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 เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 
() ตามเกณฑ์ 

() ไม่ได้ตามเกณฑ์ 
หลักฐาน 

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  คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

 ตารางท่ี 1.1-1   

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 ตารางท่ี 1.1-2  
ตารางท่ี 1.1-3   

5 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 ตารางท่ี 1.1-4 
ตารางท่ี 1.1-5   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 ตารางท่ี 1.1-6 
ตารางท่ี 1.1-7   

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 ตารางท่ี 1.1-8 
ตารางท่ี 1.1-9   

  

การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  (ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1) 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
() ตามเกณฑ์ 

() ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซ่ึงอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ตารางท่ี 1.1-10   

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

 ตารางท่ี 1.1-11   

10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
ต้องมีอย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

 ตารางท่ี 1.1-12   

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักสูตรใหม่พ.ศ.2554
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบและให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือ
วันท่ี 7 มิถุนายน 2555 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เร่ิมต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ท่ี
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้
ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ี
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มี
การวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให้

หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

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 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 



 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          5 

 
ผลการดําเนินงาน : 
1) ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  มีการดําเนินงานดังนี้ 
1.1) ระบบการรับอาจารย์   

คณะอุตสาหกรรมเกษตรบริหารงานแบบไม่มีภาควิชาโดยแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

สํานักวิชาฯ รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
วิชาการคณะฯ (กรณีปริญญาตรี) และกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะฯ (กรณีบัณฑิตศึกษา) สํานักวิชาฯ มีการบริหารงานในรูปของคณะ
กรรมการบริหารสํานักวิชาฯ ซ่ึงมีหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการ ในการบริหารอัตรากําลัง ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ ได้
พิจารณาอัตรากําลังของทุกสาขาวิชาและได้เสนอคณะฯ เพ่ือจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ คณะฯ ทําเร่ืองเสนอขอ
อัตรากําลังไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือคณะฯ ได้รับจัดสรรอัตรากําลัง คณะฯ จะแจ้งสํานักวิชาเพ่ือกําหนดคุณสมบัติ
ของบุคลากร อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในกระบวนการรับอาจารย์ ดังนี้ 

(1) เม่ือมีอัตรากําลังท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงมีอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการ
จะประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติทางด้านวิชาการโดยระบุคุณวุฒิท่ีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปี 2548 และคุณสมบัติอ่ืนตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเสนอสํานักวิชาฯ และ
คณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

(2) คณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ คณะ
กรรมการฯ กําหนดวิธีการคัดเลือกและกรอบระยะเวลา   

(3) คณะฯ ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ใหม่ให้เป็นท่ีทราบโดยท่ัวไป และดําเนินการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังความรู้ทางวิชาการ จริยธรรม และบุคลิกภาพอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

(4) คณะฯ ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุอาจารย์ 
(5) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดสรรภาระงานสอนให้อาจารย์ใหม่ อาจารย์ใหม่ทําข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) 

โดยสํานักวิชาฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อมูลท่ีจําเป็น รวมท้ังจัดพ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้คาํแนะนําในการทําหน้าท่ีอาจารย์  

(6) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์พ่ีเลี้ยงร่วมเป็น
กรรมการ ประเมินการปฏิบัติงานตาม TOR ทุกภาคการศึกษา (ประมาณ 6 เดือน) ตามแนวปฏิบัติของคณะฯ โดย
ประเมินคุณภาพด้านการปฏิบัติงานของอาจารย์ หากผลการประเมินเป็นท่ีพอใจจะได้รับการต่อสัญญาเมื่อทํางานครบ 1 
ปี หากไม่เป็นท่ีน่าพอใจจะแจ้งให้อาจารย์ทราบพร้อมข้อเสนอแนะสําหรับปรับปรุงการทํางานเพ่ือรับการประเมินใน
รอบถัดไป 

(7) ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพอาจารย์เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการรับ
อาจารย์ เช่น ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในทักษะท่ียังขาด 

(8) สํานักวิชาฯ ได้รวบรวมผลการประเมินของอาจารย์และได้ปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่โดยได้จัดทําหลักสูตร
อบรมอาจารย์ใหม่เป็นรายบุคคล และได้กําหนดช่วงเวลาในการติดตามความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงได้เร่ิมใช้กับ
อาจารย์ใหม่ท่ีบรรจุต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 

(9) หลักสูตรฯ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2558 
ท้ังนี้ ข้ันตอนต่างๆ ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบการบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

1.2) การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรมีระบบการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี้  
(1) กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. โดยพิจารณาจาก
อาจารย์ท่ีประจําอยู่ในสาขาวิชาก่อนเป็นอันดับแรก 
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(2) กรณีหลักสูตรใหม่ สํานักวิชาฯ พิจารณารายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรต้ังแต่ข้ันตอนการร่างหลักสูตร และเสนอเล่ม
หลักสูตร มคอ. 2 พร้อมรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรให้กรรมการวิชาการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา เม่ือผ่านความ
เห็นชอบแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติ   

(3) เม่ือดําเนินการสอนตามหลักสูตรไปแล้ว กรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินการคงอยู่หรือการใกล้เกษียณของอาจารย์
ประจําหลักสูตร เพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรท่านใหม่แทนท่านเดิมก่อนท่ีจะเกษียณอายุหรือลาออก โดยทํา
เร่ืองขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วนของอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เพ่ือ
พิจารณา จากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติ   

(4) กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการดําเนินงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือสะท้อนความเหมาะสมของการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร ซ่ึงได้ผล
การประเมิน  4.70  จากคะแนนเต็ม 5  ซ่ึงเห็นว่าการประเมิน เห็นด้วยมากท่ีสุด (เอกสารแนบ 1) 

(5) นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีถัดไป  สําหรับปีการศึกษา 2558 
กรรมการบริหารหลกัสูตรได้มีการประเมินกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ พบว่า ได้อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตรง
ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการในสาขาวิชาฯ มีประสิทธิภาพ และเป็นการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับ
ใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยจะปรับลดอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เหลือ 3 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พศ. 2558 ต่อไป 

2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
(1) ในการบริหารอัตรากําลังอาจารย์ ท่ีประชุมสํานักวิชาฯ ได้พิจารณาวางแผนอัตรากําลังระยะยาวของทุกสาขาวิชาและได้

เสนอคณะฯ เพ่ือบรรจุในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระดับคณะท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารคณะ 
โดยหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จะมีอาจารย์เกษียณอายุในปี 2565 และฝ่ายแผนของ
คณะฯ จะพิจารณาอัตราทดแทนเกษียณจาก FTES ของหลักสูตร 

(2) กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมแบ่งภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ให้อาจารย์ทุกท่านในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และให้
รับผิดชอบการเรียนการสอนตามความชํานาญ  

(3) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ ตามแนวปฏิบัติ
ของคณะฯ และแจ้งข้อเสนอแนะให้อาจารย์รับทราบสําหรับปรับปรุงการทํางานเพื่อรับการประเมินในรอบถัดไป 

(4) ผลการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ 5 คน ตลอดระยะเวลาการ
จัดการศึกษา และมีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนน 4.60) และสูงกว่าปี 2557 
(คะแนน 4.17) แสดงว่า กระบวนการบริหารอาจารย์มีประสิทธิภาพดี 

  
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   
       เนื่องจากมีการหลอมรวมภาควิชา การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จะจัดทําในภาพรวมของคณะ ซ่ึงคณะมีการดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล  
(2) มีระบบการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารย์รายละ 7,500 บาทต่อคนต่อปี 

สนับสนุนงบวิจัยสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มคลัสเตอร์วิจัย เพ่ือให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ จัดสรรการให้รางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และหนังสือ/ตํารา 

(3) จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การ
วัดและประเมินผล การเขียนบทความทางวิชาการ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 

(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามผลงาน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและส่งเสริมให้
อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น ซ่ึงยังพบว่าอาจารย์ยังมีตําแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ (จํานวนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 10%) 

(5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์โดยการจัดระบบพ่ีเลี้ยงให้อาจารย์รุ่นใหม่ และ
กําหนดให้อาจารย์รุ่นใหม่ท่ีจะของบสนับสนุนการทําวิจัยต้องมีการระบุอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อเป็นท่ีปรึกษาการทําวิจัย เพ่ือ
ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

(6) มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ท่ีมีผลงานดีเด่นในระดับคณะ 
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(7) ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีผลงานทางวิชาสูงมากถึง ร้อยละ 268 และมีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่ง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 1 ราย คือ ผศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง เป็น รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง (เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558) 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
1)  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอน
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x  100 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
 
 
 

2.2  คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 5 
 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 

 
 
2) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ัง
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของ
หลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  x 100 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่ง ผศ.  คน 3 
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่ง รศ.  คน 1 
3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่ง ศ.  คน 1 
4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด คน 5 
5. ร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 100 
6. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5 

 
3)  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมท้ังงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสูตร 

 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร x100 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร x5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็น
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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 

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

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

ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full  Paper) และเม่ือได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ผลการดําเนินงาน :  (เอกสารแนบ 2) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าน้ําหนัก 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

เร่ือง 1 0.20 0.20 

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

เร่ือง - 0.40 0 

3. ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

เร่ือง 1 0.40 0.40 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุ่มท่ี 2 

เร่ือง - 0.60 0 

5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ
แจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

เร่ือง 1 0.80 0.80 

6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ี
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

เร่ือง 10 1.00 10.00 

7. ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร เร่ือง - 1.00 0 
8. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
เร่ือง - 1.00 0 

9. ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

เร่ือง - 1.00 0 

10. ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

ผลงาน - 1.00 0 

11. ตําราหรือหนังสือของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ เล่ม - 1.00 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าน้ําหนัก 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ 
12. ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เล่ม 2 1.00 2.00 

13. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีการเผยแพรสู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online 

เร่ือง - 0.20 0 

14. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

เร่ือง - 0.40 0 

15. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

เร่ือง - 0.60 0 

16. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เร่ือง - 0.80 0 

17. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

เร่ือง - 1.00 0 

18. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

 13.40 - 13.40 

19. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  คน 5 -  
20. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ร้อยละ 268 -  

21. แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5 -  
 



 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          14 

 
4)  จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI   และ Scopusต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีสําคัญและเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอย่าง
มากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์
และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการอ้างอิงมาก
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ท่ีมีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ต้ังแต่หนึ่งคร้ังข้ึนไปรวมท้ังการอ้างอิง
ตนเอง ท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน ท้ังนี้ พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปีท่ีประเมิน 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
 

 

 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจาํนวนอาจารย์ประจําหลักสูตร x5 
 อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจาํนวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนน

 

จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง 

 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
จํานวน 5 คน  โดยอาจารย์ท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 
2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 
2014) เป็นดังนี้ 

-  จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ของอาจารย์ ท้ัง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014 เท่ากับ 15 
บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

-  ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ท่ีได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 คร้ัง และมีบทความ 
2 บทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1คร้ัง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร = 
 
 

 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 คร้ัง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 5 
        

 
 

นํามาคํานวณคะแนน = 
2.0 

X 5 = 4.0 คะแนน 
2.5 

 
 
 
ผลการดําเนินงาน :  (เอกสารแนบ 3) 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

1. จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus บทความ 13 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
 

คน 5 

3. อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  2.6 

 แปลงเป็นคะแนน คะแนน 5.00 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ท่ีรับเขาใน
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์(ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 
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ผลการดําเนินงาน : 
1. การคงอยู่ของอาจารย์    

อาจารย์ประจําหลักสูตรยังคงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรครบทุกราย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555-2558   
มีอัตราการคงอยู่  100%  ทุกปี 
 
 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์    
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตอบแบบสอบถามทั้งหมด  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  60   ได้ผลการสํารวจความพึงพอใจดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา อัตราความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ปีการศึกษา  2557 4.33 

 ปีการศึกษา  2558 4.70 
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อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จํานวน
ท่ีรับเข้า 

(1) 
 

จํานวนท่ีสําเร็จ 
การศึกษา

สําหรับรุ่นนั้นๆ 
(2) 

จํานวนท่ียังไม่
สําเร็จการศึกา
สําหรับรุ่น

นั้นๆ 
(3) 

จํานวนท่ี
หายไป
ระหว่าง
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู่ในแต่ละรุ่น 

(2)+(3) 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีคงอยู่

ในแต่ละรุ่น 
[(2)+(3)]/(1)*

100 

2556 2 0 0 0 2 100.00 

2557 1 0 0 0 1 100.00 

2558 1 0 0 0 1 100.00 

รวม 4 0 0 0 4 100.00 

 
 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  

1. เนื่องจากนักศึกษามีปัญหาทางด้านสุขภาพ 
2. แนวโน้มการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง 
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
4. ตําแหน่งงานระดับบัณฑิตศึกษามีจํากัด โดยเฉพาะปริญญาโท- เอก 
5. ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 



 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          19 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิด
ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
การกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันท่ี
จะเรยีน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังตอไปน้ี 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 

3.1  การรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 
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ผลการดําเนินงาน :   
1) การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า  
 การรับนักศึกษา  
   1.  หลักสูตรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 และประกาศรับสมัครผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
   2.  หลักสูตรได้มีแนวปฏิบัติการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
 
 การจัดทําแผนการรับนักศึกษา 
   - กําหนดจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับใหม่ตามแผน 
   - กําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาตามท่ีระบุใน มคอ.2 
 
 โดยจัดทําปฏิทินเพ่ือให้มีการดําเนินการตามแผนและการตรวจติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษามีความพร้อมต่อการเรียนในหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันของอาจารย์ประจําหลักสูตรในเรื่อง 
      1) เป้าหมายกับจํานวนท่ีรับจริง 
     2) คุณสมบัตินักศึกษาท่ีรับเข้า 
      3) การคัดเลือกและการสอบคัดเลือก 
 
     การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  1.  วางแผนจํานวนรับเข้าของนักศึกษา เพ่ือสอดคล้องและตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ
หรือภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 2.  การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
 3.  ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ เพ่ือพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และวางแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
 4.  ให้คําปรึกษาและติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษา 
 
  ผลการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักศึกษารับเข้าท้ังหมด 1 คน และนักศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศท้ังระดับคณะ และระดับหลักสูตร (สาขา) ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  จากการประเมินกระบวนการในท่ี
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่า กระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีประสิทธิภาพดี  แต่ให้เพ่ิมเติม ใน
ส่วนของการประเมิน research concept proposal ในวันสอบสัมภาษณ์ และสาขาวิชาได้จัดทําคู่มือสรุปข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเกณฑ์  
กฎระเบียบต่างๆ รวมท้ังแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรแจกให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ และกําหนดให้นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ  การกําจัดของเสีย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการก่อนทํางานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ 
รวมท้ังการสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด นอกจากนี้ให้มีการสํารวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษา และการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 
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กระบวนการรบันักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
          
          
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** เพ่ิมเติม 

** เพ่ิมเติม 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
กําหนดจํานวนรับนักศึกษา และประเภทการรับ

นักศึกษาของสาขาวิชา 

- คุณสมบัติผู้เรียนใน มคอ.2 
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์
การคัดเลือก แยกตามประเภทของการรับนักศึกษา (โดย
การสอบสัมภาษณ์ และประเมินจาก research concept 

proposal เพ่ือประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ ์

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด รวมท้ังพิจารณา

ความต้องการในการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรฯ 
สํารวจความต้องการ / ความคาดหวังของนักศึกษา และ
ความช่วยเหลือท่ีนักศึกษาต้องการในวันปฐมนิเทศ เพ่ือ

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณากิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน

เรียนและทําวิทยานิพนธ์ เช่น กระบวนวิชาปรับพ้ืน 
ทักษะ ภาษาอังกฤษ ทักษะการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนการรับและการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าของนักศึกษา  
(จํานวน คณภาพผ้เรียน และปัญหา)

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ปรับปรุงกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อน
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม ทางการเรียนแก่

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

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
 
 

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 

 
 
 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 
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ผลการดําเนินงาน : 
 
1) การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรมีระบบ และกลไกในการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการให้กับนักศึกษาทุกคนโดยในภาคการศึกษาแรกอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิชาการจะเป็นประธานหลักสูตรจากน้ันเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแรกหลังจากนักศึกษาได้รู้จักและทราบแนวทางการทําวิจัย
ของคณาจารย์แต่ละท่าน จะให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ท่ีนักศึกษามีความสนใจจะทําวิทยานิพนธ์เพ่ือให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และทําเร่ืองแจ้งผู้ประสานงานสาขาให้ทําเร่ืองเปลี่ยนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการให้เป็นคนเดียวกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันเม่ือนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอกเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แล้ว ให้สาขาวิชาเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ แต่งต้ังอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยกําหนดให้กรรมการ 1 คน ในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวทําหน้าท่ี
เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือมีสิทธ์ิเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องย่ืนคําร้องขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบคร้ังแรก 
  ในการเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้มีการติดตามการจัดทําหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษา นักศึกษาจะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เม่ือผ่านเงื่อนไขตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาย่ืน
หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาฯ จากนั้นเม่ือผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจึงส่ง
ต่อให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯพิจารณาอนุมัติและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทราบต่อไป ท้ังนี้เป็นไปตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เร่ือง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรจะมีการจัดสัมมนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละท่านมีการนัดนักศึกษาให้นําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นการติดตามและ
ประเมินกระบวนการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่าเป็นไปตามแผนการท่ีกําหนดหรือไม่  
  นอกจากน้ีคณะมีการจัดฝึกอบรมการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาโดยจะ
จัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาท่ีสามารถเสนอหัวข้อโครงร่างได้ทันในภาคการศึกษาท่ีสอง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 2.1)  การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  คณาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรได้ให้คณาจารย์ทุก
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ โครงการพัฒนาอาจารย์สําหรับการสอนในศตวรรษท่ี 21 
เร่ือง Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? โครงการพัฒนาอาจารย์สําหรับการสอนในศตวรรษท่ี 21 เร่ือง 
Flipped Classroom for Your Students โครงการนําร่อง การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น  
 2.2) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยสอดแทรกในการเรียนการ
สอนกระบวนวิชาต่างๆ รวมถึงประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีตัวอย่าง
กิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ ดังนี้ 
  2.2.1  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Student Mobility / Work learn Internship 
  2.2.2  การอบรม เร่ือง การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงาน 
  2.2.3  การอบรม เร่ือง การเลือกหัวข้อและเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  2.2.4  การอบรมโปรแกรม TurnItIn 
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 2.3) เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพฯ ต่อไป โดยผลการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความ
สนใจในเนื้อหามากข้ึน และในปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสามารถเร่ิมค้นหาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เร็วข้ึน รวมท้ังดําเนินการ
จัดทําเพ่ือเตรียมนําเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไปในปีการศึกษา 2559 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน ประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การคงอยู่ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 
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ผลการดําเนินงาน : 
 

1. อัตราการคงอยู่ 
 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จํานวน
ท่ีรับเข้า 

(1) 
 

จํานวนท่ีสําเร็จ 
การศึกษา

สําหรับรุ่นนั้นๆ 
(2) 

จํานวนท่ียังไม่
สําเร็จการศึกา
สําหรับรุ่น

นั้นๆ 
(3) 

จํานวนท่ี
หายไป
ระหว่าง
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ี
คงอยู่ในแต่ละรุ่น 

(2)+(3) 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีคงอยู่

ในแต่ละรุ่น 
[(2)+(3)]/(1)*

100 

2556 2 0 0 0 2 100.00 

2557 1 0 0 0 1 100.00 

2558 1 0 0 0 1 100.00 

รวม 4 0 0 0 4 100.00 

 
 
ข้อมูลอัตราคงอยู่ของนักศึกษา ระดับบปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุลนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1 541351008 นายพยุงศักด์ิ  มะโนชัย ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล 
2 551351005 นายธนพล  กิจพจน์ อ.ดร.โปรดปราน  ทาเขียว อันเจลิ 
3 551351008 นางสาวกฤตลักษณ์  ปะสะกวี รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่าง 
4 551351010 นางสาวศิริลักษณ์  สุรินทร์ ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล 
5 561351009 นายสุภกิจ  ไชยพุฒ   ศ.ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี 
6 561351006 นายกิตติคุณ   ตอพอ ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 
7 571351001 นายประเชิญ   สมศักด์ิ ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 
8 581351002 นางสาวพีรรัตน์   ดวงต๊ิบ ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 
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2. การสําเร็จการศึกษา 

 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จํานวนท่ีรับเข้า 

(1) 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา
สําหรับรุ่นนั้นๆ 

(2) 

ร้อยละของนักศึกษา 
ท่ีสําเร็จการศึกษาตามเวลา 

(2)/(1)*100 

ปีการศึกษา 2554 3 2 66.66 

ปีการศึกษา 2555 5 - - 

ปีการศึกษา 2556 2 - - 

ปีการศึกษา  2557 1 - - 

ปีการศึกษา  2558 1 - - 

รวม 12 2  

 
 
 
3)  ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดข้อร้องเรียนของนักศึกษา  (เอกสารแนบ 4) 
  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.40       
อยู่ในระดับ  เห็นด้วยมากที่สุด  ซ่ึงได้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน โดยผู้ท่ีรับข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีหรืออาจารย์ท่ี
ปรึกษา หากไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลแรกท่ีได้รับข้อร้องเรียน จะแจ้งกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือดําเนินการแก้ไขในเบ้ืองต้น
อย่างรีบด่วน และหาทางแก้ไขต่อไป ในปี  2555-2558  ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อหลักสูตร 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ีรบัเข้า 
จํานวนท่ีรับเข้า 

(1) 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา
สําหรับรุ่นนั้นๆ 

(2) 

ร้อยละของนักศึกษา 
ท่ีสําเร็จการศึกษาตามเวลา 

(2)/(1)*100 

ปีการศึกษา 2554 3 2 66.66 

ปีการศึกษา 2555 5 - - 

ปีการศึกษา 2556 2 - - 

ปีการศึกษา  2557 1 - - 

ปีการศึกษา  2558 1 - - 

รวม 12 2  

 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ช้า 
2. นักศึกษาไม่ติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 จากการทบทวนผลลัพธ์กระบวนการ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ข้ึนปีท่ี 2 และอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  ข้ึนปีท่ี 3  เปรียบเทียบกับ 2 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย แต่ยังตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ ได้พิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ได้แก่ การรู้จักสาขาวิชาของ
ผู้เรียน กระบวนการให้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตร จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เห็นว่าความเหมาะสมของการจัดห้องสําหรับอ่านและค้นคว้าข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก  ทําให้มีความสะดวกและเอ้ืออํานวยต่อการใช้
ศึกษาค้นคว้าหาหัวข้อสําหรับจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เร็วข้ึน  จึงได้วางแผนปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษาถัดไป 2559   
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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 :  (เอกสารแนบ 5) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด คะแนน 1 

จํานวนแบบสอบถามที่สํารวจ คน 1 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน 1 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คะแนน 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1) 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย เพ่ือหา
ประเด็นความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงาน ท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพรให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้ จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้=  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา x5 
 80 

 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

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

-  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี2 

3.5 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2) 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 -  บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 
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 
 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1.  ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน ทางวิชาการ
ของอาจารย์ 

2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3.  ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบง่ชี้นี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.6  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2558 

 (เอกสารแนบ 6) 

 

ท่ี ข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ค่าน้ําหนัก ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 0.2 0.2 
2 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

- 0.4 0 

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 0.4 0 
4 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี2 - 0.6 0 
5 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไป และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

- 0.8 0 

6 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

2 1.00 2 

7 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 1.00 0 
8 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
- 0.2 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 0.4 0 
10 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 0.6 0 
11 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 0.8 0 
12 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ - 1.00 0 
13 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 2.2   
14 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1   
15 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 220   
16 แปลงเป็นคะแนน 5.00   
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
    นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ําหนัก 
นายกิตติคุณ  ตอพอ 
รหัส 561351006 

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้ผลไม้จาก
สตรอเบอรีโดยการออสโมติกดีไฮเดรชัน 

การประชุมวิชาการพิบูล
สงครามวิจัยสองทศวรรษ 
ราชภัฎพิบูลสงคราม จาก
ท้องถ่ินสู่อาเซียน 
ระหว่างวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 
2558 

0.20 

นางสาวนภาพันธ์ โชคอํานวยพร 
รหัส 541351007 

Physical Properties of Impregnated 
Cantaloupe and Apple Affected by 
Different Pressure Levels 

International Journal of 
Food Science and 
Technology 

1.00 

นายรชนิภาส  สแุก้ว สมัครธํารงไทย    
รหัส  541351009    

Encapsulation of Micheliaalba D.C. 
extract using spray drying and freeze 
drying and application on Thai 
dessert from rice flour. International 
Journal of Food Engineering. 

International  Journal of 
Food Engineering.  
December 2015 

1.00 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 220 
 แปลงเป็นคะแนน 5 
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สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส - ชื่อกระบวนวิชา 
ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน 
นศ.ท่ี

ลงทะเบียน 

จํานวน 
นศ.ท่ี 

สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F S U V P T W 

หมวดวิชาบังคับ                               
  

605892 Ph.D. SEMINAR II 1/2558 - - - - - - - - 3 - - - - - 3 3 

605893 Ph.D. SEMINAR II 2/2558 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 

605811 MULTIDIS PD SYS 2/2558 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 

วิทยานิพนธ์                  

605899 
Ph.D.Thesis  
(36 credit) 

1/2558 - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 

605899 
Ph.D.Thesis  
(36 credit) 

2/2558 - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 

และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาท่ี
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชา
เลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้น
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให้

หลกัสูตรทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 
 

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 

 
  

4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ผลการดําเนินงาน : 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร เร่ิมจากการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรในลักษณะ
ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบ
หลักสูตร กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการ และออกแบบเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีต้องการ มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ คณะกรรมการร่าง
หลักสูตรฯได้ออกแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัย เม่ือจัดทําร่างหลักสูตรแล้วได้เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
เม่ือปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะเสนอคณะกรรมการประจําสาขาวิชาฯ  สํานักวิชาฯ  กรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะ และกรรมการบริหารคณะ พิจารณาตามลําดับ เม่ือผ่านความเห็นชอบของคณะฯแล้ว จึงเสนอบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์จะจัดทํา มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ดําเนินการสอน วัดและประเมินผลตามท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และจัดทํา มคอ. 5 หลังสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา และมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
และสรุปผลการดําเนินการของท้ังปีการศึกษา (มคอ. 7) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

หลักสูตรฯจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 คร้ังในรอบ 5 ปี โดยนําความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมิน
ของนักศึกษา ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหาร มีการออกแบบระบบและกลไกการทํางานตามวงจร PDCA และกรอบ TQF เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพตามเป้าประสงค์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

ในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในรอบท่ีผ่านมา ได้รวมสาขาวิชาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเข้าไว้ในหลักสูตร PDT  เนื่องจากมีผู้เรียนนอ้ย ซ่ึงเป็นแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมและการวิจัย 

 
3) การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาเข้านําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และกรอบเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ ในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรของ
สาขาวิชาฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเร่ือง วิธีการวิจัย ปริมาณงาน และกรอบระยะเวลา หากแก้ไขไม่มาก นักศึกษาปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแก้ไข และสามารถนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะได้ หากแก้ไขมากอาจต้องนําเสนอใหม่อีกคร้ัง 
เม่ือผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ แล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป เม่ือโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบแล้ว คณะฯจะทําเร่ืองแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
ข้ึนไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีภาระงานการเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เกินจํานวนท่ี สกอ. กําหนด และ
เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะๆ และมีการรายงานความก้าวหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ปัญหาท่ีพบมากคือ ความล่าช้าของการทําวิทยานิพนธ์ จึงได้กําชับ
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าท่ีสาขาวิชารายงานสถานะของนักศึกษาเป็น
ระยะ เพ่ือป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษาเนื่องจากเรียนเกินเวลาท่ีกําหนด  
 ผลการดําเนินการดังกล่าว ทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการจัดทําโครร่างวิทยานิพนธ์ได้เร็วข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
จะนําผลการประเมิน เพ่ือหามาตรการในการปรับปรุงให้ดีมากข้ึนในปี 2559 
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กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
พิจารณาสารสนเทศและจัดทําข้อกําหนดของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

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

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

(มคอ. 2, 3 และ 4) โดยเป็นหลักสูตรเน้นการวิจัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ  
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียด

กระบวนวิชา (มคอ. 3, 4)  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียด

กระบวนวิชา (มคอ. 3, 4)  

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล การทวนสอบผลสมัฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ้

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ. 7) 
และปรับปรุงหลักสตูรตามผลการประเมินตามรอบระยะเวลา 

• คว าม พึ งพอ ใ จขอ งนั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
หลักสูตร/สภาพแวดล้อมของการ
จัดการเรียนการสอน 

• การประเมินการสอนออนไลน์  
• ความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้

บัณฑิต 
• ผลงานของนักศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  สํารับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
หัวข้อวิทยานิพนธ์การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้ังแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรท่ีกําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

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

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 
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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) การพิจารณากําหนดผู้สอน   

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณากําหนดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานสอนใกล้เคียงกัน เพ่ือให้มีเวลาสําหรับให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทําวิจัยและบริการ
วิชาการ หลักสูตรฯจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา โดยปี 2557 มีผลการประเมินในช่วง 4.00-5.00 และได้นําผล
การประเมินมาประกอบการพิจารณากําหนดผู้สอนทุกปีการศึกษา 

 
2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)    

เม่ือได้กําหนดผู้สอนแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดกระบวนวิชา ส่งให้ผู้ประสานงานสาขาวิชากอ่นเปิด
ภาคการศึกษา เพ่ือนําข้ึนระบบ CMU-MIS หัวหน้าสํานักวิชาฯ ทําหน้าท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และรายงาน
ในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือเป็นการกระตุ้นอาจารย์ท่ียังไม่ได้ส่ง 

 
3) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ 
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยให้นักศึกษานําเสนอหัวข้อและโครงร่าง

วิทยานิพนธ์เพ่ือให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ หากหัวข้อไม่ผ่าน 
นักศึกษาต้องนําไปแก้ไขโดยปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาและนําเสนอใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  
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4) การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์และภาระงานการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2548 

 
5) การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน  

หลักสตูรฯจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยจัดสัมมนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้
รายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละท่านมีการนัดนักศึกษาให้นําเสนอ
ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินกระบวนการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ ว่าเป็นไปตามแผนการท่ี
กําหนดหรือไม่  

นอกจากนี้คณะฯ มีการจัดฝึกอบรมการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และมีกลไกกระตุ้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
การนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาโดย
จะจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาท่ีสามารถเสนอหัวข้อโครงร่างได้ทันในภาคการศึกษาท่ีสองของปีการศึกษาแรก รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 
6)   กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านการจัดทํา มคอ 7  
 เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการกําหนดผู้สอน มคอ 3, 4, 5, 6 รวมถึงการควบคุมกํากับ ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยในปี 
2558 ได้ติดตามการส่งโครงสร้างวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดครบทุกคน 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ติดตามการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะๆ ในท่ีประชุมหลักสูตร ปัญหาท่ีพบมากคือ ความ
ล่าช้าของการทําวิทยานิพนธ์ จึงได้กําชับให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามการทํางานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าท่ี
สาขาวิชารายงานสถานะของนักศึกษาเป็นระยะ เพ่ือป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษาเนื่องจากเรียนเกินเวลาท่ีกําหนด 
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กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
กระบวนวิชาท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดผู้สอนกระบวนวิชาตามความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ และพิจารณากําหนดผู้จะมาสอนแทน

อาจารย์ที่ใกล้จะเกษียณ 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• ข้อมูลการเกษียณอายุของอาจารย์ 
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF เกณฑ์ มช.  
• ความพร้อมด้านอปกรณ์การเรียนการสอน  

อาจารย์ผู้สอน 
จัดทํา มคอ. 3 หรือ 4 บนระบบ CMU-MIS   

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอน กลยุทธ์การสอน 
สัดส่วนและวธิีการประเมินใน มคอ 3 หรือ 4 ของแต่ละวิชา   

อาจารย์ผู้สอน 
จัดทําประมวลการสอนแจกนักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการ
สอน และจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตาม มคอ. 3 

หรือ 4  

นักศึกษา 
ประเมินผลการสอนออนไลน ์

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

นักศึกษา ภายใน 30 วันหลงัปิดภาคการศึกษา  

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณา มคอ. 5 และ 6 รายวิชา ปัญหา และอุปสรรค และ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร  
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนทราบ  

อาจารย์ผู้สอน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มคอ 3 หรือ 4 รอบถัดไป 
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โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ชี้แจงข้ันตอนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการทํา

วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง
แนะนําอาจารย์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละทา่น 

• ข้อมูลอาจารย์ ความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, TQF 
• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 

นักศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารเพ่ือกําหนดหัวข้อวทิยานิพนธ์และอาจารย์ที่

ปรึกษา  

นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ร่วมกันพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ ์

นักศึกษา 
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
นําเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ต่อกรรมการบริหารหลักสตูร  

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหนา้ของ

ศาสตร์ ความเหมาะสมและถูกต้องของระเบียบวิธวีิจัยให้
ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ   
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ และแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา  

 เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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การกํากับ ติดตาม การทําวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
จัดทํารายงาน มคอ. 5 ทุกภาคการศึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  
ให้คําปรึกษา กํากับ และติดตามความก้าวหน้า 

ของการทําวิทยานพินธ์ 
 

 นักศึกษา 
ทําวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

ทุกภาคการศึกษา 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดกิจกรรมสนับสนุนการทําวิทยานพินธ์ 

และการเขียนบทความทางวิชาการ   

นักศึกษา 
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาฯ 

นักศึกษา 
สอบป้องกันวทิยานิพนธ์ และส่งเล่มวิทยานิพนธ์  
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร/ 

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อหลักสูตร/สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุง  
 ปรับปรุงกระบวนการกํากับและติดตามการทํา

วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 
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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
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศกึษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ท้ังนี้ 
ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  
และวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มี
การใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real  
world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  ท่ีทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมินท่ีสะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบ 
ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 

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

สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีเชื่อถือได้ ให้ข้อมูลท่ีช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 
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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) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรฯจัดให้อาจารย์ผู้สอนมีการระบุเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
และกําหนดน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ  ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3  โดยได้แจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรกของการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใช้การประเมินตามสภาพจริง เช่น ประเมินจากผลการสอบข้อเขียน การบ้าน งานท่ีมอบหมาย
ให้ทํา และการสังเกตพฤติกรรม และประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึงมีผลการประเมิน 4.68 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    

ในการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลรายวิชา คณะฯ กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
การให้คะแนน การรวบรวมคะแนน และการให้อักษรลําดับข้ัน โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบในแบบฟอร์มท่ีกําหนด เพ่ือเสนอ
สาขาวิชา สํานักวิชา และคณะฯ พิจารณาเป็นลําดับต่อไป 

 
3) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 

หลักสูตรฯ ได้ติดตามให้อาจารย์รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินใน มคอ. 5-6 และรายงานหลักสูตร
ตาม มคอ.7 เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ภาคการศึกษาถัดไป และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 

 
4) การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับการประเมินวิทยานิพนธ์จะประเมินจากการสัมมนารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะระหว่าง
การทําวิทยานิพนธ์  และประเมินเม่ือสิ้นสุดการทําวิทยานิพนธ์โดยการสอบวิทยานิพนธ์  ผลการประเมิน พบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีทําเป็นอย่างดี และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร และการประชุมวิชาการต่างๆ 
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กระบวนการประเมินผูเ้รียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนที่

คณะฯ กําหนด 

 อาจารย์ผู้สอน  
สอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และวัดผลตาม
วิธีการที่กําหนดใน มคอ. 3 หรือ 4 และตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใหค้ะแนนและอักษรลาํดับขั้นตามวิธีการที่

คณะฯ กําหนด 

 อาจารย์ผู้สอน 
แจ้งวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และสดัส่วนการประเมินและ
การวัดผลให้นักศึกษาทราบต้ังแต่ชั่วโมงแรกของการสอน 

 

อาจารย์ผู้สอน 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามขั้นตอนที่

คณะฯ กําหนด 

กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการบริหารสํานักวิชา และ
กรรมการบริหารคณะฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการให้อกัษรลําดับขั้น
ตามลําดับ 

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

สิ้นสุดภาคการศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตร และทบทวนการบรหิารหลักสูตรจากผล

การประเมินของผูเ้รียน อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต  
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ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจาํปี 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) 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

1) มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง  (เอกสารแนบ 7) 

  

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

  

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

  

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

  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/ วิชาบังคับท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา  (เอกสารแนบ 8) 

  

7) มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ท่ีแล้ว  
 

  

4.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4) 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

8) อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รับคําแนะนําด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

ไม่มีอาจารย์ใหม่  

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  (เอกสารแนบ 9) 

  

10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  (เอกสารแนบ 10) 

  

11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0  (เอกสารแนบ 11) 

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
- - - - - - 

      
 
 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
ไม่มี - - - 

    
 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
ไม่มี - - -  
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รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

605892 Ph.D. SEMINAR II 1/2558   ไม่มี 

605893 Ph.D. SEMINAR II 2/2558   ไม่มี 

605811 MULTIDIS PD SYS 2/2558   ไม่มี 

605899 
Ph.D.Thesis  
(36 credit) 

1/2558 
 

 
 

605899 
Ph.D.Thesis  
(36 credit) 

2/2558 
 

 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 กระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558  มีผลการประเมินคุณภาพการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี (ช่วงคะแนน 4.25  - 5.00  
จากคะแนนเต็ม 5)   
 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ

จากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรม จริยธรรม 
- บรรยายเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินอายุ
การเก็บรักษา 

ไม่มี 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างท่ีขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการประพฤติท่ีผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ความรู้ - บรรยาย - ใช้การเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น  
- แนะนําแหล่งข้อมูลสําหรับการค้นคว้า
ให้กับนักศึกษา 
 

- ฝึกทําโจทย์ปัญหา/แบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ 
- ให้ตอบปัญหาท่ีได้จากการนําเสนอให้หัวข้อท่ี

นักศึกษาเลือกเพื่อแสดงองค์ความรู้ และ
ความเข้าใจ 

  

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ

จากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะทางปัญญา - บรรยาย - แนะนําแหล่งข้อมูลสําหรับการค้นคว้า
ให้กับนักศึกษา - ฝึกทําโจทย์ปัญหา/แบบฝึกหัด 

- ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ 
- ให้ตอบปัญหาท่ีได้จากการนําเสนอให้หัวข้อท่ี

นักศึกษาเลือกเพื่อแสดงทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

- มอบหมายงานกลุ่มและนําเสนอผลงาน ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มอบหมายงานค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มี 

- มอบหมายงานที่ต้องทําการทดลองและ
คํานวณ 

- มอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนองานทาง
วาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี 

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี   
จํานวนอาจารย์ใหม่ …………0……………. จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ………0………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์  

  กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 
จํานวน
อาจารย์ 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

1.  เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สําหรับการสอนในศตวรรษท่ี 21 หัวข้อ 
Introduction to 21st Century skills What, Why, and How? 

5 ได้ประโยชน์ในการนําไปปรับ
ใช้ในการสอนการประเมินผล 
การดูแลนักศึกษา การพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการ และการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

2. เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ""การอบรมข้อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 
2005 เพ่ือความเข้าใจและความพร้อมในการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฎิบัติการ" 

1 

3. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ""ระบบมาตรฐาน HACCP และสุขอนามัย
ส่วนบุคคล (Personal Hygiene)"" 

4 

4. เข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 50 สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร หัวข้อ "อุตสาหกรรมอาหารไทย ก้าวไกลใน ASEAN" และนําเสนอผลงานภาค
บรรยาย (Oral Session) 

1 

5. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิควิธีการเขียนตํารา หนังสือและผลงานทาง
วิชาการ 

1 

6. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยนักวิชาการไทยท่ีอยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย เร่ือง 
"Preference Testing with a "No Preference" และไปจัดประชุม Sensory 
Evaluation Network  ประจําป ี2558 

1 

7. เข้าร่วมอบรมระบบการประกันคุณภาพมาตรฐาน ISO/FSSC22000  และระบบ
มาตรฐานคุณภาพ BRC (ตุลาคม 2558) 

1 

8. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยนักวิชาการไทยท่ีอยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย เร่ือง 
"Preference Testing with a "No Preference" และไปจัดประชุม Sensary 
Evaluation Network 

1 
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การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 

-  กรรมการประจําหลักสูตร  เป็น
ผู้บริหารท้ังหมด ทําให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
น้อยกว่า   ร้อยละ 80   
 

- ทําให้การประเมินผลหลักสูตรไม่มี
ประสิทธิภาพ 

- มีการนัดประชุมช่วงอาหารกลางวันและ
ช่วงเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ี
สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 
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 

 
 

5.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 
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ผลการดําเนินงาน : 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ท่ีพักรอเรียนหรือ
เพ่ือทํางานของนักศึกษา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  และเน้นเครื่องมือชั้นสูงสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีกระบวนการให้อาจารย์ทุกคนในคณะมีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์สนับสนุนการทํางานของอาจารย์ หรืออุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนและการทําวิจัย โดยเสนอผ่านกลุ่มห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือรวบรวมและนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมสํานักวิชา เพ่ือจัดเรียงความสําคัญ ดูความซํ้าซ้อน และจํานวนท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งาน จากนั้นเสนอกรรมการทรัพยากรคณะฯ เพ่ือพิจารณาความต้องการของท้ัง 3 หน่วยงานในคณะ เม่ือได้รับการอนุมัติแล้ว 
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษาและอาจารย์ 
เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไป ซ่ึงจากการประเมินการมีส่วนร่วมของอาจารย์ ยังขาด
ข้ันตอนการประชุมหารือร่วมกันของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีต้องการของหลักสูตรท่ีไม่ใช่ความ
ต้องการส่วนตัว จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกําหนดข้ันตอนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาร่วมกันก่อนเสนอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และจํานวนท่ีต้องการ  ดังข้ันตอนในแผนภูมิ 
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Input Process Output 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                          
                                                     ไม่อนุมัติ 
  
 
 
                   อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีคะแนนความพึงพอใจ  
4.11   จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในช่วงเห็นด้วยมาก  และมีข้อเสนอแนะในเรื่องความมีอุปกรณ์เพียงพอ และความพร้อมของ
เคร่ืองมือ อาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจ 4.14 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในช่วงเห็นด้วยมาก 
 สําหรับความเพียงพอของครุภัณฑ์ต่างๆ ทางคณะฯ ได้มีการบริหารจัดการแบบรวมทรัพยากร ทําให้นักศึกษาสามารถใช้
อุปกรณ์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในคณะได้ ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอต่อการทําวิทยานิพนธ์ 

ความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตร 

กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

รายชื่อห้างร้านท่ีไม่ถูกข้ึน
บัญชีดํา 

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 

งานบริหารฯวิเคราะห์ สรุปและเสนอผลการ
ประเมินให้กับหลักสูตร/สํานักวิชาฯ/
กรรมการทรัพยากรฯ/หน่วยพัสดุเพ่ือ

ปรับปรุง 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

การประเมินจากผู้ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีสํารวจ)  
วันท่ีสํารวจ .............................  
 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จ 

- - - - 
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)    
 
ไม่มีข้อเสนอ  
 

2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)        
 
ไม่มีข้อเสนอ 
 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างน้อยปลีะ  1  คร้ัง 
 

 
 

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี ......2559........... 
 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

 
จัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

 
สิ้นปีการศึกษา  2559 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 





การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          58 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 
  

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

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการคน้คว้าอิสระ 
ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ ์ ผ่าน 

8. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา ผ่าน 
9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระใน

ระดับบณัฑิตศึกษา 
ผ่าน 

10. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
- 

 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท
ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท) 

- 

 ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญา
เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปรญิญาเอก) 

5 

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

วิชาการ 
5 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 5 
 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

5 

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

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

ตัวบ่งชี ้5.3 การประเมินผูเ้รยีน 2 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   
ตัวบ่งชี ้6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้ 3 
 

สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองคป์ระกอบท่ี 2-6  3.77 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
การกํากับให้เปน็ไปตามมาตรฐาน  (ตัวบ่งชี้ที่  1.1) 

ตารางที่ 1.1-1  อาจารย์ประจําหลักสตูร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พ.ศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี * ศาสตราจารย์ Ph.D. Product Development Massey University,  
New Zealand 

1990 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 3 
2512 = 6 
2511 = 3 
รวม   18 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2525 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2523 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 1 
2512 = 8 
2511 = 5 
รวม  19 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2529 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 4 
2512 = 4 
2511 = 1 
รวม  15 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พ.ศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง รองศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2549 2515 = 6 
2514 = 5 
2513 = 4 
2512 = 7 
2511 = 4 
รวม  26 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 2515 = 7 
2514 = 10 
2513 = 5 
2512 = 15 
2511 = 8 
รวม  45 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
   วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตารางที่ 1.1-2  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  ศาสตราจารย์ Ph.D. Product Development Massey University,  
New Zealand 

Ph.D. 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 3 
2512 = 6 
2511 = 3 
รวม   18 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ วท.บ. 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 1 
2512 = 8 
2511 = 5 
รวม  19 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ วท.บ. 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ด. 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 4 
2512 = 4 
2511 = 1 
รวม  15 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง รองศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. 2515 = 6 
2514 = 5 
2513 = 4 
2512 = 7 
2511 = 4 
รวม  26 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ด. 2515 = 7 
2514 = 10 
2513 = 5 
2512 = 15 
2511 = 8 
รวม  45 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. 
   วท.บ. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.บ. 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว  
อันเจลิ 

อาจารย์ Ph.D. Wood Biology and Technology Georg-August University-
Goettingen, Germany 

2008 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 0 
2512 = 2 
2511 = 0 
รวม  7 

   วท.ม. ปโิตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล อาจารย์ Ph.D. Food  Sciences The University of 
NottingHam, United Kingdom 

2013  
- 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

   วท.บ. เทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2541 

8 อ.วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา อาจารย์ วท.ม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 - 
   บธ.ม.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 
9 อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ วท.ม เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 - 
   xx xx xx 25.. 

10 อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล อาจารย์ วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 - 
   xx xx xx 25.. 
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ตารางที่ 1.1-3  ประสบการณใ์นการทําวิจัยของอาจารย์ผูส้อน 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
ผลงานวิจัย/ ปีที่ทําวิจัย 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Product Development), Massey University, 1990 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2525 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2523 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2534 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2529 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2539 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2549 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2535 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2550 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2545 

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2542 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว  
อันเจลิ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Ph.D. (Food  Sciences) , The University of Nottingham, United Kingdom. 2013. 

วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 2544. 

วท.บ. (เทคโนโลยทีางอาหาร) , จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2541. 

อยู่ในภาคผนวก (1) 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
ผลงานวิจัย/ ปีที่ทําวิจัย 

8 อ.วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

- บธ.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2539 
- วท.ม (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2533. 

- 

9 อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

-วท.ม (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537. 

- 

10 อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

-วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553 
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. 

- 
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ตารางที่ 1.1-4  คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พ.ศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี * ศาสตราจารย์ Ph.D. Product Development Massey University,  
New Zealand 

1990 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 3 
2512 = 6 
2511 = 3 
รวม   18 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2525 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2523 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 1 
2512 = 8 
2511 = 5 
รวม  19 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2529 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 4 
2512 = 4 
2511 = 1 
รวม  15 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พ.ศ. 54-58) 

สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง รองศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2549 2515 = 6 
2514 = 5 
2513 = 4 
2512 = 7 
2511 = 4 
รวม  26 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 2515 = 7 
2514 = 10 
2513 = 5 
2512 = 15 
2511 = 8 
รวม  45 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
   วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

6 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล อาจารย์ Ph.D. Food  Sciences The University of 
NottingHam, United Kingdom 

2013  
- 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

   วท.บ. เทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2541 
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ตารางที่ 1.1-5  ประสบการณใ์นการทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับการศกึษา) 
ผลงานวิจัย/ ปีที่ทําวิจัย 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Product Development), Massey University, 1990 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2525 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2523 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 

วท.ม. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2534 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2529 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2539 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

วท.ม. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2550 

วท.ม. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2545 

วท.บ. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2542 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

6 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 
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ตารางที่ 1.1-6  คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พ.ศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี * ศาสตราจารย์ Ph.D. Product Development Massey University,  
New Zealand 

1990 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 3 
2512 = 6 
2511 = 3 
รวม   18 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2525 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2523 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 1 
2512 = 8 
2511 = 5 
รวม  19 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2529 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 4 
2512 = 4 
2511 = 1 
รวม  15 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ด. 2515 = 7 
2514 = 10 
2513 = 5 
2512 = 15 
2511 = 8 
รวม  45 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. 
   วท.บ. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วท.บ. 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว  
อันเจลิ 

อาจารย์ Ph.D. Wood Biology and Technology Georg-August University-
Goettingen, Germany 

2008 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 0 
2512 = 2 
2511 = 0 
รวม  7 

   วท.ม. ปโิตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร ์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

   วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล อาจารย์ Ph.D. Food  Sciences The University of 
NottingHam, United Kingdom 

2013  
- 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

   วท.บ. เทคโนโลยทีางอาหาร จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2541 
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ตารางที่ 1.1-7  ประสบการณใ์นการทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับการศึกษา) 

ผลงานวิจัย/ ปีที่ทํา
วิจัย 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Product Development), Massey University, 1990 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2525 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2523 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 

วท.ม. (พัฒนาผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2534 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2529 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2539 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

วท.ม. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2550 

วท.ม. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2545 

วท.บ. (พัฒนาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2542 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว  
อันเจลิ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวทิยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 
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ตารางที่ 1.1-8  คุณสมบตัิอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พศ. 54-58) สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  ศาสตราจารย์ Ph.D. Product Development Massey University,  
New Zealand 

1990 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 3 
2512 = 6 
2511 = 3 
รวม   18 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2525 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2523 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 1 
2512 = 8 
2511 = 5 
รวม  19 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2534 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2529 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 2515 = 2 
2514 = 4 
2513 = 4 
2512 = 4 
2511 = 1 
รวม  15 

   วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง รองศาสตราจารย์ ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 2515 = 6 
2514 = 5 
2513 = 4 
2512 = 7 
2511 = 4 
รวม  26 

   วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2535 
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขา 
สําเร็จการศึกษา จํานวน 

ผลงานวิจัย 
(พศ. 54-58) 

สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 2515 = 7 
2514 = 10 
2513 = 5 
2512 = 15 
2511 = 8 
รวม  45 

   วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 
   วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ อาจารย์ Ph.D. Wood Biology and Technology Georg-August University-
Goettingen, Germany 

2008 2515 = 3 
2514 = 2 
2513 = 0 
2512 = 2 
2511 = 0 
รวม  7 

   วท.ม. ปโิตรเคมีและวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

   วท.บ. เคมี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2539 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล อาจารย์ Ph.D. Food  Sciences The University of 
NottingHam, United Kingdom 

2013 - 

8 อ.ดร.ทตุิยาภรณ์ จิตตะปาโล อาจารย์ Ph.D. Food Engineering and Bioprocess 
Technology 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2553 - 

9 ผศ.ดร.ดร.เจิมขวญั สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 - 
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ตารางที่ 1.1-9  ประสบการณใ์นการทําวิจัยของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับการศึกษา) 

ผลงานวิจัย/ ปีที่ทําวิจัย 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Product Development), Massey University, 1990 

วท.ม. (วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2525 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2523 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2534 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2529 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2539 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2549 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2535 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2545 

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดับการศึกษา) 
ผลงานวิจัย/ ปีที่ทําวิจัย 

8 อ.ดร.ทตุิยาภรณ์ จิตตะปาโล สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวทิยาลัยพายัพ 

- Ph.D. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of 
Technology, Thailand , 2553   
- วท.ม. (พฒันาผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2543 

- วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 2540 

 

9 ผศ.ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

- วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว),  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2551 
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ตารางที่ 1.1-10  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษา ปีปฏิทิน พ.ศ. 2558  

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อผลงานวิจัย/ สิทธิบัตร/ อนุสทิธิบัตร ชื่อ และ เล่มที่ของวารสารที่ตีพิมพ์  
หรือหลกัฐานอ้างอิงการประชุมวิชาการ 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/นําเสนอ 

1 นางสาวตรีทิพย์  ชื่นสันต์   
ป.โท 

551331028 น.ส.ตรีทิพย์  ชื่อสันต์   และยุทธนา  พิมลศิริผล. 2558. 
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัด
เพปไทด์จากถั่วแปะยี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการระดบัชาติ  พะเยาวิจัย 4. (29-30  มกราคม  
2558) : 756-726. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ  พะเยาวิจัย 4. (29-30  
มกราคม  2558) 

29-30 มกราคม  
2558 

2 นายกันตภาส   กังสุวรรณ   
ป.โท 

 

551331027 กันตภาส   กังสุวรรณ  และไพโรจน์   วิริยจารี.  2558. 
พื้นที่การตอบสนองของปัจจัยในการสกัดเพกตินและ  
กรดคลอโรจีนิกจากเนื้อผลกาแฟโดยการสกัดด้วยน้ํา. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ  
พะเยาวิจัย 4. (29-30  มกราคม  2558) : 716-726.   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ  พะเยาวิจัย 4. (29-30  
มกราคม  2558) 

29-30 มกราคม  
2558 

3 นางสาวกาญจนา  ซิงห์ 
ป.โท 
 

561331010 กาญจนา ซิงห์ และ นิรมล  อุตมอ่าง.  2558.  ผลของ
ไมโครเวฟต่อสารสกัดเคอคูมินอย์จาก 
ขมิ้นชัน.ประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพ. 
 

การประชุมทางวชิาการ ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่53 
The 53rd Kasetsart University 
Annual Conference. 3-6 February 
2015, at Vajiranusorn building. 
Bangkok , Thailand 

3-6 กุมภาพันธ์ 
2558 

4 นายรชนิภาส  สุแก้ว สมัครธาํรง
ไทย    

541351009 Samakradhamrongthai,R., Thakeow, P., 
Kopermsub, P. and Utama-ang, N. 2015.   
Encapsulation of Micheliaalba D.C. extract 
using spray drying and freeze drying and 
application on Thai dessert from rice flour. 
International Journal of Food Engineering. 1(2): 
77-85. 

International  Journal of Food 
Engineering. 1(2): 77-85. 
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ตารางที่ 1.1-11  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล รายชื่อนักศกึษา รหัสนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  น.ส.จิระประภา ร้อยครบุรี 571331016 การสกดันํ้ามนักากกาแฟเพื่อใชใ้นผลิตภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิ่นปาก 

Extraction of spent coffee grounds oil for mouth spray product 

2 ผศ.ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ 1. นาย กิตติคณุ ตอพล 561351006 การพัฒนาเม็ดไฮไดรเจลที่มีน้ํามันหอมระเหย และการประยุกต์เพื่อยืดอายุการเก็บ

รักษาข้าวกะเพรา 

Develo[ment of hydrogel beads containing essential oil and their application for 

shelf life extension of chilled stir fried pork with basil (Ocimum sanctum Linn.) 

Leaves on rice 

  2. น.ส. ณัฐวด ีมาลา   571331012 การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างเค้าโครงกลิ่นรสของใบมะกรูดอบแห้ง 

Quality Improvement and Flavor Profile Establishment of Dried Kaffir Lime 

Leaves 

  4. น.ส. ประภาพร เทยีนไชย   571331014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เมี่ยง 

Development of Miang (Camellia sinensis var. assamica) Gummy Product 

  8. Ms. Le Vu Hong Phuc 581335802 “การใช้ออสโมติกดีไฮเดรชันในกระบวนการผลิตลาไยกึ่งแห้ง” 

 “Using Osmotic Dehydration for The Production of Intermediate Moisture 

Longan”  (หลักสูตร FST นานาชาต)ิ  
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล รายชื่อนักศกึษา รหัสนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 

3 รศ.ดร.นิรมล  อุตมอ่าง น.ส. กาญจนา ซิงห์  561331010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกกึ่งสําเร็จรูปเคลือบสารสกัดจากขมิ้นชัน 

(Curcuma longa) 

Development of Instant Germinated Brown Rice Coated with Turmeric 

Extract  (Curcuma longa) 

  น.ส.กฤตลักษณ ์ ปะสะกวี 551351008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวผสมสารสกัดจากสมุนไพรไทย 

เพื่อคุณสมบัติลดน้ําตาลในเลือด 

Development of Rice Drink and Thai Herb Extract Product for   

Hypoglycemic Property 

4 ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล นาย พยุงศกัดิ์ มะโนชัย 541351008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมเอกซ์โซพอลิแซกคาไรด์จากเชื้อ 

Lactobacillus confusus   

Development of rice noodle supplemented with exopolysaccharide from 

Lactobacillus confusus 

  น.ส. ศิริลักษณ์ สุรินทร์ 551351010 การผลิตและดัดแปรพอลิแซ็กคาไรด์จากกากรําข้าวที่สกัดไขมัน  เพื่อประยุกต์เป็น

สารต้านอนุมูลอิสระและสารกระตุ้นระบบภูมิคุม้กัน 

Production and Modification of Polysaccharides from Defatted Rice Bran  for 

Antioxidant and Immunomodulatory Properties 

  Ms. Phan Thi Kim Khanh 581335801 “การประยุกต์พลาสมาเทคโนโลยีเพื่อกําจัดยาฆ่าแมลงตกคา้งและยับยั้งเชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วงน้ําดอกไม”้ 
 
 “Application of Plasma Technology for Elimination of Pesticide Residues 
and Inactivation of Colletotrichum gloeosporioides in Mango (cv. Nam Dok 
Mai)”  (หลักสูตร FST นานาชาต)ิ 

5 ผศ.ดร.สุทัศน์  สุระวัง น.ส.ชนัญญา  ยาบุอุชิ 581331010 - 
  นายธนาวุฒิ   จิโน 551331011 - 
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ตารางที่ 1.1-12  ประสบการณ์ในการทําวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกดั คุณวุฒ ิ
(ทุกระดับการศึกษา) 

ผลงานวิจัย/ ปีที่ทําวิจัย 

1 ศ. ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Product Development), Massey University, 1990 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2525 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2523 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

2 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2546 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2534 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2529 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

3 ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2547 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่2539 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

4 รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2549 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2535 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่2531 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

5 ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550 

วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์2545 

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

6 อ.ดร.โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 

7 อ.ดร.ปิยวรรณ  สิมะไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Ph.D. (Wood Biology and Technology) Georg-August University-Goettingen, 2007 

วท.ม. (ปโิตรเคมแีละวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2543 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2539 

อยู่ในภาคผนวก (1) 
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ภาคผนวก  (1)   
 
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (2554-2558) 

   
1.1 ศ.ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี 
 

Phongphisutthinant, R., Wiriyacharee, P., Preunglampoo, S., Leelapat, P., Kanjanakeereetumrong, P. and 
Lamyong, S. 2015. Selection of Bacillus spp. for Isoflavone Aglycones Enriched Thua-nao, A 
Traditional Thai Fermented Soybean. Journal of Pure and Applied Microbiology. 9 (Spl. Edn. 2): 
59-68. 

กันตภาส กังสุวรรณ และไพโรจน์ วิริยจารี. 2558. พ้ืนที่ตอบสนองของปัจจัยในการสกัดเพกตินและกรดคลอโรจี      นิกจาก
เน้ือผลกาแฟโดยการสกัดด้วยน้ํา. งานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย. วันที่ 29-30 มกราคม 2558. 
มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา. หน้า 716-726.  

ศักดา พรึงลําภู, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, อัตทวิชญ์ เวียงหล้า, อัมพิกา มังคละพฤกษ์, สุรสิงห์ วิศรุตรัตน และ
ไพโรจน์ วิริยจารี. 2557. ข้าวเจ้าเสริมธาตุไอโอดีนขณะหุงต้มและภาวะโภชนาการไอโอดีนของเด็กวัยก่อนเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. งานนําเสนอภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8. วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา. 

ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และสุภกิจ ไชยพุฒ. 2557. การผลิตไอโซฟ
ลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 4: การออกแบบระบบการสกัดและการทําไอโซฟลาโวนให้บริสุทธิ์. 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 104 หน้า. 

ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, กรวรรณ ศรีงาม, ศิริกานต์ อินทมนต์, วีระศักดิ์ 
แสนญาติสมุทร และ ชนม์นิภา ภาวศุทธิ์. 2557. การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวพาร์บอยล์และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศเพ่ือผลิตข้าวพาร์บอยล์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ. 

ศิริกานต์ อินทมนต์, ไพโรจน์ วิริยจารี, จิรนันท์ โนวิชัย, อนุรักษ์   มะโน และรัตติกาล ปันผสม. 2557. การพัฒนากระบวนการ
ทําพองข้าวเกรียบฟักทองโดยวิธีการอบ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. มูลนิธิโครงการหลวง. 

ฤทัยรัตน์ แก้วดี, ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. 2556. การศึกษาผลของ
สารละลายออสโมติกต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ลําไยแช่เยือกแข็งชนิดนุ่ม. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. 
หน้า 350-358. 

เกวลิน หอมหวล, ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, โพธ์ิศรี ลีลาภัทร์ และเรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์. 2556. การพัฒนาระบบ
สารละลายในกระบวนการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศเพ่ือปรับปรุงลักษณะเน้ือสัมผัสของลําไยอบแห้ง. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556. วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. หน้า 359-367. 

ไพโรจน์ วิริยจารี, ศักดา พรึงลําภู, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และสุภกิจ ไชยพุฒ. 2556. การผลิตไอโซฟ
ลาโวนชนิดอะไกลโคนจากถ่ัวชีวภาพ ระยะที่ 3: การออกแบบระบบถังหมักชีวภาพเพ่ือผลิตไอโซฟลาโวนโดย
เทคโนโลยี เ ช้ือบริ สุทธิ์ เ ริ่ มต้น .  รายงานวิ จัยฉบับสมบูรณ์ .  สถาบันวิ จัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 71 หน้า. 
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