
 ระบบและกลไก: กระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร แสดงดังแผนภูมิที่ 2.2 ซึ่งได้จากการ

ทบทวนกระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ         
ได้กําหนดให้ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ที่จะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (FST) ทุกคนต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ และควรมีอาจารย์สาขาวิชา
วิชาวิศวกรรมอาหารร่วมเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วย เน่ืองจากหลักสูตรปรับปรุงปี 2556 มีแขนงวิชาวิศวกรรม
อาหารรวมอยู่ในหลักสูตรด้วย 

 ผลการดําเนินงาน: ในปีการศึกษา 2558 ได้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ตามกระบวนการใน
แผนภูมิ 2.2 จํานวน 2 ราย โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรปี 2558 ดังรายนามต่อไปน้ี   

 

            1.   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน 
 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง 
 3.   รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล 
 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 
 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล 

 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 และมี
ผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรรายที่ 4 และ 5 เป็นอาจารย์จาก
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และได้มีการช้ีแจงหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยเชิญ รศ.ดร. พิษณุ 
เจียวคุณ  มาเป็นวิทยากร 

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ: การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าวส่งผลให้มีอาจารย์
คลอบคลุมแขนงวิชาวิศวกรรมอาหารที่มีในหลักสูตร รวมทั้งมีผลการประเมินคุณภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตร   
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  และมีผลดีต่อการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เน่ืองจากอาจารย์ทุกท่านมี
ประสบการณ์การทํางานวิจัยและมีทุนวิจัยให้กับนักศึกษา  

สําหรับในปีการศึกษา 2558 ที่ประชุมได้ทบทวนกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เห็นว่ากระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรมีประสิทธิผลดี โดยมี
คุณภาพของอาจารย์ดีทุกคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมฯ มีมติให้ปรับในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจาก
เกณฑ์ปี 2548 เป็นเกณฑ์ปี 2558  รวมทั้งเพ่ิมการกระตุ้นและติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์สกอ.  

นอกจากน้ี หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกของสาขาวิชา FST จะต้องดําเนินการให้มีการใช้หลักสูตร
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 ดังน้ัน เพ่ือให้การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ ปี 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาอัตราเกษียณของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ราย พบว่า รองศาสตราจารย์ 
ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคลจะเกษียณอายุในปีการศึกษา 2561 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวงจะ
เกษียณอายุในปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก 5 ราย เหลือ 
3 ราย โดยในเบ้ืองต้นหลักสูตรปรับปรุงจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์         
ระวียัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุลและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุลซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 2558 
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      ปีการศึกษา 2558                   ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรงุ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  
พิจารณาความคงอยู่และความจําเป็นในการแต่งตั้งอาจารย์แทน

อาจารย์ประจําหลักสูตรในภาพรวม โดยกําหนดให้มีวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548   

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ไปยังกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ   

  กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ให้ความเหน็ชอบ  

แจ้ง สกอ. เพ่ือรับทราบ (เพ่ิมในปีการศึกษา 2559) 
กรรมการบริหารหลักสูตร 

ติดตามผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

  

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาการเกษียณอายุ ความต้องการลาเพ่ือฝึกอบรมหรือลา

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างนอ้ยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2548 และต้องจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการทุกคน  

เห็นชอบ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์

ประจําหลักสูตร  

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างนอ้ยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และต้องจบการศึกษา

ระดับปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการทุกคน  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  
พิจารณาความคงอยู่และความจําเป็นในการแต่งตั้งอาจารย์
แทนอาจารย์ประจาํหลักสูตรในภาพรวม โดยกําหนดให้มีวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558   

เห็นชอบ 

เสนอมหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ประเมินและปรับปรุง

กระบวนการแต่งตัง้อาจารย์

เหมือนเดิม 

แผนภูมิที่ 2.2 กระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
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2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
เป้าหมาย: อาจารย์ประจําหลักสูตรครบ 5 คน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 

ระบบและกลไก: กระบวนการบริหารอาจารย์ แสดงดังแผนภูมิที่ 2.3 โดยดําเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
คณะ และระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ในระดับคณะจะบริหารในเร่ืองอัตรากําลังและขีดความสามารถของอาจารย์
ทั้งหมด   ส่วนกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการในส่วนของการบริหารจัดการอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน: สําหรับสาขาวิชา FST มีหลักสูตรที่รับผิดชอบ 3 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก นอกจากน้ียังมีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทซึ่งดําเนินการร่วมกันทุกสาขาวิชา ที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการให้หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ 5 รายตลอดระยะเวลาการจัด
การศึกษา และอาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548 และตามที่หลักสูตรกําหนด ในการ
จัดสรรภาระงานจะทําในระดับสาขาวิชาฯ อาจารย์ในหลักสูตรทุกรายได้รับการจัดสรรงานสอนรายวิชาตามความ
เช่ียวชาญ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ดําเนินการในระดับ
คณะฯ ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก  นอกจากน้ี ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.13         
ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้ 3.82 คะแนน 

การประเมินและปรับปรุง: ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ผ่านมาเห็น
ว่ามีผลจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นในด้านคุณภาพอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คะแนนเต็ม 5 ทุกคุณภาพ) และ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรดีขึ้น อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาอัตราใกล้เกษียณของอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 
2561 จะมีอาจารย์เกษียณ จํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล เป็นอาจารย์ทางด้านการ
แปรรูปและวิศวกรรมอาหาร ในปีการศึกษา 2563 มีจํานวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง เป็น
อาจารย์ทางด้านการแปรรูปอาหาร และปีการศึกษา 2564 มีจํานวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวี
ยัน ซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านเคมีและความปลอดภัยอาหาร และเมื่อพิจารณาความเช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
ในสาขาวิชาฯ ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นควรแจ้งสํานักวิชาฯ เพ่ือขออัตราทดแทนอัตราเกษียณ
ล่วงหน้าในกลุ่มวิชาที่มีอาจารย์เหลือน้อย ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มความปลอดภัยอาหาร และกลุ่มโภชนาการ
อาหาร และให้ปรับกระบวนการบริหารอาจารย์ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไปให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
2558 โดยอาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่องในรอบ 5 ปี และเพ่ิมขั้นตอนการติดตามผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
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 หมายเหตุ * สําหรับการปรับปรงุหลักสูตรรอบถัดไป ให้ปรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปี 2558 

แผนภูมิ 2.3 กระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ  
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามรอบแผนกลยุทธ์เสนอ

กรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
บริหารจัดการให้หลักสูตรมีจํานวนและคุณสมบัติของ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร*
ตลอดเวลาการจัดการศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดสรรภาระงานสอนให้กับอาจารย์ตามความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของอาจารย์ โดยให้มีปริมาณงานที่ใกล้เคียง

กันและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  

กรรมการวิชาการฯ พิจารณากําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร* 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่การระบบบริหารหลักสูตร  

สํานักวิชาฯ 
จัดให้มีระบบการยกย่องชมเชยอาจารย์ที่มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่นตามพันธกิจแต่ละด้านและจัดแสดงความยินดีรวมทัง้

ประกาศให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ  

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จัดทํา TOR และ JA ทุกๆ 6 เดือน เสนอหัวหน้าสํานักวชิาฯ 

เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการปฏบิัติงานและแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์

ทราบ ซ่ึงอาจารย์สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
(ปรับปรุงปี 2559)  

 กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
ทบทวนและปรับปรุง 

กระบวนการบริหารอาจารย์ 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
พิจารณาขีดความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย์ในปัจจุบัน 
อัตราทดแทนเกษียณล่วงหน้า และความต้องการเปิดหลกัสูตร

ใหม่ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 ปรับปรุงการบริหารอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
ตามผลการประเมิน  
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3) ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
เป้าหมาย: อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการพัฒนา มีตําแน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ผลการดําเนนิงาน:  
  ระบบและกลไก: กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จะดําเนินการในระดับคณะฯ และสํานักวิชาฯ ซึ่งมี
กระบวนการดังแผนภูมิที่ 2.4 โดยในปีการศึกษา 2558 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดความ
ต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจําหลักสูตร และเสนอกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ เพ่ือพิจารณาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
อาจารย์เป็นรายบุคคล และคณะฯ มีกลไกการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนา
อาจารย์รายละ 7500 บาทต่อคนต่อปี นอกจากน้ียังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการวิจัย โดยมีทุนวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่น
ใหม่ทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย เพ่ือให้อาจารย์ผลิตผลงาน
เพ่ือเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งยังมีมีการจัดสรรรางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และหนังสือ/ตํารา            
โดยมหาวิทยาลัยและคณะฯ 

ผลการดําเนินงาน: มีการดําเนินการส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์             
โดยอาจารย์ทุกคนได้เข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในภาคผนวก 2 และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจํา
หลักสูตรทั้ง 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรร้อยละ 92 ซึ่งมีผลจากการปรับปรุงปีที่ผ่านมาที่ดีอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

การประเมินและปรับปรุง: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2558 จากผลลัพธ์ที่ได้ เห็นว่ากระบวนการที่ใช้อยู่ยังมีประสิทธิผลที่ดี และตามนโยบายคณะฯให้มีการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการอบรม/ดูงานของบุคลากร โดยจัดกิจกรรม lunch talk เดือนละ 1 ครั้ง 
จึงได้เพ่ิมขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการพัฒนา โดยได้เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป ในปี
การศึกษา 2559 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผ่านสํานักวิชาฯ) 
จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ตําแหน่งทาง
วิชาการและทักษะที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของอาจารย์) และจัดหา

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานของอาจารย์ 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามรอบแผนกลยุทธ์เสนอ

กรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ 
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรอบรมที่คณะฯ       

จัดตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

อาจารย์ 
เข้ารับการพัฒนาตามความสนใจของอาจารย์ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสอน

ของอาจารย์   

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล และติดตามตัววัด ได้แก่  
- จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- จํานวนอาจารย์ปรญิญาเอก 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนกัศึกษา 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- บทความที่ถูกอ้างองิต่ออาจารย์ (Citation per head)    

กรรมการบริหารสาํนักวิชาฯ 
จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรูส้ิ่งที่ได้จากการพัฒนาอาจารย์  

(ปรับปรุงปี 2559)  

ที่ประชุมประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และเสนอ

สํานักวิชาฯ เพ่ือปรับปรุง   

แผนภูมิที่ 2.4 กระบวนการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทํา

ให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน
สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopusต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

1) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ

ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก x100 
 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้=  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก x5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กาํหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจ
ใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
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ผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 5 
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด คน 5 
3. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 
4. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5 

 
2) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x100 
 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่ง ผศ.  คน 3 
2. จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่ง รศ.  คน 2 
3. จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีตําแหน่ง ศ.  คน 0 
4. จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด คน 5 
5. ร้อยละอาจารยป์ระจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 
6. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5.00 
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3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
วิธีการคิดดังน้ี 
เกณฑ์การประเมิน  
  

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสูตร 

 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา x100 
 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรทั้งหมด 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้=  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร x5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีก่ําหนดให้เป็น

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ใหก้พอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 

-  ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร 
0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุ่มที่ 2 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาํเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

่1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ดําเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-  ตําราหรือหนงัสือที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ไดน้ํามา 

ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full  Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพต์้องตีพมิพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได ้
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ผลการดําเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าน้ําหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

เร่ือง  
 

  

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

เร่ือง     

3. ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เร่ือง  0.40 
4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุ่มท่ี 2 
เร่ือง  0.60 

5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

เร่ือง 2 0.80 

6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

เร่ือง 3 1.00 

7. ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร เร่ือง   
8. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
เร่ือง   

9. ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

เร่ือง   

10. ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ผลงาน   

11. ตําราหรือหนังสือของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ 

เล่ม   
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าน้ําหนัก 

12. ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เล่ม   

13. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีการเผยแพรสู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online 

เร่ือง  0.20 

14. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

เร่ือง  0.40 

15. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

เร่ือง  0.60 

16. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เร่ือง  0.80 

17. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

เร่ือง  1.00 

18. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 4.6  

19. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  คน 5  
20. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ร้อยละ 92  

21. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5.00  
 
 
หมายเหตุ   เอกสารแนบ 1 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ที่รับ

เขาในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีการ 
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

• มีการ
รายงานผล 
การ
ดําเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

• มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี ้

• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน ตวั
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึน้
ในบางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน ตวั
บ่งชี ้

• มแีนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึน้
ในทกุเรือ่ง 

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายใน ตัว
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึน้ในทกุ
เรื่อง 

• มีผลการดําเนนิงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานที่โดด
เดน่อย่างแท้จรงิ 

 
ผลการดําเนินงาน : 
1. การคงอยู่ของอาจารย์:  ปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกรายคงเดิม อัตราการคงอยู่ร้อยละ 
100% ส่วนปีการศึกษา 2558 ได้เปล่ียนอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 ราย ดังนั้นอัตราการคงอยู่ลดลงเป็นร้อยละ 60   
2. ความพึงพอใจของอาจารย์  ปีการศึกษา 2558 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีค่าเฉล่ีย 4.13 ซึ่งสูงกว่าปี
การศึกษา 2557 ซึ่งได้คะแนนเฉล่ีย 3.82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)   
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วิเคราะห์แบบสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ต่อการบรหิารหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
ประจําปีการศึกษา 2558   

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
........................................................................................................................................................................................... 

ตารางที่ 3 แสดงความพงึพอใจของอาจารยป์ระจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

ท่ี หัวข้อการประเมิน 
ระดับความเห็นด้วย/ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 
(ร้อยละ) 

รวม ค่าเฉล่ีย SD. 
ระดับการประเมิน 

(แปลผล) 
ก. สําหรับหลักสูตรทุกระดับ 
1 การมีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตร  

2 
(40.00) 

2 
(40.00) 

1 
(20.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.20 0.84 เห็นด้วยมาก 

2 การแบ่งภาระงานสอน  2 
(40.00) 

3 
(60.00) 

- 
(0.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.40 0.55 เห็นด้วยมากที่สุด 

3 การกํากับติดตามตรวจ 
สอบการจัดทํา มคอ. 3-7  

1 
(20.00) 

3 
(60.00) 

1 
(20.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.00 0.71 เห็นด้วยมาก 

4 การกํากับกระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นไป
ตามหลักสูตร  

2 
(40.00) 

2 
(40.00) 

1 
(20.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.20 0.84 เห็นด้วยมาก 

5 ระบบการติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษา  

- 
(0.00) 

4 
(80.00) 

- 
(0.00) 

1 
 (20.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 3.60 0.89 เห็นด้วยมาก 

6 ระบบการวัดและประเมิน 
ผลของรายวิชาในหลักสูตร 

2 
(40.00) 

3 
(60.00) 

- 
(0.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.40 0.55 เห็นด้วยมากที่สุด 

7 กระบวนการปรับปรุง
หลักสูตร (ถ้ามี)  

1 
(20.00) 

3 
(60.00) 

- 
(0.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

1 
(20.00) 

5 4.25 0.50 เห็นด้วยมากที่สุด 

8 การมีส่วนร่วมในการเสนอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

2 
(40.00) 

3 
(60.00) 

- 
(0.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.40 0.55 เห็นด้วยมากที่สุด 

9 การนําผลการประเมินผล
การเรียนของนักศึกษามา
ใช้ในการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอน 

1 
(20.00) 

3 
(60.00) 

1 
(20.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.00 0.71 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.16 เห็นด้วยมาก 
ข. สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
1 การกําหนดอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2 

(40.00) 
2 

(40.00) 
1 

(20.00) 
- 

 (0.00) 
- 

(0.00) 
- 

(0.00) 
5 4.20 0.84 เห็นด้วยมาก 

2 การกํากับการทํา
วิทยานิพนธ์ 

1 
(20.00) 

3 
(60.00) 

1 
(20.00) 

- 
 (0.00) 

- 
(0.00) 

- 
(0.00) 

5 4.00 0.71 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.10 เห็นด้วยมาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.13 เห็นด้วยมาก 
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ข้อมูลนักศึกษา 
 
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า 
 

จํานวนท่ี 
รับเข้า 
(1) 

จํานวนท่ีสําเร็จ
การศึกษา

สําหรับรุ่นนั้นๆ 
(2) 

จํานวนท่ียังไม่
สําเร็จ

การศึกษา
สําหรับรุ่นนั้นๆ 

(3) 

จํานวนท่ี
หายไป
ระหว่าง
การศึกษา 

จํานวน
นักศึกษาท่ีคง
อยู่แต่ละรุ่น 

(2)+(3) 

ร้อยละของนักศึกษา
ท่ีคงอยู่ในแต่ละรุ่น 

[(2)+(3)]/ (1)*100 

2555 10 6 3 1 9 90.00 
2556 10 1 8 1 9 90.00 
2557 5 0 4 1 5 80.00 
2558 15 0 15 0 15 100.00 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  

- ขาดทุนวิจัยในการศึกษา 
- แนวโน้มการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ตําแหน่งงานระดับบัณฑิตศึกษามีจํากัด โดยเฉพาะปริญญาโท 
- ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา             
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน      
      เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 

 

เป้าหมาย : นักศึกษามีคุณสมบัติสอดคล้องกบัที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและมีความพร้อมทีจ่ะศึกษาในหลกัสูตร 
1) การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้า 

ระบบและกลไก : กระบวนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ในปีการศึกษา 2558 แสดงดังแผนภูมิ 3.1   

ผลการดําเนินงาน : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จําแนกตามแขนงวิชาได้ดังนี้ 
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จํานวน  8  คน 
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และโภชนาการอาหาร  จํานวน 2 คน 
แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร จํานวน 5 คน 
หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โดยให้เรียนกระบวนวิชาปรับพื้น สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบสาขาวิชา 

FST และจัดปฐมนิเทศชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์  
การประเมินและปรับปรุง : ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาพบว่า นักศึกษาที่รับเข้ามี

คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรได้จํานวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนการรับที่ตั้งไว้  แต่มากกว่าจํานวนในปีการศึกษา 2557
ถึง 3 เท่า เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงแหล่งเป้าหมาย การรับนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์อย่างเดียวนั้น มีนักศึกษา
ส่วนหน่ึงที่รับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท มีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนค่อนข้างอ่อน จึงเห็นควรให้ปรับวิธีการรับ
โดยให้เพิ่มการสอบข้อเขียนในระดับปริญญาโททุกแขนงที่เปิดรับ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ และมีการ
สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนของนักศึกษา โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่
การรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3   

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ ถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ที่ไม่ได้จบสายตรงตาม
แขนงที่เลือกเรียน กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยให้เรียนกระบวนวิชาปรับพื้นตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร (แบบ S/U) และการปฐมนิเทศ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมาพบว่า มี
นักศึกษาบางรายมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับและกําหนดการต่างๆ และขาดทักษะในการทําปฏิบัติการจึงเห็นควรให้ผู้
ประสานงานสาขาวิชาจัดทําคู่มือสรุปข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเกณฑ์และกฎระเบียบที่นักศึกษาควรรู้ เพื่อแจกให้นักศึกษาใน
วันปฐมนิเทศ และเพื่อเป็นการแนะนําและทบทวนการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จึงกําหนดให้นักศึกษาทุกคน
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ นอกจากน้ียังให้เพิ่มการสํารวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษา
ด้านการเตรียมความพร้อมที่ต้องการในวันปฐมนิเทศด้วย 

3.1 การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 
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หมายเหตุ * ปรบัปรุงสําหรับปี 2559 
 

 
 

แผนภูมิ 3.1 กระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนดจํานวนรับนักศึกษาของแต่ละแขนงวิชา   

- คุณสมบัติผู้เรียนในมคอ. 2 
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนดประเภทการรับนักศึกษา 

- แบบทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวิชาและทําวิทยานพินธ์ 
- แบบฐานตรี หรือฐานโท (กรณีปริญญาเอก)  

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร วธิีการคดัเลือกและเกณฑ์

การคัดเลือก แยกตามประเภทของการรับนักศึกษา 
 ปริญญาโท:  สอบข้อเขียน* และสอบสัมภาษณ์ 
 ปริญญาเอก: สอบสัมภาษณ์ 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดและแจ้งผลการ

คัดเลือกไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศต่อไป   

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณากิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จัดปฐมนิเทศ และสํารวจความต้องการ/ความคาดหวังของ
นักศึกษา* เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนการรับและการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าของนักศึกษา  
(จํานวน คุณภาพผูเ้รียน และปัญหา) 

 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ปรับปรุงกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม ทางการ

เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก กลางคันน้อย ใน
ระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล ให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ ความเส่ียงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เกณฑ์การประเมิน  
 เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
ผลการดําเนินงาน : 
เป้าหมาย: นักศึกษาได้รับการพัฒนาและการควบคุมดูแลจนสําเร็จการศึกษา 
1) การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธแ์ก่บัณฑิตศึกษา  

ระบบและกลไก : กระบวนการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แกน่ักศึกษา แสดงดังแผนภูมิที่ 3.2 โดยมี
อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์และกรรมการบรหิารหลักสูตรตดิตามผลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้เปน็ไปตาม
โครงสร้างที่กําหนด  

ผลการดําเนินการ :  
1.1) ในภาคการศึกษาแรก หลักสูตรฯ จะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาก่อน เพื่อให้คําปรึกษาด้านการ

เรียนการสอน และให้นักศึกษาได้มีโอกาสทําความรู้จักและทราบแนวทางการทําวิจัยของคณาจารย์แต่ละท่าน     
1.2) เมื่อนักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่นักศึกษามีความสนใจที่จะทําวิทยานิพนธ์ด้วยแล้ว  ในขั้นตอนการพัฒนาโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ ได้จัดให้นักศึกษาสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจโดยมีอาจารย์ที่
นักศึกษาติดต่อเป็นที่ปรึกษาการทําสัมมนา เพื่อเป็นการช่วยกระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้
อาจารย์ในหลักสูตรจะซักถามความรู้เพื่อทดสอบความพร้อมของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนักศึกษาจะใช้
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงโครงร่างต่อไป  

1.3) นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธแ์ละกรอบเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ของสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องและวิธีการวิจัย ปริมาณงาน และกรอบระยะเวลา จากน้ัน
เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว คณะฯจะทํา
เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
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ไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกินจํานวนที่ 
สกอ. กําหนด และเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.4) หลักสูตรฯจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจัดสัมมนาให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละ
ท่านมีการนัดนักศึกษาให้นําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการติดตามและประเมิน
กระบวนการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่าเป็นไปตามแผนการที่กําหนดหรือไม่  

นอกจากนี้คณะฯ มีการจัดฝึกอบรมการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดสรรทุน
สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยจะจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาที่สามารถเสนอหัวข้อ
โครงร่างได้ทันในภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษาแรก รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.5) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะๆ ในที่ประชุมหลักสูตร ปัญหาที่พบ
มากคือ ความล่าช้าของการทําวิทยานิพนธ์ จึงได้กําชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามการทํางานของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าที่สาขาวิชารายงานสถานะของนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อป้องกันการพ้นสภาพ
ของนักศึกษาเนื่องจากเรียนเกินเวลาที่กําหนด  

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ: จากประเด็นความล่าช้าในการสําเร็จการศึกษา ที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการ โดยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษามายังสาขาวิชาเพื่อรับทราบความก้าวหน้า
และปัญหา 
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 อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการบริหารหลักสูตร 
ติดตามและให้คําแนะนําการทําวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างที่

ได้รับความเห็นชอบ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดกิจกรรมสนับสนุนการทําวิทยานพินธ์และการเขียน

บทความทางวิชาการ   

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้คําแนะนําและตรวจสอบผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
หรือนําเสนอในที่ประชุม ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาฯ 

นักศึกษา 
สอบป้องกันวทิยานิพนธ์ และ ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อหลักสตูร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ชี้แจงข้ันตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการทํา

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง
แนะนําอาจารย์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละทา่น 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF 
• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

นักศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารเพ่ือกําหนดหัวข้อ/แนวคิดวิทยานิพนธ์และ
ติดต่ออาจารย์ที่เชีย่วชาญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกัน และเสนอกรรมการชุด

ต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
รายงานความก้าวหน้างานวิจัยทุกภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่

ภาคการศึกษา 2/2558 
(ปรับปรุงจากปี 2558) 
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แผนภูมิ 3.2 กระบวนการควบคุมและการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุง  
 ปรับปรุงกระบวนการกํากับและติดตามการทํา

วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้คําแนะนําและตรวจแก้เล่มวิทยานพินธ์ 
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2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 กระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21  แบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับคณะและสาขาวิชา/หลักสูตร ในระดับหลักสูตรไดด้ําเนินการดังกระบวนการในแผนภูมิ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

กําหนดทักษะและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษา 
โดยพิจารณาจาก 

- คุณลักษณะบัณฑิตท่ีต้องการใน มคอ 2 
- ผลการเรียนและความต้องการของนักศึกษา  

(ปรับปรุงปี 2559) 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามที่ได้วางแผนไว้ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือใช้ประกอบการประเมินกระบวนการ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ประเมินและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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ผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะดําเนินการในภาพรวมของ

คณะฯ เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาไม่มาก คณะฯมีการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยสอดแทรกในการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านสํานักวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา Student Mobility / Work learn Internship  การสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษ การอบรมเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงาน การอบรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และการกําหนดให้นักศึกษาจะต้องตีพิมพ์ผลงานเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ: กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาสามารถผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาได้ 
บางรายมีผลงานมากกว่าที่เกณฑ์กําหนด แต่เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพตรงกับความต้องการของนักศึกษา จึงให้เพิ่มขั้นตอน
การสํารวจความต้องการได้รับการพัฒนาของนักศึกษาทุกช้ันปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559    
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.3 
 

 

ผลการดําเนินงาน : 
1) อัตราการคงอยู่ 

 
ปีการศึกษาที่รับเข้า จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (ร้อยละ) ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
2555  10 10 

(100%) 
8 

(80%)  
จบ 2 ราย 

3 
(100%) 
จบ 4 ราย 

พ้นสภาพ 1 ราย 
2556 - 10 9 

 (90%)  
พ้นสภาพ 1 ราย 

8 
(100%) 
จบ 1 ราย 

2557 - - 5 4  
(80%)  

พ้นสภาพ 1 ราย 
2558 - - - 15 

(100%) 
รวม 10 20 22 30 

 
 
 
 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3)   
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โดยมีรายละเอียดของนักศึกษาดังตาราง 
รหัส 55 และ56 

 
รหัส 57 

 
 
 
 
 
 

รหัส    ชื่อ-สกุลนักศึกษา แขนงวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
551331006 นางสาวนิรดา  ทองโรจน์ FST รศ. ดร.อภิรักษ์  เพียงมงคล 
551331007 นายบรรดาศักด์ิ  ขันทะสีมา FST ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง 
551331008 นางสาวปวีณชุ เชียวทอง FST ผศ.ดร.Indrarini   Wirjantoro 
551331009 นายพวงสวัด  พิมสะลา FST รศ. ดร.อภิรักษ์  เพียงมงคล 
551331010 นางสาวพิมล  พิชยภิญโญ FST ผศ.ดร.ชรินทร์  เตชะพันธ์ุ 
551331003 นางสาวมัณฑนา  พิทักษ์ 

(พ้นสภาพ 2/58) 
FST ผศ.ดร.Indrarini   Wirjantoro 

551331015 นายวัชระ  เถ่ือนถํ้า FST รศ.ดร.พัชรินทร์  ระวียัน 
551331020 นางสาวอังคณา  คงคชวรรณ FST รศ. ดร.อภิรักษ์  เพียงมงคล 
551331001 นางสาวกัญญาน ี ศรีโพธ์ิ FST ผศ.ดร.Indrarini   Wirjantoro 
551331014 นายวรชัย วงษ์วัชระโยธิน FST รศ. ดร.อภิรักษ์  เพียงมงคล 
561331003 น.ส.ชเนตตี  มากเมือง FST ผศ.ดร.Indrarini   Wirjantoro 
561331005 น.ส.ณัชชนก  ตลับเพชร FST รศ.ดร.พัชรินทร์  ระวียัน 
561331006 น.ส.เดอืนเพ็ญ วังเมา FST ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง 
561331008 น.ส.วนิสา ชาวเชียงขวาง FST อ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 
561331009 น.ส.วรรณอัสนี เจ๊ะอุบง FST อ.ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ ์
561331013 น.ส.นิซารฟีะห์ เบญญากาจ FST ผศ.ดร.Indrarini   Wirjantoro 
561331014 น.ส.ปาณิสรา  ปานสอน 

(พ้นสภาพ 2/56) 
FST  

561331015 น.ส.วรินทร์ทิพย์  ศฤงคารินทร ์ FST ผศ.ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก 
561331016 น.ส.ศันสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง FST อ.ดร.เอกสิทธิ์  จงเจริญรักษ ์
561331017 น.ส.สุธาสินี ปรญิญาณัฏฐ ์ FE ผศ.ดร.พิชญา   พูลลาภ 

รหัส ชื่อ-สกุลนักศึกษา แขนงวิชา  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
571331003 น.ส.เกศสินี  ต๊ะต้องใจ FST ผศ.ดร.ธรรณพ  เหล่ากุลดิลก 
571331006 
 

น.ส.รวิวรรณ  หนูอินทร 
(พ้นสภาพ 2/57) 

Food & Nutrition อ.ดร.ญาศินี  จกัรพันธุ ์

571331007 น.ส.รฐัภรณ์  สมิเปรม FST รศ. ดร.อภิรักษ์  เพียงมงคล 
571331009 น.ส.วริศรา  วนากมล FST ผศ.ดร.พิชญา   พูลลาภ 
571331015 น.ส.ศลิษา  เจรญิคง FST ผศ.ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยงักุล 
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รหัส 58 

 
2) การสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

 
จํานวนท่ีรับเข้า 

 
 (1) 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา
สําหรับรุ่นนั้นๆ 

(2) 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาตามเวลา 

(2)/(1)*100 
2555 10 0 0 
2556 10 0 0 
2557 5 0 0 
2558 15 0 0 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา   

- นักศึกษาเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ช้า  
- นักศึกษาไมต่ิดต่ออาจารย์ที่ปรกึษา 
- เครื่องมอืที่จําเป็นชํารุด ต้องรอเวลาซ่อม 

 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

- ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร พบว่า มีคะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจ 4.08 อยู่ในระดับดี ซึ่งมีผลการประเมินสูงกว่าปีที่แล้วที่ได้ 3.33   

- มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยผู้ที่รับข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจะดําเนินการ
แก้ไขในเบื้องต้นให้นักศึกษาก่อน หากไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลแรกที่ได้รับข้อร้องเรียน จะแจ้งกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างรีบด่วน และหาทางป้องกันต่อไป ในปี 2555-2558 ไม่มีข้อร้องเรียน
จากนักศึกษาต่อหลักสูตร 

รหัส ชื่อ-สกุลนักศึกษา แขนงวิชา   อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป 
581331002 นายธนะพัฒน์  รตะศรีสมบูรณ ์ Food & Nutrition อ.วชิระ  จิระรตันรังษี  
581331025 นางสาวปรารถนา  จงตรอง Food & Nutrition อ.วชิระ  จิระรตันรังษ ี
581331003 นางสาวธรรมพร อังศุศาสตร์ Food Safety ผศ.ดร.รัตนา  มว่งรตัน ์
581331006 นางสาวภัทรภร  เลิศจิราการ Food Safety ผศ.ดร.ยงยทุธ  เฉลิมชาติ 
581331007 นางสาวเยาวเรศ  ทิพย์สุวรรณ์ Food Safety อ.ดร.สุภเวท  มานิยม 
581331022 นางสาวณัฐนรี  ใยเทศ Food Safety ผศ.ดร.พิชญา   พูลลาภ 
581331009 นางสาวสุพรรษา  นามชัยยา Food Safety ผศ.ดร.ภัทวรา  ปฐมรังษิยงักุล 
581331008 นางสาววิฬญุญา  ชัยชะนะ FST ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล 
581331019 นางสาวกมลวรรณ  สืบแสน FST อ.ดร.สุคันธา  โอศิริพันธุ ์
581331020 นางสาวกวินนา  ราวิชัย FST ผศ.ดร.พนิดา  รัตนปิตกิรณ ์
581331021 นายคุณพจ  สนัน่เสียง FST อ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 
581331024 นางสาวนนทกานต์  อุ่นล้ือ FST อ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 
581331026 นางสาวปิยะภรณ์  เตมีศักดิ ์ FST ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง 
581331027 นายอาทร  อนุดวง FST ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง 
581331030 Mr.Somsay  Phovisay FST ผศ.ดร.สมชาย  จอมดวง 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ  
  
 คะแนนที่ได้=  
 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 7 
2. จํานวนแบบสอบถามที่สํารวจ  คน 2 
3. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับจากประเมินทั้งหมด คน 2 
4. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คะแนน 4.05 

 
 
หมายเหตุ  เอกสารแนบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้ อย่างเป็นระบบ
และสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ x100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จ x5 
 40 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรอื
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ 

3.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) 
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ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 -  บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที2่ 

0.80 -  บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งใหก้พอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล 

ี่1.00 -  บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full  Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพต์้องตีพมิพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได ้
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1.  ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์รว่มกนัและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน ทาง
วิชาการของอาจารย์ 

2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจําปี
การศึกษา 2558 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา = 52.00 
แปลงเป็นคะแนน = 5.00 
(รายละเอยีดดงัเอกสารแนบ) ตวับ่งชี้ที่ 3.6 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ ประจาํปีการศึกษา 2558    
หมายเหตุ  เอกสารแนบ 3 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
จํานวน 
นศ. ท่ีลง 
เรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ี 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W T 

 หมวดวิชาบังคับ 
 

 

601731 ADV FOOD    
            MICROBIOL 

1/255
8 

 1  2  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0 7 7 

601758 FD  RESEARCH   
           STAT 

1/255
8 

 4  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0 10 10 

601791 SEMINAR IN FD   
           SCI  TECH  I 

1/255
8 

 0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0 4 4 

604715  PHYSIC ENG  
            PROPERTI   
            FOOD 

1/255
8 

 7  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0 14 14 

604721 FOOD SAFETY 1 
1/255

8 
 4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 

 
5 
 

604722 FOOD SAFETY 2 
1/255

8 
 3  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0 3 

 
3 
 

หมวดวิชาเลือก 
 
601701  FOOD    
            MICROBIOL &  
            CHEM 

1/255
8 

 0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0 4 4 

601702  FOOD   
            PROCESS &    
            CHEM 

1/255
8 

 0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0 2 2 

601765  FOOD FOR  
            HEALTH 

1/255
8 

 8  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 11 

601767 ADVANCED  
           HUMAN  
            NUTRITION 

1/255
8 

 0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

604732 PRINCIPLE RISK  
            ASSESS FOOD 

1/255
8 

4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4 4 

หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน 
นศ. ท่ี
ลง 

เรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ี 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W T 

 หมวดวิชาบังคับ 
 

 

601745 ADV FOOD 
PROC    
            AND  TECH 

2/255
8 

 2  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 7 7 

601769 NUTRIENT  
            METABOLISM 

2/255
8 

 0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

601775 ADV FOOD SCI  
           AND ANAL   

2/255
8 

 5  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 9 9 

601792 SEMINAR IN FD  
            SCI  TECH  II 

2/255
8 

 0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0 4 4 

601799 THESIS 
2/255

8 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4 4 4 

604713 DESIGN & ANAL  
            EXP IN FPE 

2/255
8 

 1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 5 

604714 LAB SESIGN  
            ANAL EXP 

2/255
8 

 5 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 5 

604722 FOOD SAFETY 2 
2/255

8 
 4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 5 

604731 CUAL SAFETY  
            MNGT SYS 

2/255
8 

 3  2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 5 

หมวดวิชาเลือก 
601765  FOOD FOR  
            HEALTH 

2/255
8 

 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

601789 SELECTED  
            TOPICS  IN   
            FD  SCI   
            Sec.024 

2/255
8 

 8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 8 8 

601789 SELECTED  
            TOPICS  IN   
            FD  SCI   
            Sec.026 

2/255
8 

 6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 6 6 

604766 NONTHERM  
            FOOD  
            PROCESSING 

2/255
8 

 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 1 

 
 
 
 



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          39 

 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ ตลาดแรงงาน สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําให้หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
ผลการดําเนินงาน : 
เป้าหมาย: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ระบบและกลไก: กระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา และการปรับปรุงหลักสูตร แสดงดังแผนภูมิที่ 4.1  
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร เริ่มจากการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  หลักสูตรในลักษณะ
ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความเช่ียวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อเป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการออกแบบหลักสูตร กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ และออกแบบเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯได้ออกแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย เมื่อจัดทําร่างหลักสูตร
แล้วได้เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เมื่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะเสนอ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ  สํานักวิชาฯ  กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ และกรรมการบริหารคณะ พิจารณาตามลําดับ 
เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะฯแล้ว จึงเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์จะจัดทํา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ดําเนินการสอน วัดและประเมินผล
ตามที่กําหนดใน มคอ. 3 และจัดทํา มคอ. 5 หลังส้ินสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และมีการประเมินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา และสรุปผลการดําเนินการของทั้งปีการศึกษา (มคอ. 7) เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1)   

หมวดท่ี 4 คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
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ผลการดําเนินงาน: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ใช้ใน
ปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงปี 2556  หลักสูตรฯได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยนําความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลการ
ประเมินของนักศึกษา ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหาร มีการออกแบบระบบและกลไกการทํางานตามวงจร PDCA และกรอบ 
TQF เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง            
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้รวมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหารเข้าไว้ในหลักสูตร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เนื่องจากมีผู้เรียนน้อย โดยเป็นแขนงวิชาย่อย และเพิ่มแขนงวิชาอื่นอีก 2 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และโภชนาการ
อาหาร และแขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร และได้ปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและมีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ: ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ซึ่งอิงตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งพิจารณาการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ปี 2558 ที่ประชุมฯ เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF โดย สกอ. ให้การรับทราบหลักสูตร และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งดูจากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตที่อยู่ในระดับดี (ได้ 4.05 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5)  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรองรับการแลกเปล่ียนนักศึกษาซึ่งมีเพิ่มขึ้น จึงควรปรับปรุง
กระบวนการเพื่อเตรียมรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาข้ามมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ 
มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และอิตาลี เป็นต้น รวมทั้งการทําวิทยานิพนธ์ร่วมกัน 
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           แผนภูมิ 4.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชา และกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
พิจารณาสารสนเทศและจัดทําข้อกําหนดของหลักสูตร ผลลัพธ์

การเรียนรู้ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

• ความต้องการ/คาดหวังของนักศึกษา 
• ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF, เกณฑ์ มช 
• Core competency/Technology  
• โอกาสและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
• หลักสูตรของมหาวทิยาลัยคู่เทียบ 
• แนวโน้มสถานการณ์/นโยบายภาครัฐ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

(มคอ. 2, 3 และ 4) โดยเป็นหลักสูตรเน้นการวิจัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียด

กระบวนวิชา (มคอ. 3, 4)  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียด

กระบวนวิชา (มคอ. 3, 4)  

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล การทวนสอบผลสมัฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ้

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ. 7) และ

ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมินตามรอบระยะเวลา 

• ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร/
สภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนการ
สอน 

• การประเมินการสอนออนไลน์  
• ความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้

บัณฑิต 
• ผลงานของนักศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญ
กับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้ส่ือเทคโนโลยี และ
ทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการเรียนรู้สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)   
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 
ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การประเมิน  

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 

4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2)   
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ผลการดําเนินงาน : 
1) การพจิารณากําหนดผู้สอน   

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณากําหนดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ ดังแผนภูมิ 4.2 รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานสอนใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีเวลาสําหรับให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ทําวิจัยและบริการวิชาการ หลักสูตรฯจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา โดยปี 2558 มีผลการ
ประเมินในช่วง 3.67-4.75 และได้นําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณากําหนดผู้สอนทุกปีการศึกษา อย่างไรก็ตามควร
เตรียมแผนสําหรับพัฒนาอาจารย์เพื่อมาสอนแทนอาจารย์ที่จะเกษียณในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 
2) การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)    

เมื่อได้กําหนดผู้สอนแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดกระบวนวิชา ส่งให้ผู้ประสานงานสาขาวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อนําขึ้นระบบ CMU-MIS ดังแผนภูมิ 4.2 หัวหน้าสํานักวิชาฯ ทําหน้าที่กํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นอาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่ง 
3) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า

ของศาสตร์ 
นักศึกษานําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และกรอบเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ ในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร

ของสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่อง วิธีการวิจัย ปริมาณงาน และกรอบระยะเวลา หากแก้ไขไม่มาก 
นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข และสามารถนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได้ หากแก้ไขมาก
อาจต้องนําเสนอใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ แล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว คณะฯจะทําเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ดังกระบวนการในแผนภูมิ 4.3 ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
สกอ. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกินจํานวนที่ สกอ. กําหนด และเป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เรื่อง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์และภาระงานการเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548 ดังกระบวนการในแผนภูมิ 4.3 
5) การช่วยเหลือ กํากับ ตดิตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตพีิมพ์ผลงาน  

หลักสูตรฯจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจัดสัมมนาให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละท่านมีการนัด
นักศึกษาให้นําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินกระบวนการให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ว่าเป็นไปตามแผนการที่กําหนดหรือไม่ ดังกระบวนการในแผนภูมิ 4.4 

นอกจากน้ีคณะฯ มีการจัดฝึกอบรมการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยจะจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาที่สามารถเสนอหัวข้อโครงร่างได้ทันในภาคการศึกษาที่สองของปี
การศึกษาแรก รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
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6) กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงการกําหนดผู้สอน มคอ 3, 4, 5, 6 รวมถึงการควบคุมกํากับ ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ต่อไป พบว่า ผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ส่วนผลการควบคุมกํากับ ติดตามวิทยานิพนธ์ พบว่านักศึกษาทุกรายสามารถ
ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด และใช้เวลาเรียนเฉล่ีย 2.5-3 ปี นั่นคือ
กระบวนการวางระบบผู้สอน และการพัฒนาโครงร่างมีประสิทธิผลดี  ส่วนกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตามการทํา
วิทยานิพนธ์ได้ปรับปรุงโดยกําหนดให้นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการทําวิจัยเพื่อให้นักศึกษาสําเร็จภายในเวลาท่ี
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ 4.2 กระบวนการกําหนดผู้สอน กํากับ ติดตามการจัดทํา มคอ. 3 และ 4 และการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนวิชาวทิยานิพนธ ์
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดผู้สอนกระบวนวิชาตามความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ และพิจารณากําหนดผู้จะมาสอนแทน

อาจารย์ที่ใกล้จะเกษียณ 
• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญ 
• ข้อมูลการเกษียณอายุของอาจารย์ 
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF เกณฑ์ มช.  
• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอน 

จัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 บนระบบ CMU-MIS   

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอน กลยุทธ์การสอน 
สัดส่วนและวธิีการประเมินใน มคอ 3 หรือ 4 ของแต่ละวิชา   

อาจารย์ผู้สอน 
จัดทําประมวลการสอนแจกนักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการ
สอน และจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตาม มคอ. 3 

หรือ 4  
 

นักศึกษา 
ประเมินผลการสอนออนไลน ์

อาจารย์ผู้สอน 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 
บนระบบ CMU-MIS และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูข้อง

นักศึกษา ภายใน 30 วันหลงัปิดภาคการศึกษา  

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณา มคอ. 5 และ 6 รายวิชา ปัญหา และอุปสรรค และ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร  
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบ  

อาจารย์ผู้สอน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มคอ 3 หรือ 4 รอบถัดไป 
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แผนภูมิ 4.3 กระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ชี้แจงข้ันตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการทํา

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง
แนะนําอาจารย์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละทา่น 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF 
• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

นักศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารเพ่ือกําหนดหัวข้อ/แนวคิดวิทยานิพนธ์และ

ติดต่ออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ที่เช่ียวชาญ 

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ร่วมกันพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ ์

นักศึกษา 
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
นําเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ต่อกรรมการบริหารหลักสตูร  

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหนา้ของ

ศาสตร์ ความเหมาะสมและถูกต้องของระเบียบวิธวีิจัยให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ   
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ และแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา  

 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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แผนภูมิ 4.4  การกํากับ ติดตาม การทําวทิยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
จัดทํารายงาน มคอ. 5 ทุกภาคการศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  
ให้คําปรึกษา กํากับ และติดตามความก้าวหน้าของการทํา

วิทยานิพนธ ์

 นักศึกษา 
ทําวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยทุกภาค

การศึกษา (เพ่ิมเตมิตั้งแต่ 2/2558) 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดกิจกรรมสนับสนุนการทําวิทยานพินธ์และการเขียน

บทความทางวิชาการและติดตามความก้าวหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์   

นักศึกษา 
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาฯ 

นักศึกษา 
สอบป้องกันวทิยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์  

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร/สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุง  
 ปรับปรุงกระบวนการกํากับและติดตามการทํา

วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการ
เรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning)  การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง 
คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real  world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  
ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบ ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่เช่ือถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน  

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 

4.3 การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3)   
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ผลการดําเนินงาน : 
กระบวนการประเมินผู้เรียนในปี 2558 ได้ปรับปรุงจากปี 2557 โดยให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา         

ดังแผนภูมิ 4.5 และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว้ใน mapping ของมคอ. 2 และ 3 โดยอาจารย์ผู้สอนทุกกระบวนวิชาแจ้งให้นักศึกษา
ทราบวิธีการประเมินและเกณฑ์การให้ลําดับขั้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของการศึกษา  และประเมินผู้เรียนตามที่
กําหนดไว้ใน มคอ. 3 และ 4 นอกจากนี้ยังประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF จากผลการประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งในปี 2558 มีผลการประเมิน 4.05 อยู่ในเกณฑ์ดี 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  จะกระทําโดยการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยทําการสุ่มพิจารณารายวิชาร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ันๆ เพื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาจะพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

 จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยการสุ่มรอ้ยละ 25% คิดเป็น  6 กระบวนวิชา ได้แก่ วิชา .
กระบวนวิชา 601758   กระบวนวิชา 604721 กระบวนวิชา 604715  กระบวนวิชา 601745 กระบวนวิชา 
601775 กระบวนวิชา 604722  ได้ผลการทวนสอบดังนี ้

 มาตรฐานการเรยีนรู้ทีร่ะบุใน มคอ.3 (หรอื 4) สอดคล้องกับ curriculum mapping ในมคอ. 2  
ผลการทวนสอบ สอดคล้อง 

 วิธีการจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ. 3 (หรือ 4) 
ผลการทวนสอบ สอดคล้อง 

 วิธีการและสัดส่วนการประเมินการเรียนการสอนสอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้น มคอ. 3 
(หรอื 4) 
ผลการทวนสอบ สอดคล้อง 

 ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดับดี   
                  (หมายเหตุ  เอกสารแนบ 4) 

3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5-7) กระทําโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ผ่านการประชุม โดยกรรมการมีหน้าที่ประเมินการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
ตาม มคอ. 5-7 และดําเนินการวางแผน และหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
ภาคการศึกษา หรือในปีการศึกษาถัดไป ดังในรายงานเล่มนี้ 

4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
สําหรับการประเมินวิทยานิพนธ์จะประเมินจากการสัมมนา รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะระหว่างการทําวทิยานิพนธ์  และประเมินเมื่อส้ินสุดการทําวิทยานิพนธ์โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ในปี
การศึกษานี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทสําเร็จการศึกษาทั้งส้ิน  5  คน  ใช้เวลาเรียนเฉล่ีย 2.5-3 ปี 

5) จากการทบทวนกระบวนการประเมินผู้เรียนตามผลลัพธ์ในข้อ (1)-(4) ของปีการศึกษา 2558 นี้ กรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เห็นว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ และการกํากับการทําวิทยานิพนธ์ ทําให้นักศึกษาส่งโครง
ร่างได้ทันเวลา แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ จึงยังคงใช้กระบวนการน้ีต่อไป 
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กรรมการบริหารหลักสูตร 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนที่

คณะฯ กําหนด 

 อาจารย์ผู้สอน  
สอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และวัดผลตาม
วิธีการที่กําหนดใน มคอ. 3 หรือ 4 และตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใหค้ะแนนและอักษรลาํดับขั้นตามวิธีการที่

คณะฯ กําหนด 

 อาจารย์ผู้สอน 
แจ้งวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และสดัส่วนการประเมินและ
การวัดผลให้นักศึกษาทราบต้ังแต่ชั่วโมงแรกของการสอน 

อาจารย์ผู้สอน 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนที่

คณะฯ กําหนด 

กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารสํานักวิชา และ
กรรมการบริหารคณะฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการให้อกัษรลําดับขั้น
ตามลําดับ 

 

อาจารย์ผู้สอน 
จัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 บนระบบ CMU-MIS ภายใน 30 หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตร และทบทวนการบรหิารหลักสูตรจากผล

การประเมินของผูเ้รียน อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต  

แผนภูมิที่ 4.5 กระบวนการประเมินผู้เรียน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงาน
ได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดําเนินงานรอ้ยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

1) มีการประชุมหลักสูตรเพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา  

  

3) มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปดิ
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวชิาในหลักสูตร 

  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวชิา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา
ในหลักสูตร 

  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังส้ินสุดปกีารศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/ 
วิชาบังคับที่เปดิสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

  

4.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4) 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

7) มีการพัฒนา/ ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

  

8) อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รบัการแตง่ตั้งใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

ไม่มีอาจารยใ์หม่  

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

  

10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บณัฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  

11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบง่ชี้ในปนีี้ 11  
จํานวนตัวบง่ชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบง่ชี้ทัง้หมดในปนีี้ 100  
 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชือ่วิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ไม่มี - - -   
 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชือ่วิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

ไม่มี - - - 
 

 
รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชือ่วิชา ภาคการศึกษา หัวขอ้ที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไม่มี - - - - 
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รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

601701  FOOD  MICROBIOL & CHEM 

1/2558   แจกเอกสารการสอนให้นกัศึกก่อน
การเรียนการสอน  
สอบถามปัญหาก่อนและหลังทาํการ
สอน 
ประเมินความรูก้่อนทําการเรียนการ
สอน 

601702  FOOD  PROCESS &   CHEM 1/2558    
601731  ADV FOOD  MICROBIOL 1/2558    
601758  FD  RESEARCH  STAT 1/2558    
601765  FOOD FOR HEALTH 1/2558    
601767  ADVANCED HUMAN NUTRITION 1/2558    
601791  SEMINAR IN FD SCI  TECH  I 1/2558    
604715   PHYSIC ENG PROPERTI FOOD 1/2558    
604721  FOOD SAFETY 1 1/2558    
604722   FOOD SAFETY 2 1/2558    
604732   PRINCIPLE RISK  
              ASSESS FOOD 

1/2558    

601745   ADV FOOD PROC AND  TECH 2/2558    
601765   FOOD FOR HEALTH 2/2558    
601769   NUTRIENT METABOLISM 2/2558    
601775   ADV FOOD SCI AND ANAL   2/2558    
601789   SELECTED TOPICS  IN  FD  SCI   
             Sec.024 
 

2/2558    

601789   SELECTED TOPICS  IN  FD  SCI   
              Sec.026 

2/2558    

601792   SEMINAR IN FD SCI  TECH  II 2/2558    
601799  THESIS 2/2558    
604713   DESIGN & ANAL EXP IN FPE 2/2558    
604714   LAB SESIGN ANAL EXP 2/2558    
604722   FOOD SAFETY 2 2/2558    
604731 CUAL SAFETY MNGT SYS 2/2558    
604766 NONTHERM FOOD PROCESSING 2/2558    

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          54 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินคุณภาพการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี (ช่วงคะแนน 3.58  - 

5.00  จากคะแนนเต็ม 5)     
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ไม่ทุจรติใน
การสอบ  
- นักศึกษามีความเคารพและสัมมา      
คาราวะต่ออาจารย์ผู้สอน/บุคลากรสาย
สนับสนุน 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย 

- 

ความรู ้ - นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรยีนอยู่ใน
เกณฑ์ดี การใหง้านค้นคว้ากับนักศึกษา   
ช่วยให้นกัศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้น 

- ใช้การเรียนการสอนที่ ให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  
- แนะนําแหล่งข้อมูลสําหรับ
การค้นคว้าให้กบันักศึกษา 

ทักษะทางปญัญา - การสอนโดยการมอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองและการแก้
โจทย์ปัญหาหรอืกรณีศึกษาชว่ยทําให้
นักศึกษามทีักษะในการคิด วิเคราะห์
เพิ่มขึ้น 

- อาจารยท์บทวนผลการ
ประเมินรายวิชาของตนเอง 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

- การมอบหมายงานกลุ่มช่วยเพิ่มทักษะ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาบางส่วนมีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขไม่เพยีงพอ 

- ให้นักศึกษาทาํแบบฝึกหัด
มากขึ้น 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนเิทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี   ไม่มี  
จํานวนอาจารยใ์หม ่…………-……………. จํานวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-………… 

 

กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 

 
จํานวน
อาจารย์ 

  

 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

ภาคผนวก 2 5 - คณาจารย์ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
- ได้ประโยชน์ในการนําไปปรับใช้ในการสอนการ
ประเมินผล การดูแลนักศึกษา การพัฒนาตําแหน่ง
ทางวิชาการ และการทํางานรว่มกับผู้อื่น 
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การบริหารหลกัสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย
โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
                - จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

             - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่สะท้อนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
  

ผลการดําเนินงาน : 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ที่พักรอ
เรียนหรือเพื่อทํางานของนักศึกษา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  และเน้น
เครื่องมือชั้นสูงสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการให้อาจารย์ทุกคนในคณะมีส่วนร่วมในการเสนอส่ิง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของอาจารย์ หรืออปุกรณ์สําหรับการเรียนการสอนและการทํา
วิจัย โดยเสนอผ่านกลุ่มห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมและนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมสํานักวิชา เพื่อจัดเรียง
ความสําคัญ ดูความซ้ําซ้อน และจํานวนที่เพยีงพอต่อการใช้งาน ซึ่งขาดขั้นตอนการประชุมหารือร่วมกันของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพื่อพจิารณาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท้ี่ต้องการของหลักสูตรที่ไมใ่ช่ความต้องการส่วนตัว ดงันั้นในปีการศึกษา 2558

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสตูร 

5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
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จึงได้ปรับปรงุกระบวนการโดยกําหนดขั้นตอนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณารว่มกันกอ่นเสนอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
และจํานวนที่ตอ้งการดงัขั้นตอนในแผนภูมิ 5.1 ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและส่งสํานักวิชาฯ เพือ่พิจารณาดังนี ้
1.  Homoginezer 
2. Texture Analyser 
3.  Incubator 
4. Colorimeter 
5. Deep freezer 
         ในส่วนของการปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ คณะฯ ได้จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ 
1. ชุดเครื่องมือวัดค่า Water activity 
2. เครื่องวิเคราะห์ความชื้นโดยการไตเตรท 
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 
4. ตู้แช่แข็งปริมาตร 25 คิว 25  คิว 
5. ตู้แช่เย็น 2 ประตู   
6. ตู้แช่เย็น 1 ประตู 
7. ตู้ล๊อคเกอร์ 
8. ตู้แช่แบบเป่าลมเย็น 
       และได้ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ LCD ในห้องเรียนและจัดพื้นที่ รวมทั้งโต๊ะ-เก้าอี้ สําหรับการทํากิจกรรม
ของนักศึกษา 
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แผนภูมิ 5.1 กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
Input Process Output 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ไม่อนุมัต ิ
 
 
 
                      อนุมัต ิ
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          

 
 
 
 
 

ความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตร 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างรายชื่อห้าง
ร้านท่ีไม่ถูกข้ึนบัญชีดํา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันพิจารณาสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องการ/จัดลําดับและ
จํานวนเพื่อเสนอสํานักวิชาฯ 

ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ พิจารณารายการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้/ลําดับความสําคัญ/ความ

ซํ้าซ้อน/จํานวนท่ีต้องการ 

คณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรฯ 
พิจารณาลําดับความสําคัญ/จํานวนท่ีต้องการ/

งบประมาณ 

คณบดีพิจารณา
รายการข้อเสนอ 

หน่วยพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ข้ันตอนและระเบียบพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามระเบียบพัสดุ 

งานบริหารฯ สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทุกปีการศึกษา 

วิเคราะห์ สรุปและเสนอผลการประเมินให้กับ
หลักสูตร/สํานักวิชาฯ/กรรมการทรัพยากรฯ/

หน่วยพัสดุเพ่ือปรับปรุง 

  ปรับปรุง/พัฒนา 
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จากการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยาการเรียนรู้ ประจําปี 2558
พบว่า นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจ 2.77 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในช่วงเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาคือ     
นํ้าไม่สะอาด เป็นตะกอนสีแดงทุกวัน ไฟดับ ไฟตกบ่อยมากๆ ทําให้มีผลต่อการทดลอง ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้แจ้งให้ทาง
อาคารสถานที่ทราบแล้ว และได้รับแจ้งกลับมาว่าได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยาการเรียนรู้ ประจําปี 2558 พบว่า อาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจ 3.91 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในช่วงเห็นด้วยมาก และไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ   

หมายเหตุ  (เอกสารแนบ 5)  (เอกสารแนบ 6) 
ในส่วนของความเพียงพอของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คณะฯ ได้ใช้การบริหารแบบรวมทรัพยากรทําให้ทุกหลักสูตร

สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งเพียงพอต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร 
การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการ จะเห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดหา

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาจารย์ได้เสนอเครื่องมือที่สอดคล้องกับหลักสูตร นั่นคือ การปรับปรุง
กระบวนการโดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมเป็นส่ิงที่อาจารย์ต้องการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ทําให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้น  ในส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่น้อยลงเป็นด้านสาธารณูปโภคซึ่งได้รับการ
แก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนที่ดีขึ้น คณะฯ จึงเพิ่มการปรับปรุงระบบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยริเริ่มให้ทําระบบการควบคุมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และระบบจองใช้อุปกรณ์ และการขอยืมออนไลน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
จัดทําโปรแกรมเพื่อจัดทําฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ซึ่งจะระบุจํานวน สถานที่ตั้ง สถานะของเครื่อง รวมถึงระบบการจองใช้เครื่องมือ 
นอกจากนี้ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อเสนอแนะในกรณีที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางตัวที่มีความซับซ้อนในการ
ทํางาน เห็นควรขอให้นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบทํา VDO แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ upload ขึ้นบน 
website เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนและเรียกดูการใช้งานได้เมื่อต้องการ 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสตูร 
- - - 

 
 

 
 

การประเมินจากผู้ที่สําเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปีที่สํารวจ)  
วันที่สํารวจ .............................  
 

ข้อวิพากษท์ี่สําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน   
        
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษท์ี่สําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

- - - - 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลอืกฯ)    
       ไม่มีข้อเสนอ     
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวชิาฯ)       
ไม่มีข้อเสนอ 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน     
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

 
หมายเหตุ เอกสารแนบ 7 
 

 แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดวา่จะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
จัดการเรยีนการสอนทีใ่ห้ผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง  

ส้ินปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 





การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          62 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการคน้คว้าอิสระ 
ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์ ผ่าน 

8. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา ผ่าน 
9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระใน

ระดับบณัฑิตศึกษา 
ผ่าน 

10. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.05 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
- 

 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท
ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท) 

5 

 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปรญิญาเอก) 

- 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
ตัวบ่งชี ้3.1 การรับนักศึกษา 4 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 
ตัวบ่งชี ้3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 
ตัวบ่งชี ้4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ 
5 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 5 
 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

- 

ตัวบ่งชี ้4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี ้5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 

ตัวบ่งชี ้5.3 การประเมินผูเ้รยีน 3 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   
ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ 4 
 

สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบท่ี 2-6  4.10 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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