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 เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 
() ตามเกณฑ์ 

() ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

ข้อมูล/หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้         
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 ตารางท่ี 1.1-1   

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

 ตารางท่ี 1.1-1   

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จํานวน
อย่างน้อย 3 คน 

 ตารางท่ี 1.1-1   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
4.2 มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
4.3 มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1.1-2  
 
 
 
ตารางท่ี 1.1-3   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
5.1 เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง        
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 
5.2 มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา            
เพ่ือรับปริญญา 

 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 1.1-4 
 
 
ตารางท่ี 1.1-5   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
6.1 เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
6.2 มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา        
เพ่ือรับปริญญา 

 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 1.1-6 
 
 
ตารางท่ี 1.1-7   

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า                   
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน   และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

N/A 
ยังไม่มีการแต่งต้ังผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 
เนื่องจากหลักสูตรฯ 

ดําเนินการเปิดสอนใน       
ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก 

N/A 

1.1 การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  (ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1) 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

() ตามเกณฑ์ 
() ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

ข้อมูล/
หลักฐาน/

เอกสารอ้างอิง 
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซ่ึงอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

N/A 
ยังไม่มีการแต่งต้ัง 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

เนื่องจากหลักสูตรฯ ดําเนินการ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

เป็นปีแรก 

N/A 

9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน  
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 
 
 
 

 
 
 

ตารางท่ี 1.1-8   

10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
ต้องมีอย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

 ตารางท่ี 1.1-5   

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   
ต้องไม่เกิน 5 ปี  (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)   
หลักสูตร พ.ศ. 2558 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 
2558 และจะมีรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตร ไม่เกิน       
5 ปี คือในปี พ.ศ. 2563 

เอกสารแนบ 1  
 

 
ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 

 มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
(TQF) ข้อ 1 - 10 

  
 

ผ่าน 
 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด - 

เนื่องจาก หลักสูตรฯ 
มีการดําเนินการเปิด

สอนในปี 2558      
เป็นปีแรก 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ตารางท่ี 1.1-1 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – อาจารย์ประจํา

 หลักสูตร  
 ตารางท่ี 1.1-2 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร – คุณสมบัติ
   ของอาจารย์ผู้สอน 
 ตารางท่ี 1.1-3 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – ประสบการณ ์              
    ในการทําวิจัยของอาจารย์ผู้สอน 
 ตารางท่ี 1.1-4 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – คุณสมบัติของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ตารางท่ี 1.1-5 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – ประสบการณ์          
    ในการทําวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ตารางท่ี 1.1-6  ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – คุณสมบัติของ

 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 ตารางท่ี 1.1-7 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – ประสบการณ์ใน
    การทําวิจัยของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 ตารางท่ี 1.1-8 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – ภาระงานอาจารย์ 
    ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ตารางท่ี 1.1-9 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  - การดําเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
 คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 เอกสารแนบ 1 สําเนาหนังสือแจ้งการรับทราบและเห็นชอบในหลักสูตร จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์           
ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส  
นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด             

ท่ีทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1)   
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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 
• มีการนํา
ระบบกลไก 
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน 
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/ พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน : 
1) ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการดําเนินงานดังนี ้
 
1.1) ระบบการรับอาจารย์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตรบริหารงานแบบไม่มีภาควิชาโดยแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

สํานักวิชาฯ รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ               
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารแนบ 2 - 1) สํานักวิชาฯ มีการบริหารงานในรูปของ             
คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เอกสารแนบ 2 – 2) ซ่ึงมีหัวหน้าสาขาวิชาของทุกสาขาวิชาร่วมเป็นกรรมการ           
ในส่วนของหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะบริหารโดยกรรมการบริหาร
หลักสูตร (เอกสารแนบ 2 – 3) ซ่ึงมีอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

 
คําอธิบายเพ่ิมเติม 
ในการบริหารอัตรากําลัง ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ ได้พิจารณาอัตรากําลังของทุกสาขาวิชาและได้เสนอคณะฯ เพ่ือจัดทํา         

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ คณะฯ ทําเร่ืองเสนอขออัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือคณะฯ ได้รับ
จัดสรรอัตรากําลัง คณะฯ จะแจ้งสํานักวิชาเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับ
อาจารย์ใหม่ ดังนี้ 

 
(1) เม่ือมีอัตรากําลังท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงมีอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการ

จะประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติทางด้านวิชาการโดยระบุคุณวุฒิท่ีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา       
ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาซ่ึงต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรปี 2548 และคุณสมบัติอ่ืนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเสนอสํานักวิชาฯ               
และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

(2) คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ               
คณะกรรมการฯ กําหนดวิธีการคัดเลือกและกรอบระยะเวลาการคัดเลือก 

(3) คณะฯ ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ใหม่ให้เป็นท่ีทราบโดยทั่วไป โดยการเผยแพร่ประกาศรับสมัคร
ผ่านหน้าเวปไซต์ของคณะ ติดประกาศรับสมัครท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ และแจ้งไปยังกองบุคคล               
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  

(4) คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังความรู้ทางวิชาการ ความสามารถทาง              
การสอนและภาษาอังกฤษ การทดสอบทักษะทางอารมณ์ การสอบสัมภาษณ์วัดบุคลิกภาพ และความเหมาะสม             
ในการเป็นอาจารย์ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

(5) คณะฯ ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุอาจารย์ใหม่ 
(6) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดสรรภาระงานสอนให้อาจารย์ใหม่ อาจารย์ใหม่ทําข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) 

โดยสํานักวิชาฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อมูลท่ีจําเป็น รวมท้ังจัดพ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้คําแนะนําในการทําหน้าท่ีอาจารย์  

(7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์พ่ีเลี้ยงร่วมเป็น
กรรมการ ประเมินการปฏิบัติงานตาม TOR ทุกภาคการศึกษา(ประมาณ 6 เดือน)ตามแนวปฏิบัติของคณะฯ               
โดยประเมินปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงานของอาจารย์ท้ัง 4 ด้าน (การสอน การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
การบริการวิชาการ) หากผลการประเมินเป็นท่ีพอใจจะได้รับการต่อสัญญาเม่ือทํางานครบ 1 ปี หากไม่เป็นท่ีน่าพอใจ
จะแจ้งให้อาจารย์ทราบพร้อมข้อเสนอแนะสําหรับปรับปรุงการทํางานเพื่อรับการประเมินในรอบถัดไป  

(8) ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพอาจารย์เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการรับ
อาจารย์  โดยให้อาจารย์ท่านดังกล่าวเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในทักษะท่ียังขาด 

(9) สํานักวิชาฯ จะรวบรวมผลการประเมินของอาจารย์และนําไปปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ โดยจัดทําหลักสูตร
อบรมอาจารย์ใหม่เป็นรายบุคคลและกําหนดช่วงเวลาในการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ําเสมอ ท้ังนี้ ข้ันตอนต่างๆ 
ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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มีแผนภูมิแสดงกระบวนการรับอาจารย์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ประจําสาขาวิชา 
 จัดสรรภาระงานสอนตามความชํานาญของอาจารย ์

อาจารย์ใหม ่
 จัดทํา TOR ส่งหัวหน้าสํานักวิชาฯ ทุก 6 เดือน (ภาค

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 แตง่ตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์  

เพ่ือประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
 ประเมินผลการปฏบิัติงานเพ่ือต่อสัญญาและเพ่ือการปรับปรุง

กรรมการบรหิารสาํนักวิชาฯ 
พิจารณาขีดความสามารถและอัตรากาํลังของอาจารย์ในปัจจบุัน 
อัตราทดแทนเกษียณล่วงหน้า และความต้องการเปดิหลักสูตร
ใหม่ตามแผนกลยุทธข์องคณะ และจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรตามรอบแผนกลยุทธ์  เสนอคณะฯ และมหาวทิยาลยั

ตามลาํดบั 

สํานักวิชาฯ 
แจ้งกรอบอัตรากาํลังที่ไดร้ับการจัดสรรจากมหาวทิยาลัยให้

สาขาวชิา  

กรรมการบริหารหลักสตูร 
กําหนดคุณสมบัติทางดา้นวิชาการตามความเชีย่วชาญที่หลักสูตร

ต้องการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558      
มีผลสอบภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เสนอสํานักวิชาฯ และคณะฯ           
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หน่วยการเจ้าหน้าที่) 
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ โดยมีอาจารยป์ระจํา

หลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมคัรอาจารย์ และดาํเนินการ

คัดเลือกอย่างโปร่งใสจนได้อาจารย์ทีมี่คุณสมบัตเิหมาะสม 

กรรมการคัดเลือกฯ 
กําหนดวิธีการคัดเลือกอาจารย ์และกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

และกําหนดให้มีการสอบสอน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุเปน็อาจารย ์

หัวหน้าสํานักวิชาฯ 
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้เก่ียวกับกฎ ระเบยีบต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 

และจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คําแนะนํา 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ และสํานักวิชาฯ 
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาํป ี
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1.2) การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรนานาชาติ มีระบบการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี้  

(1) การกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. โดยพิจารณาจากอาจารย์ท่ีประจําอยู่ในสาขาวิชาก่อน               
เป็นอันดับแรก 

(2) สํานักวิชาฯ พิจารณารายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรต้ังแต่ข้ันตอนการร่างหลักสูตรและเสนอเล่มหลักสูตร มคอ. 2 
พร้อมรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรให้กรรมการวิชาการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเม่ือผ่านความเห็นชอบแล้ว         
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

(3) เม่ือดําเนนิการสอนตามหลักสูตรไปแล้ว กรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินการคงอยู่หรือการใกล้เกษียณของอาจารย์
ประจําหลักสูตร รวมท้ังเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ให้
เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยทําเร่ืองขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา จากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติ  

 
มีแผนภูมิแสดงกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

 



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          9 

2) ระบบการบริหารอาจารย์  
การบริหารอัตรากําลังและขีดความสามารถของอาจารย์ท้ังหมดจะดําเนินการในระดับสํานักวิชา โดยมีกระบวนการดังนี้ 

(1) ในกรบริหารอัตรากําลังจะดําเนินการในระดับสํานักวิชาฯ ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ ได้พิจารณาวางแผนอัตรากําลัง            
ระยะยาวของทุกสาขาวิชาและได้เสนอคณะฯ เพ่ือบรรจุในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระดับคณะท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารคณะ โดย สํานักวิชาฯ จึงได้วางแผนอัตรากําลัง โดยรับอาจารย์เพ่ิมสําหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 อัตราปีการศึกษา 2556 และรับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ิมอีก 1 อัตรา               
เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ 

(2) คณะฯ ได้ดําเนินการบรรจุอาจารย์ตามแผนท่ีได้กําหนดไว้  
(3) สํานักวิชาฯ ได้ประเมินการแบ่งภาระงานและความเพียงพอของอาจารย์ โดยคํานึงถึงอัตราเกษียณของ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซ่ึงจะมีอาจารย์เกษียณในปี 2561, 2563 และ 2564 จํานวนปีละ 1 ราย จึงได้
บรรจุการขออัตรากําลังทดแทนอัตราเกษียณจํานวน 3 อัตรา ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ นอกจากนั้น 
สํานักวิชาฯ ได้กําหนดอัตรากําลัง โดยแบ่งเป็นกลุ่มความเชี่ยวชาญมากกว่าแบ่งตามสาขาวิชาท่ีสังกัด 

(4) การกําหนดภาระงานของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ ท่ีจัดการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาในหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ท่ีประชมุสาขาวิชาฯ แบ่งภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ให้อาจารย์
ทุกท่านในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และให้รับผิดชอบการเรียนการสอนตามความชํานาญ และจะมีการสรุปข้อมูลภาระงาน
สอนของอาจารย์ผู้สอนในวิชาท่ีเปิดสําหรับหลักสูตรนานาชาติ นําเสนอในท่ีประชุม หรือ โดยวิธีการแจ้งเวียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือพิจารณารับทราบ 

(5) ในส่วนของหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ประจําหลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเพ่ือสะท้อนความเหมาะสมของการแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ซ่ึงได้ผลการประเมินเฉลี่ยจากทุกด้าน เท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดี               
(เอกสารแนบ 2 - 4)  

(6) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ด้านการกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุดจากด้านอ่ืนๆ (3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) เนื่องจาก ยังไม่มีกระบวนการกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
อย่างชัดเจน ทางหลักสูตรฯ จึงได้ประชุมพิจารณาปรับปรุงกระบวนการกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์               
โดยนําหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจเข้าพิจารณาและเสนอรายชื่ออาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ               
เพ่ือพิจารณากําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548             
และได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีได้รับการเสนอชื่อ นอกจากนั้น ทางหลักสูตรฯ ได้นํากระบวนการรับนักศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย มาใช้ร่วมด้วย คือ มีการสอบถามความประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในการรับ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา พร้อมกับแจ้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          10 

มีแผนภูมิกระบวนการและระบบการบริหารอาจารย์  ดังนี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
พิจารณาขีดความสามารถและอัตรากําลังของอาจารย์ในปัจจุบัน 
อัตราทดแทนเกษียณล่วงหน้า และความต้องการเปิดหลกัสูตร

ใหม่ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามรอบแผนกลยุทธ์เสนอ

กรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
บริหารจัดการให้หลักสูตรมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ตลอดเวลาการจัดการศึกษา 

กรรมการประจําสาขาวิชา 
จัดสรรภาระงานสอนให้กับอาจารย์ตามความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ของอาจารย์ โดยให้มีปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน 
และสนับสนนุใหอ้าจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  

กรรมการวิชาการและกรรมการบัณฑิตประจําคณะฯ 
พิจารณากําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตรของทุกหลักสตูรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการระบบ

บริหารอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการทาํงาน   

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสํานักวิชาฯ 
จัดให้มีระบบการยกย่องชมเชยอาจารย์ที่มีผลการดําเนินงาน
ดีเด่นตามพันธกิจแต่ละด้านและจัดแสดงความยินดีรวมทัง้

ประกาศให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ  

อาจารย์ 
จัดทํา TOR และ JA ทุก 6 เดือน เสนอหัวหน้าสํานักวิชาฯ        

เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

กรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ 
 ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร            

ตามผลการประเมินของอาจารย์ 
ประชุมเพ่ือหารือ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ 

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําปี 
และรายงานต่อสํานักวิชาฯ  
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3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  เนื่องจากมีการหลอมรวมภาควิชา การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จะจัดทําในภาพรวมของคณะซ่ึงคณะมีการดําเนินการดังนี้ 

(1) สํานักวิชาฯ จะจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล โดย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้พิจารณา  
และกําหนดหัวข้อการพัฒนาซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
นานาชาติ 3 หัวข้อตามลําดับความสําคัญ ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ คร้ังท่ี 2/2558 
มีข้ึนเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม  2558 ได้มีระเบียบวาระเสนอพิจารณาให้คณะกรรมการ เสนอหัวข้อกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้ังด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ และนําข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากมติท่ีประชุม เสนอไปยังสํานักวิชาฯ 
พิจารณาตามลําดับของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (เอกสารแนบ 2 – 5)  

(2) สํานักวิชาฯ มีระบบการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์รายละ 7,500 บาท
ต่อคนต่อปี มีการสอบถามความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์แต่ละท่าน และพิจารณาอนุมัติตามความประสงค์
ของอาจารย์ท่ีต้องการรับการพัฒนา ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปี และขออนุมัติเ พ่ิมเติมได้               
ตามความจําเป็น (เอกสารแนบ 2 – 6)  

(3) สํานักวิชาฯ สนับสนุนงบวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย เพ่ือให้อาจารย์
ผลิตผลงานเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ จัดสรรการให้งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ               
และหนังสือ/ตํารา รายละ 15,000 บาท ต่อคนต่อปี (เอกสารแนบ 2 – 7)  

(4) สํานักวิชาฯ จัดส่งบุคลากรสายวิชาการ เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาอาจารย์ ซ่ึงจัดโดยสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ ในศตวรรษท่ี 21      
(เอกสารแนบ 2 - 8) การวัดและประเมินผล การเขียนบทความทางวิชาการ รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์  

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามผลงาน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น ซ่ึงในปี 2558 พบว่า จํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการใน
ระดับท่ีสูงข้ึน จํานวน 1 ราย (จากตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์) คิดเป็น ร้อยละ 20    

(6) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์โดยการจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้อาจารย์รุ่นใหม่               
และกําหนดให้อาจารย์รุ่นใหม่ท่ีจะของบสนับสนุนการทําวิจัยต้องมีการระบุอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อเป็นท่ีปรึกษาการทํา
วิจัย เพ่ือผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

(7) มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่ีมีผลงานดีเด่นในระดับคณะ โดยจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ําชา
แก่คณาจารย์ท่ีได้รับตําแหน่งทางวิชาการและบุคลากรท่ีได้รับตําแหน่งสูงข้ึน (เอกสารแนบ 2 – 9)  
 
มีแผนภูมิกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีระบบเสนอ
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ในแต่ละปีการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นํามติที่ประชุม         
เสนอต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สํานักวิชาฯ 

คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ นําข้อเสนอที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติเข้าสู่กระบวนการในระดับสํานักวิชาฯ 

และคณะฯ ต่อไป 
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มีแผนภูมิกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในระดับสํานักวิชาฯ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผ่านสํานักวิชาฯ) 

จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ตําแหน่งทาง
วิชาการและทักษะที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของอาจารย์) และจัดหา

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานของอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามรอบแผนกลยุทธ์เสนอ

กรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ 
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรอบรมที่คณะฯ จัด

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

อาจารย์ 
เข้ารับการพัฒนาตามความสนใจของอาจารย์ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสอน

ของอาจารย์   

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์รายบุคคล และติดตามตัววัด ได้แก่  
- จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนอาจารย์ปรญิญาเอกเพ่ิมข้ึน 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนกัศึกษาดีขึ้น 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพ่ิมข้ึน 
- บทความที่ถูกอ้างองิต่ออาจารย์ (Citation per head) เพ่ิมข้ึน    

ที่ประชุมประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และเสนอสํานัก

วิชาฯ เพ่ือปรับปรุง   

กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ 
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ิ่งที่ได้การพัฒนาระหว่างอาจารย์   

ที่ประชุมประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และเสนอสํานัก

วิชาฯ เพ่ือปรับปรุง   
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ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 คะแนนประเมินตนเอง 

 มีระบบ มีกลไก  3 
 
 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน N/A 

เนื่องจาก หลักสูตรฯ  ได้เปิดสอนในปี 2558 เป็นปีแรก              
ดังนั้นจึงมีแนวปฏิบัติและใช้กระบวนการต่าง ๆ ของตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ใน
ระดับสํานักวิชาฯ และได้มีการประเมินกระบวนการประจําปี 2558       
จากท่ีประชุมประธานหลักสูตรฯ จัดขึ้นในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559       
ทางหลักสูตรฯ จะนํามติจากท่ีประชุมเรื่องการพิจารณาและประเมิน

กระบวนการ ตามตัวบ่งชี้ข้อ 4.1 เสนอเข้าเป็นระเบียบวาระ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจําปีการศึกษา 2559 เรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบและเรื่องเสนอพิจารณาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมิน และนํามาปรับใช้ในหลักสูตรต่อไป 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
 เอกสารแนบ 2 – 1 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 เอกสารแนบ 2 – 2 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสํานักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 
 เอกสารแนบ 2 – 3  สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
 เอกสารแนบ 2 – 4  สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารงาน           

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ 
 เอกสารแนบ 2 – 5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2558  

(Minutes of Meeting of the Curriculum Management Committee for              
the M.S. in FST – International Program for academic year 2015) 

 เอกสารแนบ 2 – 6  สําเนาเอกสารแผนงานที่ได้รับอนุมัติของ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 เอกสารแนบ 2 – 7  สําเนาเอกสารแผนงานที่ได้รับอนุมัติของ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – โครงการจัดทําหนังสือตําราของคณาจารย์ 

 เอกสารแนบ 2 – 8  รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจําปีการศึกษา
2558s 

 เอกสารแนบ 2 – 9 ภาพกิจกรรมงานแสดงความยินดีกับบุคลากรและคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ/
คณาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ได้รับตําแหน่งสูงขึ้น/ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
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การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
1) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลกัสูตรจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอน
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x100 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้=  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืน
เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 5 
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด คน 5 
3. ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 
4. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5 
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2) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน              
รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์            
ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x100 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่ง ผศ.  คน 2 
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่ง รศ.  คน 2 
3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่ง ศ.  คน 0 
4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด คน 5 
5. ร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 
6. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมท้ังงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
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3) เกณฑ์การประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสูตร 

 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร x100 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้=  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร x5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็น

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

-  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุ่มท่ี 2 

0.80 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-  ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามา 

ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full  Paper) และเม่ือได้รับการตอบ
รับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าน้ําหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เร่ือง  
 

0.20 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

เร่ือง 5 0.40 

3. ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เร่ือง  0.40 
4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
เร่ือง  0.60 

5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

เร่ือง  0.80 

6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

เร่ือง 14 1.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าน้ําหนัก 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

7. ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร เร่ือง  1.00 
8. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ 
เร่ือง  1.00 

9. ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

เร่ือง  1.00 

10. ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

ผลงาน  1.00 

11. ตําราหรือหนังสือของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

เล่ม  1.00 

12. ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ 

เล่ม 1 1.00 

13. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีการเผยแพรสู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online 

เร่ือง  0.20 

14. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

เร่ือง  0.40 

15. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

เร่ือง  0.60 

16. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เร่ือง  0.80 

17. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

เร่ือง  1.00 

18. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร คะแนน 17  
19. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  คน 5  
20. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
ร้อยละ 340  

21. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5  
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 คะแนนประเมินตนเอง 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60  ข้ึนไป 5 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80  ข้ึนไป 5 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีค่าร้อยละ 40 ข้ึนไป 5 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
 เอกสารแนบ 2 – 10 ข้อมูลตัวบง่ชี้ 2.2 คุณภาพของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ในปี 2558 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ท่ีรับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีการ 
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

• มีการ
รายงานผล 
การ
ดําเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเร่ือง
ตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน ตัว
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในบางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน ตัว
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเร่ือง 

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายใน ตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนในทุก
เร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานท่ีโดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การดําเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
ผลการดําเนินงาน : 
1. การคงอยู่ของอาจารย์  อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ยังคงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรครบทุกราย ในปีการศึกษา 2558 จึงมีอัตราการคงอยู่ 100%  
 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ คณะฯ ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต่อการบริหารหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตอบแบบสอบถามครบท้ัง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ100 ซ่ึงการประเมินในบางหัวข้อ 
อาจารย์ผู้ตอบแบบสํารวจไม่สามารถให้คะแนนได้ เนื่องจากหลักสูตรเปิดสอนเป็นปีแรก กระบวนการบางขั้นตอนยังไม่สามารถ

2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)   
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ดําเนินการได้ในปีการศึกษา 2558 แต่จากการบริหารจัดการ และการประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะร่วมหา
แนวทางปฏิบัติท่ีดี และปรับปรุงให้มีแนวโน้มของผลการดําเนินงานดีข้ึนในทุกเร่ือง  

 
วิเคราะห์แบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประจําปีการศึกษา 2558  

........................................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
ระดับการประเมิน 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยท่ีสุด 
 

ท่ี หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
1 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
1 

(25.00%) 
3 

(75.00%) 
   4.25 

2 การแบ่งภาระงานสอน 1 
(25.00%) 

3 
(75.00%) 

   4.25 

3 การกํากับติดตามตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3-7 1 
(25.00%) 

3 
(75.00%) 

   4.25 

4 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร  

 4 
(100.00%) 

   4.00 

5 ระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 2 
(40.00%) 

2 
(40.00%) 

1 
(20.00%) 

  4.20 

6 ระบบการวัดและประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตร  3 
(75.00%) 

1 
(25.00%) 

  3.75 

7 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)  2 
(100.00%) 

   4.00 

8 การมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

 4 
(100.00%) 

   4.00 

9 การนําผลการประเมินผลการเรียนของนักศึกษามาใช้
ในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน 

 2 
(50.00%) 

2 
(50.00%) 

  3.50 

10 การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  2 
(50.00%) 

 2 
(50.00%) 

 3.00 

11 การกํากับการทําวิทยานิพนธ์ 1 
(25.00%) 

2 
(50.00%) 

 1 
(25.00%) 

 4.00 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรโดยรวม 3.93 
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเร่ืองตามคําอธิบายใน ตัวบ่งชี ้ 2 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 2 – 4  รายงานสรุปการวัดผล แบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
    ประจําปีการศึกษา 2558 
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อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า 
(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จํานวนท่ีรับเข้า 
(1) 

จํานวนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
สําหรับรุ่น

นั้น ๆ 
(2) 

จํานวนท่ียัง
ไม่สําเร็จ
การศึกษา
สําหรับรุ่น

นั้น ๆ  
(3) 

จํานวนท่ี
หายไป
ระหว่าง
การศึกษา 

จํานวน
นักศึกษาท่ีคง
อยู่ในแต่ละ

รุ่น 
(2)+(3) 

รอ้ยละของ
นักศึกษาท่ีคงอยู่ใน

แต่ละรุ่น 
[(2)+(3)]/(1)*100 

2558 2 
(รับเข้าใน ภาคการศึกษา   

ท่ี 1/2558) 

0 2 0 2 100 

2558 2  
รับเข้าใน ภาคการศึกษา    

ท่ี 2/2558)  

0 2 0 2 100 

รวม 4 0 4 0 4 100 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  

- ขาดทุนวิจัยในการศึกษา 
- แนวโน้มการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ตําแหน่งงานระดับบัณฑิตศึกษามีจํากัด โดยเฉพาะปริญญาโท 
- ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 

 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิด
ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
การกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร               
มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ัน
ท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังตอไปน้ี 

- การรับนกัศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน  

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

3.1 การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 
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ผลการดําเนินงาน : 
 
1) การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

คณะกรรมการร่างหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดการเรียนการสอน   สําหรับ
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แบ่งเป็น 1 แผน 2 แบบ 
ได้แก่ แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์) และ แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ + กระบวนวิชา)  ตามความต้องการเรียน
และแนวโน้มสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และได้พิจารณากําหนดจํานวนรับและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา               
ในการจัดทํา มคอ. 2 (เอกสารแนบ 3 – 1) จากปรัชญาและสาระในหลักสูตร  โดยกําหนดคุณสมบัติ ให้ต้องเป็น
นักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
2.50 จบจากสถาบันท่ีเทียบเท่า/สกอ.ให้การรับรอง และมีระดับผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 2.50 รวมท้ัง 
ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐาน ทางภาษาอังกฤษ และมีเอกสารแสดงผลทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมีอายุไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลังนับ
จากวันย่ืนใบสมัคร              ซ่ึงแสดงผลคะแนน ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ 
  TOEFL  Minimum 500 (paper-based) or 
                        Minimum 173 (computer-based) or 
         Minimum 61 (internet-based) or 
  IELTS  Band 5.5 or 
  CMU E-TEGS 65 
 

1.1) กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ มีการกําหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ ์              
เพ่ือประเมินความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันท่ีจะเรียน และการมีเวลาเรียนเพียงพอ            
เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด หากมีกรณีท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องปรับพ้ืนฐาน 
กรรมการสอบสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลกับนักศึกษาตั้งแต่วันสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้สมัครตัดสินใจ  ทางหลักสูตรฯ               
จะดําเนินการแจ้งรายละเอียดการรับนักศึกษา (เอกสารแนบ 3 – 2) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (เอกสารแนบ 3 – 3)  และดําเนินการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาผ่านข้ันตอนของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบ 3 – 4) 
 

1.2) บัณฑิตวิทยาลัย จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครมายังคณะฯ เพ่ือให้ทางหลักสูตรฯ ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับเข้า
ศึกษาต่อ 
 

1.3) ทางหลักสูตร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่างๆ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (เอกสารแนบ 3 – 5) และดําเนินการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ทางหลักสูตรฯ จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาการรับนักศึกษาใหม่ ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ออกประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 
(เอกสารแนบ 3 – 6) โดยผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ จะติดต่อประสานงานกับนักศึกษาใหม่  เกี่ยวกับ
กระบวนการ การเตรียมเอกสารสําหรับการรายงานตัวนักศึกษา และอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ ในการ
รายงาน ณ สํานักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1.4) เม่ือสิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินผลการรับเข้า พบว่า จํานวนรับ               
ในภาคการศึกษา ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้มีการปรับกระบวนการรับเข้าโดยเพิ่ม           
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาท่ีเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในมหาวิทยาลัยอ่ืน           
ท้ังในและต่างประเทศ เช่น การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปยัง Nonglam University, Vietnam              
และ University of Nation Lao, Vientianne มีการจัดทําโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มอบให้แก่ศาสตราจารย์
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อาคันตุกะต่างประเทศ ผู้มาเยือนคณะเพ่ือร่วมเจรจาด้านความร่วมมือทางวิชาการ รวมท้ัง มีการปรับเพ่ิมจํานวนรอบ               
ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 รอบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าได้ ทําให้ในปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 2 มีจํานวนนักศึกษาต่างชาติ จํานวน 2 ราย               
จาก National University of Laos, Vientiane มาสมัครเข้าศึกษาต่อ และมีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมข้ึนจาก 
2 คน เป็น 4 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 200    
 

1.5) เม่ือรับเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว สาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้นักศึกษาทุกคนโดยการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ (เอกสารแนบ 3 – 7) เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และวิธีการ
เรียนเพ่ือให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และส่งนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมในการปฐมนิเทศประจําปี ซ่ึงจัดโดยบัณฑิต
วิทยาลัย นอกจากนี้  หลักสูตรฯ ได้พิจารณาการจัดกระบวนวิชาเรียนเพื่อปรับพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาบางรายท่ีไม่ใช่
นักศึกษาสายตรง เพ่ือให้นักศึกษารายน้ันสามารถเรียนวิชาในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ัวไปติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีผ่านการปรับพ้ืนฐาน เพ่ือวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษา และมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับกระบวนเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 

1.6) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโทมีพ้ืนฐานความรู้ค่อนข้างอ่อน ท่ีประชุมประธาน
หลักสูตรฯ คร้ังท่ี 3/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา จึงเห็นควรเสนอ
ให้ปรับวิธีการรับโดยเพ่ิมการสอบข้อเขียนในระดับปริญญาโทของหลักสูตรนานาชาติ และสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน
ความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา โดยให้เร่ิมใช้ระบบการคัดเลือกนี้ ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2560 ในกรณีท่ีนักศึกษา
ไม่ได้จบสายตรง ให้มีการเรียนกระบวนวิชาปรับพ้ืนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารหลักสูตร และเข้าอบรมภาษาอังกฤษ ข้อเสนอดังกล่าว จะถูกนําเช้าเป็นระเบียบวาระ เพ่ือเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประจําปีการศึกษา 2559 ต่อไป ท้ังนี้ สาขาวิชาได้จัดทําคู่มือ
สรุปข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ (เอกสารแนบ 3 – 7) ท่ีนักศึกษาควรรู้แจกให้นักศึกษา               
ในวันปฐมนิเทศ และกําหนดให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการใช้ห้องปฏิบัติการการกําจัดของเสียและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนทําวิทยานิพนธ์ และขอให้นักวิทยาศาสตร์ จัดทํา VDO แสดงข้ันตอนการใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมท้ัง นําข้อมูลข้ึนแสดงบนเวปไซต์จองคณะฯ เพ่ือนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนใช้
เคร่ืองได้ หรือถ้าติดขัดจะได้ดู VDO ประกอบการใช้ได้ตลอดเวลา  
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มีแผนภูมิแสดงกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 
กําหนดจํานวนรับนักศึกษาของแต่ละแขนงวิชา   

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

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
กําหนดประเภทการรับนักศึกษา 

- แบบทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวชิาและทําวทิยานิพนธ์ 

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
กําหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัคร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 

แยกตามประเภทของการรับนักศึกษา  
ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาต:ิ  สอบสัมภาษณ ์

ในปีการศึกษา 2560 จะปรับให้มีการสอบข้อเขียนเพ่ิมเติม 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

และจัดส่งข้อมูลไปยังบณัฑิตวิทยา เพ่ือดําเนินการประกาศ
รับสมัครนักศึกษารับสมัคร ตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
 พิจารณากิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเรียน

และทําวิทยานิพนธ์ เช่น กระบวนวิชาปรับพ้ืน ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

กรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนการรับและการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าของนักศึกษา  
(จํานวน คุณภาพผู้เรียน และปญัหา) 

บัณ ฑิต วิ ท ย า  ป ระ ก า ศ รั บ สมั ค ร นั ก ศึ ก ษ า   
และดําเนินรับสมัคร จากน้ัน แจ้งรายชือผู้สมัคร
มายังคณะฯ 

คณะกรรมการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) พิจารณา
คัดเลือกนักศึกษา และทางหลักสูตรฯ แจ้งผลการ
พิจารณา ไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยั ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

คณะฯ (หลักสูตร/สาขาวิชา) ประสานงานและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษา และการลงทะเบียน 
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ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีระบบ มีกลไก   

4 
 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน  

มีการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา     

ได้ในทุกภาคการศึกษา 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

มีจํานวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา
เพิ่มขึ้นเทียบจาก 

แต่ละภาคการศึกษา 
ในอัตรา ร้อยละ 200  

 มีแนวปฏิบัติท่ีดี N/A เนื่องจากได้มีการเปิดหลักสูตร  
ใ น ปี  2 5 5 8   เ ป็ น ปี แ ร ก  ดั ง นั้ น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะนํา
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ปี  2 5 5 8  
มาพิจารณาเพ่ือทบทวนกระบวนการใน
รอบท่ีสอง และพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร  เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู่  
การ สร้างแนวปฏิบัติท่ีดี และนํามาปรับ
ใช้กับหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 
ต่อไป 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 3 - 1 มคอ.2 เล่มรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์              

และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 เอกสารแนบ 3 - 2 สําเนาบันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อในหลักสูตรฯ ประจําปีการศึกษา 2558 
 เอกสารแนบ 3 - 3   เอกสารแสดงระบบการรับสมัครนักศึกษาบนเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 เอกสารแนบ 3 - 4  แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาต่อ (Application form) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 เอกสารแนบ 3 - 5 สําเนาเอกสารคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายต่าง ๆ  ในการสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ (คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) ประจําปีการศึกษา 2558 
 เอกสารแนบ 3 - 6 สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2558 
 เอกสารแนบ 3 - 7 เอกสารสําหรับแจกให้แก่นักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2558  
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม ทางการเรียนแก่

นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษา
มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล ให้คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี      
โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ ความเส่ียงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด รวมท้ังการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

 
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น               

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 

เกณฑ์การประเมิน  
 เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
ผลการดําเนินงาน : 
1) การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  

1.1) ในภาคการศึกษาแรก หลักสูตรฯ จะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปให้กับนักศึกษาก่อน เพ่ือให้คําปรึกษาด้านการเรียน            
การสอน และให้นักศึกษาได้มีโอกาสทําความรู้จักและทราบแนวทางการทําวิจัยของคณาจารย์แต่ละท่าน     

1.2) เม่ือนักศึกษาพบปะและหารือกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในข้ันตอนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรฯ 
ได้จัดให้นักศึกษาสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจโดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการทําสัมมนา เพ่ือเป็นการช่วยกระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์  

1.3) นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และกรอบเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ เข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
นานาชาติ (เอกสารแนบ 3 – 8) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องและวิธีการวิจัย ปริมาณงาน และกรอบ
ระยะเวลา จากน้ันเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เม่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
(เอกสารแนบ 3 – 9)  คณะฯจะทําเร่ืองแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (เอกสารแนบ 3 – 10) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. และเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1.4) หลักสูตรฯ จัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยจัดวิชาสัมมนาไว้ในแผนการศึกษา              
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์             
แต่ละท่าน มีการนัดนักศึกษาให้นําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นการติดตามและประเมิน
กระบวนการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่าเป็นไปตามแผนการที่กําหนดหรือไม่ นอกจากนี้ คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ ทราบถึงโครงการฝึกอบรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ หรืองานประชุมวิชาการนานาชาติ ท่ีเปิดรับการเสนอผลงาน บทความวิจัย ซ่ึงจัดข้ึนในหน่วยงานต่าง ๆ  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
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ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ 3 – 11) และมีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการนําเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยจะจัดสรรให้แก่นักศึกษาท่ีสามารถเสนอหัวข้อโครงร่างได้ทันในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาแรก               
(เอกสารแนบ 3 – 12) รวมถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ 
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

1.5) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะๆ ในท่ีประชุมหลักสูตร กําชับให้อาจารย์           
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด (เอกสารแนบ 3 – 13 ) และให้เจ้าหน้าท่ีสาขาวิชารายงาน
สถานะของนักศึกษาเป็นระยะ เพ่ือป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษาเนื่องจากเรียนเกินเวลาท่ีกําหนด  

 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

2.1)  เพ่ือให้การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประสบความสําเร็จจะต้องมีการอบรมคณาจารย์เพ่ือให้มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรได้ให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ โครงการพัฒนาอาจารย์สําหรับการสอนในศตวรรษท่ี 21 เร่ือง Introduction to 21st 
Century Skills : What, Why, and How ? โครงการพัฒนาอาจารย์สําหรับการสอนในศตวรรษท่ี 21 เร่ือง Flipped 
Classroom for Your Students เป็นต้น (ดังเอกสารแนบ 2 - 8) 

2.2) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษา 
 การจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาจะดําเนินการในภาพรวมของคณะฯ เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาไม่มาก คณะฯ มีการ

วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยสอดแทรกในการเรียนการสอน
กระบวนวิชาต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาStudent Mobility / Work learn Internship (เอกสารแนบ 3 – 14) การอบรมเร่ืองการเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงาน และตีพิมพ์ผลงาน ประชาสัมพันธ์งานอบรม จัดโดยห้องสมุดคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และแจกแผ่นพับใบปลิวเกี่ยวกับคู่มือการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูล (เอกสารแนบ               
3 – 15) เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซ่ึงถึงแม้ว่า เอกสารประชาสัมพันธ์
จากห้องสมุดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จะจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย แต่นักศึกษาสามารถขอทราบข้อมูลซ่ึงแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ประสานงานหลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ัวไป หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ และมีการกําหนดให้นักศึกษาจะต้องตีพิมพ์ผลงานเป็นเงื่อนไข               
ของการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  

2.3) เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะฯได้ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพฯ ต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 คะแนนประเมินตนเอง 

 มีระบบ มีกลไก   
 
2 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน N/A เนื่องจากเปิดหลักสูตร ในปี 2558  

เป็นปีแรก ดังนั้น ผลการประเมินกระบวนการ
ประจําปี 2558 จะนําเสนอเป็นระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ  
จากผลประเมินและนํามาปรับใช้กับหลักสูตรฯ  
ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 2 - 8  สรุปข้อมูลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 เอกสารแนบ 3 - 6  สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2558 
 เอกสารแนบ 3 - 7 เอกสารสําหรับแจกให้แก่นักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2558 
 เอกสารแนบ 3 - 8  สําเนาเอกสารระเบียบวาระและกําหนดการ การประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจําภาคเรียนท่ี  
2/2558 

 เอกสารแนบ 3 - 9  สําเนาเอกสารแจ้งการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 เอกสารแนบ 3 - 10 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 เอกสารแนบ 3 - 11 สําเนาเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ  และการอบรม สัมมนา ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 เอกสารแนบ 3 - 12 สําเนาประกาศทุนสนับสนุนการทําวิจัย/การทําวิทยานิพนธ์ 
 เอกสารแนบ 3 - 13 สําเนาแบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 เอกสารแนบ 3 - 14 สําเนาโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจําปี 2558  
  Student Mobility in the Network of ASEAN Countries Year 2014 
 เอกสารแนบ 3 - 15 สําเนาเอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะนําสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคู่มือการใช้

ฐานข้อมูลต่าง ๆ 
 
 
 
  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน ประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
- การคงอยู่ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.3 
 
 
 
 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3)   
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ผลการดําเนินงาน : 
 
1) อัตราการคงอยู่ 

 
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า 
(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จํานวนท่ีรับเข้า 
(1) 

จํานวนท่ี
สําเร็จ

การศึกษา
สําหรับรุ่น

นั้น ๆ 
(2) 

จํานวนท่ียัง
ไม่สําเร็จ
การศึกษา
สําหรับรุ่น

นั้น ๆ  
(3) 

จํานวนท่ี
หายไป
ระหว่าง
การศึกษา 

จํานวน
นักศึกษาท่ีคง
อยู่ในแต่ละ

รุ่น 
(2)+(3) 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีคงอยู่ใน

แต่ละรุ่น 
[(2)+(3)]/(1)*100 

2558 2 
(รับเข้าใน ภาคการศึกษา   

ท่ี 1/2558) 

0 2 0 2 100 

2558 2  
รับเข้าใน ภาคการศึกษา    

ท่ี 2/2558)  

0 2 0 2 100 

รวม 4 0 4 0 4 100 
 
โดยมีรายละเอียดของนักศึกษาดังตาราง 
รหัส 58 

 
2) การสําเร็จการศึกษา 

 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จํานวนท่ีรับเข้า 

 
(1) 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา 
สําหรับรุ่นนั้น ๆ  

(2) 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จ 
การศึกษาตามเวลา 

(2)/(1)*100 
2558  

(รับเข้าในภาคการศึกษาท่ี  1 จํานวน  2 คน) 
(รับเข้าในภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน  2 คน) 

4 0 
**ยังไม่มีนักศึกษา 
สําเร็จการศึกษา 

เนื่องจาก หลักสูตรฯ เปิดสอน 
เป็นปีแรก 

0 

 
3) ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

3.1 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
ได้สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา รหัส 58 ต่อหลักสูตรนานาชาติ (เอกสารแนบ 3 – 16) และความพึงพอใจต่อ               
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย (เอกสารแนบ 3 – 17) ความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ท้ังนี้ 
นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมกิจกรรมทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นศ.ในหลักสูตรฯ ให้สามารถสัมผัสการเรียนรู้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัส    ชื่อ-สกุลนักศึกษา แผน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
581335801 Ms. Phan Thi Kim Khanh แผน ก แบบ ก 2 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 
581335802 Ms. Le Vu Hong Phuc แผน ก แบบ ก 2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ 
581335803 Mr. Somhak Xainhiaxang แผน ก แบบ ก 2 อ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธ์ุ 
581335804 Mr. Yanglao Yialee แผน ก แบบ ก 2 อ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธ์ุ 
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และเทคโนโลยี  โดยตรงจากการดูงาน ณ สถานประกอบการด้านอาหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้นําข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการศึกษาจากนักศึกษา มาพิจารณาและเสนอให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกกิจกรรมดังกล่าว       
ในแต่ละกระบวนวิชาตามความเหมาะสม 
 

3.2 ผลการจัดข้อร้องเรียน 
ทางหลักสูตรฯ ได้วางแผนเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาไว้ในเบื้องต้น โดยทางหลักสูตรฯ จะเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาขอคําปรึกษาในด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ  จากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป และในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาแจ้งข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ท่ีรับข้อร้องเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะแจ้งประธานกรรมการบริหารหลักสูตร             
เพ่ือดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างรีบด่วน และหาทางแก้ไขต่อไป ท้ังนี้ ในปี 2558 ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา               
ต่อหลักสูตรนานาชาติ 
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 2 
 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เอกสารแนบ 3 - 16 สรุปผลประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสูตรประเมินโดยนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 2558 

เอกสารแนบ 3 - 17 สรุปแบบสํารวจ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากร               
การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จํานวนท่ีรับเข้า 
 

(1) 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา 
สําหรับรุ่นนั้น ๆ  

(2) 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จ 
การศึกษาตามเวลา 

(2)/(1)*100 
2558  

(รับเข้าในภาคการศึกษาท่ี  1 จํานวน  2 คน) 
(รับเข้าในภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน  2 คน) 

4 0 
**ยังไม่มีนศ.สําเร็จการศึกษา 
เนื่องจาก หลักสูตรฯ เปิดสอน 

เป็นปีแรก 

0 

 
หมายเหตุ ในขณะนี้ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ราย ได้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว             
ภายในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ แล้ว               
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการวางแผน และจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติดังกล่าว ตามแผนโครงสร้าง 
ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา และลงทะเบียนเพ่ือดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ คาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษา ได้ภายในปีการศึกษา 2559 ดังนั้น จึงยังไม่มีปัญหาใดท่ีจะมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 
 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา ในอนาคต 
- นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ช้า  
- นักศึกษาไม่ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาตามนัดหมาย หรือแผนท่ีวางไว้ 
- เคร่ืองมือท่ีจําเป็นชํารุด ต้องรอเวลาซ่อม 
- ความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาของนักศึกษาไม่เพียงพอ ทําให้นักศึกษาไม่ผ่านการเรียนในวิชาแกน และต้องลงเรียนใหม่ 
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ทําให้ประสบปัญหาด้านการเขียนรายงานการวิจัยหรอืวิทยานิพนธ์ และการนําเสนอ

งานวิจัย 
-  

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ  
  
 คะแนนท่ีได้=  
 
 
ผลการดําเนินงาน : เนื่องจาก หลักสูตรนานาชาติ ได้เปิดทําการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก และนักศึกษาในหลักสูตร           
ยังไม่สําเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงยังไม่ได้สํารวจและประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต คะแนน N/A 
2. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  คน N/A 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน N/A 
4. แปลงเป็นคะแนน คะแนน N/A 

 
ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คะแนนประเมินตนเอง 

 มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง  
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

N/A เนื่องจากเปิดหลักสูตร ในปี 2558           
เป็นปีแรก ดังนั้น นักศึกษาท่ีรับเข้า                
ในปีการศึกษา 2558 จึงอยู่ระหว่างการศึกษา 

 
N/A 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   

การศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมี
ความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทาผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้ อย่างเป็นระบบ
และสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา x5 
 40 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

-  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี2 

3.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full  Paper) และเม่ือได้รับการตอบ
รับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1.  ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน ทางวิชาการ
ของอาจารย์ 

2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3.  ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

 
ผลการดําเนินงาน : การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
** นักศึกษา จํานวน 4 ราย ซ่ึงเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 ยังอยู่ระหว่างการศึกษาตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
1. Ms. Phan Thi Kim Khanh รหัส 581335801 (รับเข้าใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558) 
         ได้รับการอนุมัติในหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ัง
ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 แล้ว  
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2. Ms. Le Vu Hong Phuc      รหัส 581335802 (รับเข้าใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558) 
         ได้รับการอนุมัติในหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ัง
ท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 แล้ว 
 
3. Mr. Somhak Xainhiaxang รหัส 581335803 (รับเข้าใน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558) 
          อยู่ระหว่างศึกษาตามแผนการศึกษา และเตรียมจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
4. Mr. Yanglao Yialee          รหัส 581335804 (รับเข้าใน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558) 
          อยู่ระหว่างศึกษาตามแผนการศึกษา และจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
หมายเหตุ นักศึกษาท้ัง 4 ราย ยังไม่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ท้ังนี้ ตามข้อกําหนด กิจกรรมทางวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร               
ได้กําหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้ 
     1. การจัดสัมมนา และการนําเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจํานวน
ไม่น้อยกว่า   2  ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา           
             2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้อง 
                  2.1) ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือ ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจํานวนอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ  ท่ีมีรายงานการประชุม 
(proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน และมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง  หรือ 
                 2.2) ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา  
ในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A เนื่องจากเปิดหลักสูตร ในปี 
2558 เป็นปีแรก ดังนั้น นักศึกษาที่
รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จึงอยู่

ระหว่างการศึกษา 

 
N/A 

 
 
 

 
 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (เอกสารแนบ 4 - 1) 
1. รายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
จํานวน นศ. 
ท่ีลงเรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ีสอบ

ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F S U W T 

หมวดวิชาตามเง่ือนไขของสาขา 
601701  
Food Microbiology 
and Chemistry 

1/2558  0 0 0 0 0 0 0 0  1  0  0  0 1 1 

601702  1/2558  0 0 0 0 0 0 0 0  1  0  0  0 1 1 

หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
จํานวน นศ. 
ท่ีลงเรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ีสอบ

ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F S U W T 

Food Processing and 
Engineering 
หมวดวิชาบังคับ 
601731   
Advanced Food 
Microbiology 

1/2558 0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 1 

601758   
Food Research 
Statistics 

1/2558  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

604715  
Physical and 
Engineering Properties 
of Foods 

1/2558  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

หมวดวิชาเลือก 
604847  
Water Activity in Food 
Process Engineering 

1/2558  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 1 

 
2. รายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
จํานวน นศ. 
ท่ีลงเรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ีสอบ

ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F S U W T 

หมวดวิชาตามเง่ือนไขของสาขา 
601701  
Food Microbiology 
and Chemistry 

2/2558  0 0 0 0 0 0 0 0  2  0  0  0 2 2 

601702  
Food Processing and 
Engineering 

2/2558  0 0 0 0 0 0 0 0  1  1  0  0 2 1 

หมวดวิชาบังคับ 
601731   
Advanced Food 
Microbiology 

2/2558 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 1 

601758   
Food Research 
Statistics 

2/2558  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

601745 
Advanced Food 
Processing and 
Technology 

2/2558 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
จํานวน นศ. 
ท่ีลงเรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ีสอบ

ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F S U W T 

หมวดวิชาตามเง่ือนไขของสาขา 
601758 
Food Research 
Statistics 

2/2558 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

601775 
Advanced Food 
Science and Food 
Analysis  

2/2558 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

604715  
Physical and 
Engineering Properties 
of Foods 

2/2558  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 2 2 

หมวดวิชาเลือก 
603724  
Advanced Food 
Packaging Materials 
and Testing 

2/2558  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 1 

604766 
Non-thermal Food 
Processing 

2/2558 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

เอกสารแนบ 4 - 1 สํา เนาเอกสารการแจ้ ง เ วียนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่ อรายงานผลเกรด               
ของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 

และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหา              
ท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและ
วิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น               
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1)   

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให้

หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
ผลการดําเนนิงาน : 
 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร เร่ิมจากการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการสํารวจ
หลักสูตรในลักษณะใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และนโยบายท่ีสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในปัจจุบัน รวมท้ังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความ
เป็นผู้นําทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบหลักสูตร กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการ และออกแบบเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีต้องการ มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก
ท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯได้ออกแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัย เพ่ือจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ อันเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสําคัญและคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมุ่งเน้นการทําวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและสากล เพ่ือให้บัณฑิตสามารถนําความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการบริการวิชาการแบบ              
มีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน และประเทศของตน  
 เม่ือจัดทําร่างหลักสูตรแล้วได้เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เม่ือปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว จะเสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ  สํานักวิชาฯ  กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ และกรรมการบริหารคณะ พิจารณา
ตามลําดับ เม่ือผ่านความเห็นชอบของคณะฯแล้ว จึงเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์จะจัดทํา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ดําเนินการสอน วัดและประเมินผลตามท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และจัดทํา มคอ. 5 หลังสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
และสรุปผลการดําเนินการของท้ังปีการศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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 มีแผนภูมิแสดงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

พิจารณาสารสนเทศและจัดทําข้อกําหนดของหลักสูตร 
่

• ความต้องการ/คาดหวังของนักศึกษา 
• ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF, เกณฑ์ มช 
• Core competency/Technology  
• โอกาสและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
• หลักสูตรของมหาวิทยาลัยคู่เทยีบ 

• แนวโน้มสถานการณ์/นโยบายภาครัฐ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  

พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียด

เห็นชอบ 

ไม่เหน็ชอบ 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียด

สภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 

เหน็ชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

จัดการเรียนการสอนและประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ. 7) 
ั ั
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หลักสูตรฯจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 คร้ังในรอบ 5 ปี (4 ปีของการใช้หลักสูตร + 1 ปีของการปรับปรุง
หลักสูตร) โดยนําความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินของนักศึกษา ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี     
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหาร มีการออกแบบระบบและกลไก 
การทํางานตามวงจร PDCA และกรอบ TQF เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเป้าประสงค์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตรนานาชาติ )               
เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (ปรับปรุงอาจารย์ประจําหลกัสูตร) ไว้ล่วงหน้า เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์ุ ซ่ึงร่วม
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  จะมีกําหนดลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ วันท่ี 8 สิงหาคม 2559               
จนถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 โดย คณะกรรมการบริหารสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี               
25 มีนาคม 2559 และประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร               
(หลักสูตรนานาชาติ) จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ให้ความเห็นชอบในการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร               
โดยขอเปล่ียนจาก รศ.ดร.พรชัย  ราชตนะพันธ์ุ เป็น ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ และดําเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะฯ 
ตามลําดับ (เอกสารแนบ 4 – 2) 

หลักสูตรฯ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงมีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ               
โดยมีแผนจัดทําหลักสูตรสองปริญญา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ University of Reading, United Kingdom              
และ North Dakota State University, USA เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี และปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้มีความทันสมัย เปิดโอกาสให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะเข้ามาศึกษา
ในแผนการศึกษาใหม่นี้ สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ประหยัดค่าใช่จ่ายในการศึกษา 
ได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติการ และมีโอกาสในการทําวิจัยร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

นอกจากนี้ เพ่ือให้การเรียนการสอนของหลักสูตรฯ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ ทางหลักสูตรฯ ได้พิจารณาเรียนเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เช่น ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ ในด้าน Food Safety จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เอกสารแนบ 4 – 3) และ ได้เรียนเชิญ               
Assoc. Prof. Geoffrey Savage ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Nutrition and Food Biochemistry จาก Faculty of Agriculture and Life 
Sciences, Lincoln University, New Zealand (เอกสารแนบ 4 – 4) เข้าร่วมเป็น อาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท อาจารย์
พิเศษ ของหลักสูตรนานาชาติ  เพ่ือให้สามารถให้การบรรยายพิเศษ ในสาขาท่ีเชี่ยวชาญ และเข้าร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ  

 
3) การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาเข้านําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และกรอบเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ ในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรของ
สาขาวิชาฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเรื่อง วิธีการวิจัย ปริมาณงาน และกรอบระยะเวลา (ดังเอกสารแนบ 3 - 8)               
หลังจากนี้ นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และสามารถนําเสนอขออนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได้ ในกรณี ท่ีมีข้อแก้ไขมาก นักศึกษาอาจต้องนําเสนอใหม่อีกครั้ง เม่ือผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ แล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป เม่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว คณะฯจะทําเร่ืองแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีภาระงานการเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกินจํานวน
ท่ี สกอ. กําหนด และเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษา เพ่ือติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาเป็นระยะๆ ในกรณี ท่ีมีปัญหาหรืออุปสรรค ท่ีนอกเหนือการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จะดําเนินการเสนอ
ปัญหาในการทําวิทยานิพนธ์ ต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ปัญหาท่ีพบในปีการศึกษา 2558 คือ ความพร้อมในการศึกษา                
และการปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ รวมท้ังความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาบางราย  
ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้วิชาบังคับ และเกิดความล่าช้าในการทําวิทยานิพนธ์ ประธานบริหารหลักสูตรฯ จึงได้กําชับให้อาจารย์
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ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังให้คําแนะนําแก่นักศึกษา ให้เพ่ิมความต้ังใจในการเรียนท้ังในวิชา
หลักตามแผนการศึกษา และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม รวมท้ังแนะนําให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการเวลาและเรียงลําดับความสําคัญก่อนหลังในการเรียนและการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้ประสานรายงานสถานะของ
นักศึกษาต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษาเนื่องจากเรียนเกินเวลาท่ีกําหนด               
(เอกสารแนบ 4 - 5)  
 ในภาคการศึกษา ท่ี 2 ของปีการศึกษา 2558 ได้มีนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จํานวน  2 ราย เสนอขออนุมัติหัวข้อ       
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ และมีการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในการประชุม ซ่ึงใช้เวลานาน               
และอาจารย์แต่ละท่านอาจมีประเด็นแก้ไขท่ีขัดแย้งกัน รวมท้ังคณะกรรมการบางท่าน ไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง             
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงพิจารณาปรับปรุงข้ันตอนการพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ โดยมีมติให้ปรับลด
จํานวนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท่ีจะเข้าร่วมในการประชุม ในคร้ังต่อไปลง ร้อยละ 50 จากจํานวนของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  เพ่ือลดทอนเวลาในการประชุม โดยประธานหลักสูตรฯ จะพิจารณารายนามของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร               
ผู้มีความเชี่ยวชาญและสัมพันธ์กับสาขาการทําวิจัยโดยตรงของนักศึกษา และอาจพิจารณาเรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               
จากภายนอกชุดกรรมการ และ/หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาวิจัยและการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ท่ีประชุมเห็นชอบในข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะเร่ิมนํามติมาใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 เป็นต้นไป 
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีระบบ มีกลไก   

 
2 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน N/A เนื่องจากเปิดหลักสูตร  

ในปี 2558 เป็นปีแรก ดังนั้น ผลการ
ประเมินกระบวนการประจําปี 2558 
จ ะ นํ า เ ส น อ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  เ พ่ือพิจารณาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจากผลประเมิน 
ประจําปี 2558 และนํามาปรับใช้ใน
การดําเนินงานของหลักสูตรฯ ในปี
การศึกษา 2559 ต่อไป 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดี 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 3 - 8  สําเนาเอกสารระเบียบวาระและกําหนดการ การประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจําภาคเรียนท่ี  
2/2558 

 เอกสารแนบ 4 - 1 สําเนาเอกสารการแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลเกรด ของหลักสูตร
นานาชาติ ประจาํปีการศึกษา 2558 

 เอกสารแนบ 4 – 2  สําเนาบันทึกข้อความการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 เอกสารแนบ 4 – 3  สําเนาบันทึกข้อความการเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.ประเวทย์ 

ตุ้ยเต็มวงศ์) 
 เอกสารแนบ 4 – 4  สําเนาบันทึกข้อความการเสนอขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย (Assoc. Prof. Dr. 

Geoffrey Savage) 
 เอกสารแนบ 4 – 5 สํา เนาแบบฟอร์มบันทึกการให้คํ าป รึกษาแก่นศ . วิทยานิพนธ์/การรับทราบข้อมูล               

(Form of Notice) 
 



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          41 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
หัวข้อวิทยานิพนธ์การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ         
ต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีกําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21               
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้         
ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)   
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให้
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การประเมิน  

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
 

 
 

4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2)   



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          42 

ผลการดําเนินงาน : 
 
1) การพิจารณากําหนดผู้สอน   

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณากําหนดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานสอนใกล้เคียงกัน เพ่ือให้มีเวลาสําหรับให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําวิจัยและบริการ
วิชาการ หลักสูตรฯ จัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และการประเมินการเรียนการสอนในกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2558  (เอกสารแนบ 4 – 6 และ 4 - 7) และได้นําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณากําหนดผู้สอนทุกปีการศึกษา 

 
2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.5 ท้ังนี้ ไม่มีการจัดทํา มคอ.4 เนื่องจากไม่มีการจัด
การศึกษาแบบสหกิจ)  เม่ือได้กําหนดผู้สอนแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดกระบวนวิชา ส่งให้ผู้ประสานงาน
สาขาวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือนําข้ึนระบบ CMU-MIS หัวหน้าสํานักวิชาฯ ทําหน้าท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ. 3 และรายงานในท่ีประชมุกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือเป็นการกระตุ้นอาจารย์ท่ียังไม่ได้ส่ง 
 
3) ภายหลังจากเสร็จสิ้น การเรียนการสอน ทางสํานักวิชาฯ จะมีระบบการติดตาม มคอ. 5 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา  
 
4) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษานําเสนอหัวข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ หากหัวข้อไม่ผ่าน 
นักศึกษาต้องนําไปแก้ไขโดยปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาและนําเสนอใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  

 
5) การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์และภาระงานการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558 
 

6) การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน  
หลักสูตรฯจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจัดกระบวนวิชาสัมมนาให้นักศึกษา            

ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแต่ละท่าน มีการนัด
นักศึกษาให้รายงานหรือนําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม ของนักศึกษาแต่ละราย เพ่ือเป็นการ
ติดตามและประเมินกระบวนการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่าเป็นไปตามแผนการท่ีกําหนดหรือไม่  

นอกจากนี้คณะฯ มีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา             
โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยจะจัดสรรให้เฉพาะนักศกึษาท่ีสามารถเสนอหัวข้อโครง
ร่างได้ทันในภาคการศึกษาท่ีสองของปีการศึกษาแรก รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการต่างๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
7) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านการจัดทํา มคอ 7            
เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการกําหนดผู้สอน มคอ 3 และ 5 รวมถึงการควบคุมกํากับ ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยในปี 2559 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในท่ีประชุมหลักสูตร                 
และให้เจ้าหน้าท่ีสาขาวิชารายงานสถานะของนักศึกษาเป็นระยะ เพ่ือป้องกันปัญหาความล่าช้าของในการทําวิทยานิพนธ์ และการพ้นสภาพ
ของนักศึกษาเนื่องจากเรียนเกินเวลาท่ีกําหนด 
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มีแผนภูมิแสดงกระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1 ดังนี้ 
 
ในกระบวนวิชาทั่วไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารหลักสูตร 
กําหนดผู้สอนกระบวนวิชาตามความรู ้ความสามารถ และ
ความเชีย่วชาญ และพิจารณากําหนดผู้จะมาสอนแทน

อาจารย์ที่ใกล้จะเกษยีณ 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• ข้อมูลการเกษียณอายขุองอาจารย ์
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF เกณฑ์ มช.  
• ความพร้อมด้านอปกรณ์การเรียนการสอน  

อาจารย์ผู้สอน 
จัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 บนระบบ CMU-MIS   

กรรมการบรหิารหลักสูตร 
พิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอน กลยุทธ์การสอน 
สัดส่วนและวิธีการประเมินใน มคอ 3 หรือ 4 ของแต่ละวชิา   

อาจารย์ผู้สอน 
จัดทําประมวลการสอนแจกนักศึกษาในชั่วโมงแรกของการ
สอน และจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตาม มคอ. 3 

หรือ 4  

นักศึกษา 
ประเมินผลการสอนออนไลน์ 

อาจารย์ผู้สอน 
ประเมินการจดัการเรยีนการสอนและจัดทํา มคอ. 5 หรือ 6 
บนระบบ CMU-MIS และทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ของ

นักศึกษา ภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา  

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณา มคอ. 5 และ 6 รายวชิา ปญัหา และอุปสรรค และ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ของนักศึกษา 

กรรมการบรหิารหลักสตูร  
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบ  

อาจารย์ผู้สอน 
ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน มคอ 3 หรือ 4 รอบถัดไป 
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มีแผนภูมิแสดงกระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 ดังนี้ 
 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
ชี้แจงขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการทํา

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง
แนะนําอาจารยแ์ละความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF 
• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

นักศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารเพ่ือกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่

ปรึกษา  

นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษา 
ร่วมกันพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ ์

นักศึกษา 
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และ
นําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อกรรมการบริหารหลักสูตร  

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
พิจารณาความสอดคล้องกับสาขาวชิาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ความเหมาะสมและถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัยให้
ความเห็นชอบและใหข้้อเสนอแนะ 

เหน็ชอบ 

ไม่เหน็ชอบ 

กรรมการบณัฑิตศึกษาประจําคณะฯ   
พิจารณาให้ความเห็นชอบและใหข้้อเสนอแนะ และแต่งตั้ง

อาจารย์ทีป่รึกษา  

 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

เหน็ชอบ 

ไม่เหน็ชอบ 
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มีแผนภูมิแสดงกระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 ดังนี้ 
 
การกํากับ ติดตาม การทําวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
จัดทํารายงาน มคอ. 5 ทุกภาคการศึกษา 

 อาจารย์ทีป่รึกษา  
ให้คําปรึกษา กํากับ และติดตามความก้าวหน้าของการทํา

วิทยานิพนธ์ 
 

 นักศึกษา 
ทําวิทยานิพนธ์และรายงานความกา้วหน้างานวิจัยทุกภาค

การศึกษา 
 

สาขาวชิา และ/หรือ คณะฯ 
จัดกิจกรรมสนับสนุนการทาํวิทยานิพนธ์และการเขียน

บทความทางวชิาการ   

นักศึกษา 
ตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการ ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาฯ 

นักศึกษา 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และส่งเล่มวทิยานิพนธ์  
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่หลักสูตร/          

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตร/สิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง  
 ปรับปรุงกระบวนการกํากับและตดิตามการทํา

วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
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ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีระบบ มีกลไก   

 
2 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน N/A เนื่องจากเปิดหลักสูตร  

ในปี  2558  เป็ นปี แ รก  และ ไ ด้ มี
กระบวนการในระดับสํานักวิชาฯ เพ่ือ
ใช้ในการดําเนินการ ตามตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
ดังนั้นผลการประเมินกระบวนการ
ประ จํ าปี  2558  จะนํ า เสนอ เป็ น
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
แล ะนํ า ม าป รั บ ใ ช้ กั บหลั ก สู ต ร ฯ  
ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดี 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 4 - 6  รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)                          
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 
 เอกสารแนบ 4 – 7  รายงานผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชา วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร อ า ห า ร  ( ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ )               
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) 
การประเมินท่ีทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ 
จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย    
ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินท่ีมี
คุณภาพ  และวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก                
แห่งความเป็นจริง  (real  world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  ท่ีทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือ               
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบ ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 

4.3 การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3)   
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ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด              

ท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน  

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
ผลการดําเนินงาน : 
 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรฯจัดให้อาจารย์ผู้สอนมีการระบุเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
และกําหนดน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ  ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  โดยได้แจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรกของการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใช้การประเมินตามสภาพจริง เช่น ประเมินจากผลการสอบข้อเขียน การบ้าน งานท่ีมอบหมาย
ให้ทํา และการสังเกตพฤติกรรม  

 
2) การทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    

ในการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลรายวิชา คณะฯ กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้อง             
ของการให้คะแนน การรวบรวมคะแนน และการให้อักษรลําดับข้ัน โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบในแบบฟอร์มท่ีกําหนด               
เพ่ือเสนอต่อหลักสูตรฯ สํานักวิชา และคณะฯ พิจารณาเป็นลําดับต่อไป (เอกสารแนบ 4 – 8) 

 
หลักสูตรนานาชาติ มีกระบวนการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

Input Process Output 
1. มคอ. 2 
2. แบบฟอร์มรายชื่อกระบวน 

ท่ีจะทวนสอบประจําปี
การศึกษา 

 
 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นควรให้        
ผู้ประสานงานดําเนินการแจ้งเวียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือเสนอกําหนดกระบวนวิชาท่ีจะทวนสอบ 
ของปีการศึกษาน้ันๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1             
ของปีการศึกษาต่อไป ท้ังนี้ มีเกณฑ์กําหนดกระบวนวิชา 
ท่ีจะทําการทวนสอบ ว่าต้องไม่น้อยกว่า 25% ของ
กระบวนวิชาเอก/บังคับท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

1. รายชื่อกระบวนวิชา              
ท่ีจะถูกทวนสอบประจําปี
การศึกษา 
   

 
 

 
3. แบบฟอร์มใบรายงานผลการ

ทวนสอบฯกระบวนวิชา 
 
 
 
 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา เสนอกระบวนวิชา         
ท่ีจะจัดให้มีการทวนสอบ มายังหลักสูตรฯ ให้ทราบ          
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยจะต้องเป็นกระบวนวิชาท่ีไม่
ซํ้ากับปีการศึกษาท่ีผ่านมา   

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาและผู้สอนประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

2. รายงานผลการทวนสอบ
กระบวนวิชาโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

3. คะแนนสอบของกระบวน
วิชา 
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Input Process Output 
 

 
   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ภายหลังสิ้นสุดภาคการศกึษา 
รายงานผลในแบบฟอร์มใบรายงานผลการทวนสอบ
กระบวนวิชา ส่งใบรายงานพร้อมคะแนนสอบของ
นักศึกษาให้ผู้ประสานงานของหลักสูตร  

 
 
 
 

4. ใบรายงานผลการทวนสอบ
กระบวนวิชา และคะแนน
สอบ มคอ. 3 (หรือ 4) มคอ. 
5 (หรือ 6) curriculum 
mapping และแบบฟอร์มใบ
รายงานผลการทวนสอบ
กระบวนวิชา 

5. สรุปผลการทวนสอบ 

4. เจ้าหน้าท่ีสาขาวิชารวบรวมใบรายงานผลการทวนสอบ
กระบวนวิชา ซ่ึงประเมินโดยอาจารย์ผู้รับพร้อมคะแนน
สอบ และเตรียม มคอ. 3 (หรือ 4) และ มคอ. 5 (หรือ 6) 
ของทุกกระบวนวิชาท่ีต้องทวนสอบ และ curriculum 
mapping ของกระบวนวิชา ส่งให้ประธานหลักสูตรฯ 
พิจารณาทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

5. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาดําเนินการ
ทวนสอบกระบวนวิชาและสรุปรายงานผลการทวนสอบ
ของหลักสูตร ตามใบรายงานผลการทวนสอบของ
หลักสูตรนานาชาติ  
การพิจารณาทวนสอบของหลักสูตรฯสามารถดําเนินการ
ผ่านการจัดการประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นประธานใน
ท่ีประชุม หรือดําเนินการผ่านการแจ้งเวียน                 

6. ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการทวน-
สอบให้สํานักวิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงต่อไป 

7. อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวน

และปรับปรุงกระบวนการทวนสอบฯ 

4. รายงานผลการทวนสอบ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา           
ในหลักสูตรนานาชาติ 

 
 

3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
หลักสูตรฯ ได้ติดตามให้อาจารย์รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินใน มคอ. 5-6 หลัง ภายใน 60 วัน 

หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานหลักสูตรตาม มคอ.7 เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใน มคอ. 3              
ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการประเมิน 

 
4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีกระบวนการแต่งต้ัง คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตร และระเบียน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis) และสอบปากเปล่า 
โดยให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขทําวิทยานิพนธ์ ท้ังนี้ นักศึกษาจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้อง ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือ ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจํานวนอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ  ท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เร่ือง  หรือได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 
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มีแผนภูมิแสดงกระบวนการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
การประเมินผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิารหลักสูตร 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนที่

คณะฯ กําหนด 

 อาจารย์ผู้สอน  
สอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และวัดผลตาม
วิธีการที่กําหนดใน มคอ. 3 หรือ 4 และตรวจสอบความ
ถูกต้องของการให้คะแนนและอักษรลาํดับขั้นตามวิธีการที่

คณะฯ กําหนด 

 อาจารย์ผู้สอน 
แจ้งวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และสัดส่วนการประเมินและ
การวัดผลให้นักศึกษาทราบตั้งแตช่ั่วโมงแรกของการสอน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและผู้สอนในกระบวนวิชา 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนที่

คณะฯ กําหนด 

กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารสํานักวิชา และ
กรรมการบริหารคณะฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการให้อักษรลําดับขั้น
ตามลาํดบั 

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

ส้ินสุดภาคการศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตร และทบทวนการบรหิารหลักสูตรจากผล

การประเมินของผู้เรียน อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต  
 

 
ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 คะแนนประเมินตนเอง 

 มีระบบ มีกลไก   
2 
 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน N/A เนื่องจากเปิดหลักสูตร  

ใ น ปี  2 5 5 8  เ ป็ น ปี แ ร ก  ดั ง นั้ น   มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 มีแนวปฏิบัติท่ีดี ผลการประเมินกระบวนการประจําปี 
2558 จะนําเสนอเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
กระบวนการ  และนํ ามาปรับใช้ กับ
หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 4 - 8  เอกสารการทวนสอบกระบวนวิชาของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปี 2558 
 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

()เป็นไปตามเกณฑ์ 
() ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ข้อมูล/หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง 

1) มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 เอกสารแนบ 2 - 5 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

 เอกสารแนบ 3 - 1 

3) มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชาในหลักสูตร 

 ตารางท่ี 1.1-9   

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชาในหลักสูตร 

 ตารางท่ี 1.1-9   

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 ตารางท่ี 1.1-9   

4.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4) 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

()เป็นไปตามเกณฑ์ 
() ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ข้อมูล/หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/ วิชาบังคับท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 เอกสารแนบ 4 - 8 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน                      
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน                   
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

N/A 
เนื่องจากเปิดสอน

หลักสูตรฯ 
ในปี 2558 
เป็นปีแรก 

 

8) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

 
 

มีการจัดการสัมมนา
อบรมด้านการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรให้แก่
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร           
จัดขึ้นในวันท่ี           
5 กรกฎาคม 2559  
ณ โรงแรมจีรัง เฮลท์ 
วิลเลท อ.แม่ริม        
จ.เชียงใหม่ 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 เอกสารแนบ 2 - 8 
เอกสารแนบ 4 - 9 

10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 เอกสารแนบ 3 - 16 

11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

N/A 
ยังไม่มีนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา  

ในปี 2558 
เนื่องจากเปิดใช้
หลักสูตรเป็นปี

แรก 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 9  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 90.90  
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีการดําเนินการร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ท่ีระบุไว้ 4 

ตัวบ่งชี้ใน ข้อ 7 และ 11 ยังไม่ได้มีการประเมิน เนื่องจาก         
เปิดสอนหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก และยังไม่
มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
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การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

601702 2/2558 มีนักศึกษา
ได้รับอักษร
ลําดับข้ัน  U 
จํานวน 1 คน 

จากการพิจารณา
รายงานการส่ง
เกรดและ
สอบถามความ
คิดเห็นจาก
อาจารย์ผู้สอน 

เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้เดิม
ของนักศึกษา  จบปริญญาตรี 
ในสาขา B.S. in Agricultue 
(Rural Economy and 
Food Technology)           
ทําให้นศ.ยังขาดความรู้         
เชิงลึก อีกท้ัง นักศึกษา         
มีทักษะทางการพูดและเขียน  
ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ
ปานกลาง และไม่สามารถ
นําเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษได้ อาจเป็น
สาเหตุให้ทําข้อสอบได้ไม่
ผ่านเกณฑ์   

1. ให้นักศึกษลงทะเบียน
เรียนวิชานี้อีกคร้ัง 
2. แนะนําให้นักศึกษา 
หาความรู้เพ่ิมเติม          
ด้านวิทยาศาสต์และ
เทคโนโลยี รวมท้ังให้นศ. 
ขอร่วมเรียนในวิชา
พ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี  
3. ให้นศ. สมัครเรียน        
ในโปรแกรมเพ่ิมพูน
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
สําหรับบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมเติม 

 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
ไม่มี - - - 

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไม่มี - - - 

 
 
 
 
 
 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี  
601701 Food Microbiology and Chemistry 1/2558    
601702 Food Processing and Engineering 1/2558    
601731 Advanced Food Microbiology 1/2558    
601758 Food Research Statistics 1/2558    
604715 Physical and Engineering Properties of Foods 1/2558    
604847 Water Activity in Food Process Engineering 1/2558    

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
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ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี  
601701 Food Microbiology and Chemistry 2/2558    
601702 Food Processing and Engineering 2/2558    
601731  Advanced Food Microbiology 2/2558    
601758  Food Research Statistics 2/2558    
601745 Advanced Food Processing and Technology 2/2558    
601758 Food Research Statistics 2/2558    
601775 Advanced Food Science and Food Analysis  2/2558    
604715 Physical and Engineering Properties of Foods 2/2558    
603724 Advanced Food Packaging Materials and Testing 2/2558    
604766 Non-thermal Food Processing 2/2558    
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

กระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร               
ประจําปีการศึกษา 2558  มีผลการประเมินคุณภาพการสอน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี มีช่วงคะแนน 3.86 – 4.93  จากคะแนนเต็ม 
5 และผลการป้อนกลับจากนักศึกษาส่วนใหญ่ ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาในการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา เนื้อหาแต่ละ
เร่ืองเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ในการสอน อยู่ในเกณฑ์ดี กระบวนวิชาทีเปิดสอนในหลักสูตรฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและค้นคว้าด้วยตนเอง 
และรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ อีกท้ัง มี วิธีการวัดผลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนและเนื้อหาวิชา และมีความเหมาะสมของ
ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่กําหนดให้ทํานอกเหนือจากเวลาเรียนมีความเหมาะสม สื่อการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน             
(เอกสารแนบ 4 - 6 และ 4 -7) 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท้ัง 6 ด้าน สะท้อนได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาในหลักสูตร พบว่า คะแนนประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกด้าน  
 

ระดับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  
 จากกระบวนวิชา 25 % ท่ีทําการทวนสอบ ประจําปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนวิชา 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ควร

ปรับปรุง 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 601701 
604715 
601731 
601745 

    5 

2. ด้านความรู้ 604715 
601745 

601701 
601731 

   4.5 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 601701 
604715 

601731 
601745 

   4.5 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล          
และความรับผิดชอบ 

604715 
601745 

601701 
601731 

   4.5 
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มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนวิชา 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ควร

ปรับปรุง 

คะแนน
เฉลี่ย 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

604715 601701 
601731 
601745 

   4.25 

 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากสมัภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต และ
ได้มีการนําผลจากข้อเสนอแนะ มาเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ ดีข้ึน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างแท้จริง  
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. คุณธรรมจริยธรรม - นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ไม่ทุจริต            
ในการสอบ  
- นักศึกษามีความเคารพและสัมมาคาราวะต่อ
อาจารย์ผู้สอน/บุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- 

2. ความรู้ - นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ดี การให้งานค้นคว้ากับนักศึกษา   ช่วยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 

- ใช้ การ เรียนการสอนท่ี ใ ห้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  
- แนะนําแหล่งข้อมูลสําหรับ      
การค้นคว้าให้กับนักศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา - การสอนโดยการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ได้ค้นคว้าด้วยตนเองและการแก้โจทย์ปัญหา
หรือกรณีศึกษาช่วยทําให้นักศึกษามีทักษะ       
ในการคิด วิเคราะห์เพ่ิมข้ึน 

- อาจารย์ทบทวนผลการ
ประเมินรายวิชาของตนเอง 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล            
และความรับผิดชอบ 

- การมอบหมายงานกลุ่มช่วยเพ่ิมทักษะ          
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   

- 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาบางส่วนมีทักษะการวิเคราะห์         
เชิงตัวเลขไม่เพียงพอ 

- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
มากข้ึน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี 
 จํานวนอาจารย์ใหม่    5       ราย            จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ  3        ราย 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตร และคณาจารย์ เพ่ือชี้แจงหลักสูตร    
จัดข้ึน ภายใต้งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมจีรัง เฮลท์ วิลเลท 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  เข้าร่วมปฐมนิเทศจํานวน 3 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล               
เล็กสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Tri Indrarini Wirjantoro และ อาจารย์ ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา (อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ               
อีกจํานวน 2 ท่าน ติดภารกิจอยู่ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ) 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 4 - 6  รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 

 เอกสารแนบ 4 – 7  รายงานผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ 
 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม จํานวนอาจารย์ 
 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

เอกสารแนบ 4 – 9 เอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรนานาชาติ ประจําปี 2558 

ได้ประโยชน์ในการนําไปปรับใช้ในการสอน
การประเมินผล การดูแลนักศึกษา การ
พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ และการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น 

 
 
 

 
การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ในอนาคต 

1. คณาจารย์มีภารกิจการไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี และภาระงาน
สอนท่ีหลากหลาย ทําให้การนัดหมาย   
เพ่ือประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ทําได้ยาก 

1. การประเมินกระบวนการ และการบริหาร
จัดการหลักสูตรฯ ไม่สามารถสรุปผลได้จาก
ประชุม เนื่องจากต้องขอมติ และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ ทําให้เพ่ิมข้ันตอนในการ
ติดต่อประสานงาน  
2. ขาดการหารือและพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ 
ร่วมกันในท่ีประชุม 

1. ใช้วิธีการแจ้งเวียนเอกสาร พร้อมท้ัง
จัดทําแบบฟอร์มแจ้งข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ              
และหลักสูตรฯ จะดําเนินการบริหาร
จัดการ ตามผลการให้ความเห็นชอบ 
หรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นเอกฉันท์ ท่ีได้รับ
ข้อมูลจากแบบฟอร์มเอกสารแจ้งเวียน 
2. กําหนดให้มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําปี
การศึกษา อย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง           
เพ่ือทบทวนกระบวนการ ส่วนใน
ประเด็นอ่ืน ๆ สามารถดําเนินการเสนอ
พิจารณาผ่านการแจ้งเวียน 

 
 
 
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสตูร 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้               
สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ห 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร               
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด               
ท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ 4.1 
 
 ผลการดําเนินงาน : 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ท่ีพักรอเรียนหรือ
เพ่ือทํางานของนักศึกษา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  และเน้นเคร่ืองมือชั้นสูง               
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีเจ้าหน้าท่ีช่วยสนับสนุน และประสานงานผ่านระบบการจองห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ อุปกรณ์การปฏิบัติการ เพ่ือรองรับนักศึกษา และบุคลากรของคณะ  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการให้อาจารย์ทุกคนในคณะมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของอาจารย์ หรืออุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนและการทําวิจัย โดยเสนอผ่านกลุ่มห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือรวบรวมและนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมสํานักวิชา เพ่ือจัดเรียงความสําคัญ ดูความซํ้าซ้อน และจํานวนท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งาน จากนั้นเสนอกรรมการทรัพยากรคณะฯ เพ่ือพิจารณาความต้องการของท้ัง 3 หน่วยงานในคณะ เม่ือได้รับการอนุมัติแล้ว 
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษาและอาจารย์ 
เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไป ซ่ึงจากการประเมินการมีส่วนร่วมของอาจารย์               
ยังขาดข้ันตอนการประชุมหารือร่วมกันของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องการของหลักสูตรท่ีไม่ใช่
ความต้องการส่วนตัว จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกําหนดข้ันตอนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาร่วมกันก่อนเสนอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และจํานวนท่ีต้องการ  

 

 

 

5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
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มีข้ันตอนแสดงกระบวนการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

Input Process Output 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ไม่อนุมัติ 
 
 
 
                      อนุมัติ 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
         นอกจากนี้คณะฯ ได้ปรับปรุงระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอยู่ระหว่างการติดต้ังโปรแกรมเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลครุภัณฑ์             
ซ่ึงจะระบุจํานวน สถานท่ีต้ัง สถานะของเคร่ือง รวมถึงระบบการจองใช้เคร่ืองมือ 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจ 
3.35 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในช่วงปานกลางถึงดี และมีข้อเสนอแนะในเรื่องความมีอุปกรณ์เพียงพอ และความพร้อมของเคร่ืองมือ
อาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจ 3.31 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในช่วงปานกลางถึงดี และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอปรับเพ่ิม
ช่วงเวลาในการให้บริการในส่วนอุปกรณ์ IT ของห้องสมุด นอกเหนือเวลาทําการ เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการสืบส้นข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา (เอกสารแนบ 3 - 17 และ 4 - 10) นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการจัดระบบให้อาจารย์สามารถแจ้ง

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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เจ้าหน้าท่ีได้ทันทีเม่ือมีปัญหาในการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และได้จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยติดต้ังไว้ในห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ รวมท้ังติดสัญญาณเตือนภัยตามอาคาร 
 

ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ ท่ี 6.1 คะแนนประเมินตนเอง 
 มีระบบ มีกลไก   

 
4 

 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลประเมิน  
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ทางหลักสูตรฯ ได้มีกระบวนการในการ

เสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                  
ในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ           
และได้ทบทวนกระบวนการ ในท่ีประชุม
ประธานหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2558 เพ่ือพิจารณาพัฒนากระบวนการให้
มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ในปีการศึกษา 2559 จะได้บรรจุระเบียบ
วาระแจ้งพิจารณาผลจากการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือนําไปสู่
แนวปฏิบัติท่ีดีต่อไป  

 มีแนวปฏิบัติท่ีดี 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 3 - 15 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากร               

การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 
( ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ )  คณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่               
ประจําปีการศึกษา 2558  

 เอกสารแนบ 4 - 10 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนทางกายภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หมวดที่ 6 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
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การประเมินจากผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีสํารวจ) – ไม่มี –  
วันท่ีสํารวจ .............................  
เนื่องจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เร่ิมเปิดรับ
นักศึกษา และทําการสอน ประจําปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก และนักศึกษาจึงอยู่ระหว่างการศึกษา จึงยังไม่ได้ทําการสํารวจ  
 
ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน       
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
เนื่องจาก หลักสูตรฯ มีโครงการจัดทําหลักสูตรสองปริญญา ร่วมกับ University of Reading, United Kingdom คณะทํางาน
โครงการฯ จึงจัดประชุมเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย เพ่ือเปิดรับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และคุณลักษณะของบัณฑิต เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารแนบ 5) 
 
กระบวนการประเมิน การประชุมมีข้ึน ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรับรอง VIP 1 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประชุม ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ควรเพ่ิมคุณลักษณะให้แก่บัณฑิต ด้าน Soft-skill ในกระบวนวิชา
ท่ีศึกษาอยู่ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานในอนาคต 
และหลักสูตรระดับปริญญาโท ควรผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้าน
วิชาการ และการบริหารจัดการ ท่ีเด่นชัด มีความแตกต่างและมี
ประสิทธิภาพมากว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่างชัดเจน  

เห็นควรนําเข้าเป็นระเบียบวาระแจ้งเพ่ือทราบ               
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในคราวต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  - ไม่มี -       
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนบ 5  สําเนารายงานการประชุมสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือจัดทําหลักสูตรร่วมกับ

สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  (Minutes of Meeting on 16 June 2016 at BITEC, BKK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จ 

    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)    
       ไม่มีข้อเสนอ  รอผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการได้งานทําของบัณฑิต  
2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)       
ไม่มีข้อเสนอ 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2559 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

สิ้นปีการศึกษา 2559 
 

อาจารย์ผู้สอน 
2. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
จํานวน 2 คร้ัง ต่อปีการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

3. ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตรอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการ/อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

4. ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย               
เพ่ือคุณภาพของหลักสูตรตามมติท่ีประชุม (ถ้ามี) 

สิ้นปีการศึกษา 2559 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5. ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาในกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน    
ในกระบวนวิชา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6. สํารวจ ประเมิน วิเคราะห์ผลตามตัวบ่งชี้               
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
และมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตร พ.ศ. 2558 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ประจําปีการศกึษา 2558 
องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ผ่าน 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้า

อิสระ 
ผ่าน 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์ - 
8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา - 
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

ผ่าน 

10 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ผ่าน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด - 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา - 
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษา - 
・ ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(ปริญญาตรี) - 

・ ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่(ปรญิญาโท) - 

・ ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่(ปรญิญาเอก) - 

 
 
 



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          63 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   4 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   3 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์   5 

・ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

・ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 5 

・ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 5 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   2 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   2 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผูเ้รยีน   2 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้   4 

    
สรุปผลการประเมิน   

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

    
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบท่ี 2-6 2.53 

    
 



ภาคผนวก

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร พ.ศ.2558
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจําปีการศึกษา 2558



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

เอกสารแนบประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูร พ.ศ. 2558 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญเอกสารอ้างอิง 
 
ลําดับ ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 

1. ตารางที่  1.1 - 1 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร          
- อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

2. ตารางที่  1.1 - 2 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

3. ตารางที่  1.1 - 3 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
- ประสบการณ์ในการทําวจิัยของอาจารย์ผู้สอน 

4. ตารางที่  1.1 - 4 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - 
คุณสมบัติของอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 

5. ตารางที่  1.1 - 5 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - 
ประสบการณ์ในการทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

6. ตารางที่  1.1 - 6 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - 
คุณสมบัติของอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

7. ตารางที่  1.1 - 7 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - 
ประสบการณ์ในการทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 

8. ตารางที่  1.1 - 8 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร - 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

9. ตารางที่  1.1 - 9 ตารางประกอบการเก็บขอ้มูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  - 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพือ่การประกันคุณภาพหลักสูตร                
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

10. เอกสารแนบ 1 สําเนาหนังสือแจ้งการรับทราบและเห็นชอบในหลักสูตร จาก สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา  

11. เอกสารแนบ 2 - 1 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
12. เอกสารแนบ 2 - 2 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสํานักวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 
13. เอกสารแนบ 2 - 3 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
14. เอกสารแนบ 2 - 4 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารงาน           

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาต ิ
15. เอกสารแนบ 2 - 5 สําเนาเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาต ิ

ประจําปีการศึกษา 2558  
(Minutes of Meeting of the Curriculum Management Committee for M.S. in 
FST – International Program for academic year 2015) 

16. เอกสารแนบ 2 - 6 สําเนาเอกสาร แผนงานที่ได้รับอนุมัติของ สํานกัวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร  

17. เอกสารแนบ 2 - 7 สําเนาเอกสารแผนงานที่ไดร้ับอนุมัติของ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร                   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – โครงการจดัทําหนงัสือตําราของคณาจารย ์

18. เอกสารแนบ 2 - 8 รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 
2558 



 

ลําดับ ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
19. เอกสารแนบ 2 - 9 ภาพกิจกรรมงานแสดงความยินดีกับบุคลากรและคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรต/ิ

คณาจารยท์ี่ได้รบัตําแหน่งทางวชิาการและบุคลากรที่ได้รับตําแหน่งสูงขึ้น/ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

20. เอกสารแนบ 2 - 10 ข้อมูลตัวบง่ชี้ 2.2 คุณภาพของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ในปี 2558 
21. เอกสารแนบ 3 - 1 มคอ.2 เล่มรายละเอียดของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
22. เอกสารแนบ 3 - 2 สําเนาบันทึกข้อความส่งแบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดการรบัสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อในหลักสูตรฯ ประจําปีการศึกษา 2558 
23. เอกสารแนบ 3 - 3 เอกสารแสดงระบบการรับสมคัรนักศึกษาบนเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  
24. เอกสารแนบ 3 - 4 แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาต่อ (Application form) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
25. เอกสารแนบ 3 - 5 สําเนาเอกสารคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกจิฝ่ายต่าง ๆ ในการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ (คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) ประจําปกีารศึกษา 
2558 

26. เอกสารแนบ 3 - 6 สําเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรือ่ง รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก              
ให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย ประจําปี 2558 

27. เอกสารแนบ 3 - 7 เอกสารสําหรับแจกให้แก่นักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 

28. เอกสารแนบ 3 - 8 สําเนาเอกสารระเบียบวาระและกําหนดการ การประชุมเพือ่พจิารณาหวัข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจําภาคเรียนที่  
2/2558 

29. เอกสารแนบ 3 – 9 สําเนาเอกสารแจ้งการอนุมัตหิัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ ์
30. เอกสารแนบ 3 – 10 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลัก และ/หรอื อาจารย์ที่ปรกึษา

วิทยานิพนธ ์
31. เอกสารแนบ 3 – 11 สําเนาเอกสารขา่วประชาสัมพนัธ์งานประชุมวชิาการ  และการอบรม สัมมนา               

ที่เป็นประโยชนต์่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
32. เอกสารแนบ 3 - 12 สําเนาประกาศทุนสนับสนุนการทําวจิัย/การทาํวิทยานิพนธ ์
33. เอกสารแนบ 3 - 13 สําเนาแบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
34. เอกสารแนบ 3 - 14 สําเนาโครงการที่ได้รับการอนุมตัิงบประมาณ ประจําปี 2558  

Student Mobility in the Network of ASEAN Countries Year 2014 
35. เอกสารแนบ 3 - 15 สําเนาเอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะนําสํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยเชียงใหม่               

และคู่มือการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ  
36. เอกสารแนบ 3 - 16 สรุปผลประเมิน 

แบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสูตรประเมินโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) ประจําปกีารศึกษา 2558 

37. เอกสารแนบ 3 - 17 สรุปแบบสํารวจ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่ส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากร                 
การเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
การอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

ลําดับ ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
ประจําปีการศึกษา 2558 

38. เอกสารแนบ 4 - 1 สําเนาเอกสารการแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลเกรด              
ของหลักสูตรนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 

39. เอกสารแนบ 4 - 2 สําเนาบันทึกข้อความการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
40. เอกสารแนบ 4 - 3 สําเนาบันทึกข้อความการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย 

(รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์) 
41. เอกสารแนบ 4 - 4 สําเนาบันทึกข้อความการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย 

(Assoc. Prof. Dr. Geoffrey Savage) 
42. เอกสารแนบ 4 - 5 สําเนาแบบฟอรม์บันทึกการให้คําปรึกษาด้านวทิยานิพนธ์แก่นกัศึกษา/การรับทราบ

ข้อมูล (Form of Notice) 
43. เอกสารแนบ 4 - 6 รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาํปี
การศึกษา 2558 

44. เอกสารแนบ 4 - 7 รายงานผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา  
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาํปี
การศึกษา 2558 

45. เอกสารแนบ 4 - 8 เอกสารการทวนสอบกระบวนวิชาของหลักสูตรนานาชาติประจําปี 2558 
46. เอกสารแนบ 4 - 9 เอกสารรายงานการเข้ารว่มกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร

นานาชาติ ประจําปี 2558 
47. เอกสารแนบ 4 - 10 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจตอ่ส่ิงสนับสนุนทางกายภาพของอาจารย์                 

ประจําหลักสูตร 
48. เอกสารแนบ 5 สําเนารายงานการประชุมสอบถามความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อจดัทําหลักสูตร

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  (Minutes of Meeting on 16 June 2016        
at BITEC, BKK) 
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