
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

  



2 
 

การรายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 อตัราการรับเขา้ศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนนิงาน  
ระดับปริญญาตรี  
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกต ิ
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  80 80 80 80 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  70 87 105 78 
ร้อยละของจ ำนวนรับเขำ้ศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 87.50 108.75 131.25 97.50 

หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบใุน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบใุน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของจ ำนวนรับเขำ้ศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

87.50 108.75 131.25 97.50 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

กำรรับเข้ำศึกษำโดยใช้กำรรับเข้ำศึกษำตำมแผนของคณะฯ ที่มีกำรจัดท ำไว้ล่วงหน้ำ และ
ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรโดยประเมินจ ำนวนรับนักศึกษำไว้ที่ปีละ 80 คน ในปี พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรรับของคณะ และปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ เช่น จ ำนวนผู้ที่ต้องกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำที่ลดลง แต่อย่ำงไรก็ตำมใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 
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2562 จ ำนวนรับนักศึกษำที่ได้จริง มีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุกของคณะฯ เช่น            
กำรประชำสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนโดยตรง เช่น กิจกรรมพี่โรงเรียนชวนน้องเรียน อก.มช และ Roadshow 
ตำมโรงเรียนต่ำงๆ กำรจัดกำรถำมตอบตำมช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ และกำรจัดโครงกำร AGRO 
AMBASSADOR เพื่อให้นักศึกษำที่เรียนอยู่เป็นตัวแทนเผยแพร่ข้อไปยังนักเรียน และผู้สนใจได้ง่ำยขึ้น 
นอกจำกนี้ ยังได้จัดท ำแผนรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรรับนศ.ในระบบใหม่ 
และกำรร่วมมือกับคณะในกำรจัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อจูงใจให้คนที่มีผลกำรเรียนดีมีควำมสำมำรถสนใจสมัคร
เข้ำมำเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้น เช่น กำรจัดกิจกรรมค่ำยอุตสำหกรรมเกษตรร่วมกับ สวทช. ภำคเหนือ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งจะมีกิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรแปรรูปอำหำรแบบต่ำงๆ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ และกำรจัดท ำโครงงำนเสนอกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตร เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับคณะมำกขึ้น กำรจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์โดยจัดท ำค่ำยอุตสำหกรรมเกษตรโดยคัดเลือกนักเรียนจำกทั่วประเทศ กำรจัดกิจกรรม open 
house และตลำดนัดหลักสูตร และจัดกิจกรรมวันวิชำกำรเพื่อให้นักศึกษำชั้นปีที่ 4 น ำเสนอผลงำนให้
นักศึกษำรุ่นน้องได้รู้จักลักษณะงำนวิจัยในสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่มำกขึ้น กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้
นักเรียนได้รู้จักกับสำขำวิชำที่จะเรียนมำกขึ้น  ซึ่งจำกกำรสอบถำมนักเรียนที่มีสอบสัมภำษณ์และจำกแบบ
ส ำรวจได้ข้อมูลว่ำ นักเรียนหำข้อมูลสำขำวิชำที่ต้องกำรเรียนเองจำกเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ประชุม
จึงมีมติให้เน้นกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น วีดีทัศน์เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนและลักษณะงำน
ที่จะท ำของแต่ละหลักสูตร เป็นสื่อแบบเข้ำใจง่ำยขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะฯ Facebook และ YouTube              
เป็นต้น 

โดยเฉพำะในปี พ.ศ. 2562 ที่มีเพิ่มมำกขึ้นกว่ำร้อยละ 131 จำกกำรคำดกำรณ์ที่ไม่คิดว่ำจะ
มีปริมำณนักศึกษำเลือกเข้ำมำยังสำขำเพิ่มขึ้น ท ำให้มีกำรเพิ่มปริมำณรับในช่วงกำรรับเข้ำรอบที่ 3 และ 4 
อย่ำงไรก็ตำม ใน ปี พ.ศ. 2563 กำรประเมินกำรรับเข้ำท ำให้มีเกณฑ์มำตรฐำนและพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนยิ่งขึ้น 
โดยกำรที่ไม่เพิ่มจ ำนวนเผื่อกำรสละสิทธิ์มำกเกินไป จึงท ำให้จ ำนวนรับใกล้เคียงจ ำนวนแผนที่ตั้ง โดยในปี 
พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดท ำเพื่อเสริมกำรรับเข้ำยังคงมีกิจกรรมต่ำงๆ เหมือนเดิมดังเช่นในปี พ.ศ. 
2562   

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้จ านวนรับเข้าศึกษาเป็นไป
ตามแผนการศึกษาคืออะไร 

            แนวโน้มจ ำนวนกำรรับเข้ำจริงที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ทำงสำขำและคณะได้ร่วมกัน
ประชำสัมพันธ์ในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น โดยเห็นจำกผลสัมฤทธิ์กำรรับเข้ำที่เพิ่มขึ้นในปี  พ.ศ. 2561 และ 2562 
จำกข้อมูลที่ได้จำกนักศึกษำ พบว่ำ ข้อมูลจำกกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับหลักสูตรท ำให้นักศึกษำ
ตัดสินใจสมัครและเข้ำมำศึกษำมำกขึ้น แต่จ ำนวนรับที่มำกขึ้นอย่ำงมำกในปี พ.ศ. 2562 อำจเกิดจำกกำร
คำดกำรณ์เผื่อจ ำนวนผู้สมัครที่มักสละสิทธิ์ในแต่ละรอบ แล้วพบว่ำผู้สมัครในปีนี้ไม่มีกำรสละสิทธิ์ตำมที่
คำดกำรณ์ไว้ ท ำให้มีกำรพิจำรณำกำรประเมินกำรเพิ่มจ ำนวนรับในรอบที่ 3 และ 4 ของกำรรับเข้ำในปี พ.ศ. 
2563 ละเอียดยิ่งขึ้น  
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2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

หลักสูตรจะน ำข้อมูลกำรรับเข้ำในปีที่ผ่ำนมำคำดกำรณ์ใหม่ในทุกครั้งที่มีกำรปรับเปลี่ยนกำร
รับเข้ำจำกกำรรับเข้ำในรอบต่ำงๆ เพื่อให้จ ำนวนที่รับเข้ำไม่มำกหรือน้อยจนเกินไปจำกจ ำนวนที่ต้องกำร 
เพรำะอำจส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในอนำคต และโยงไปถึงควำมถึงพอใจของนักศึกษำได้ และถ้ำ
แนวโน้มควำมต้องกำรสมัครเข้ำเรียนยังเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทำงสำขำวิชำฯ จะหำแนวทำงร่วมกับส ำนัก
วิชำฯ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเพิ่มสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เพียงพอ 

นอกจำกนี้ ทำงสำขำเตรียมที่จะจัดท ำกำรเก็บข้อมูลของนักศึกษำที่เข้ำมำในสำขำใน พ.ศ. 
2564 นี้ ทั้งในเรื่องของกำรจ ำนวนรับ ช่องทำงกำรรับเข้ำ และควำมสนใจในกำรเข้ำศึกษำ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 อตัราการคงอยูข่องนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเขา้ 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู ่

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีที่ 
1 

ชั้น
ปีที่ 
2 

ชั้น
ปีที่ 
3 

ชั้น
ปีที่ 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 6 6 0 3 0 9 85.94  
รหัส 58 74 9 1 1 0 11 85.14  
รหัส 59 79 12 1 0 0 14 82.28  
รหัส 60 70 0 2 0 0 2 97.14 ลาออก 2 
รหัส 61 87 13 1 0   14 83.90 ลาออก 13 พ้นสภาพ 1  
รหัส 62 105 6 3     9 91.42 ลาออก 9 
รหัส 63 78 1       1 98.71 ลาออก 1 

 
หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 

                 2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 
 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน

ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบใุน มคอ. 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 

2560 (*1) 
ปีการศึกษา 
2561 (*2) 

ปีการศึกษา 
2562 (*3) 

ปีการศึกษา 
2563 (*4) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

97.14 89.30 91.42 98.71 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

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

จำกผลอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560  คงอยู่เต็มใกล้เคียงจ ำนวนรับ แต่มี             
แนวโน้มกำรลดลงในปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีกำรศึกษำ 2562 และเพิ่มขึ้นมำที่ร้อยละ 98 ในปี 
2563 โดยในสำขำมีกระบวนกำรในกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำ รวมถึงกำรให้ศิษย์เก่ำ และผู้ที่ท ำงำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรมำให้ข้อมูลตั้งแต่ในช่วงกำรปฐมนิเทศน์ในนักศึกษำปีที่ 1 พ.ศ. 2562 จึงท ำให้ผลกำร
คงอยู่เพิ่มขึ้นในปี 2563 

 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรอืไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุทีร่อ้ยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 

อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำไม่คงที่ สำเหตุที่ท ำให้นักศึกษำลำออกมำจำก 2 สำเหตุหลักคือ (1) 
ต้องกำรเปลี่ยนสำขำที่เรียนตำมควำมชอบและควำมถนัด (2) ระบบกำรรับเข้ำมหำวิทยำลัยเอื้อต่อกำร
ตัดสินใจเปลี่ยนสำขำที่ เรียน (3) นักศึกษำไม่สำมำรถปรับตัวได้เหมำะสมในสภำวะกำรณ์ COVID                   
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรเรียน  

 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยูข่องนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจยั  

  ในปีที่ผ่ำนมำทำงสำขำวิชำได้จัดท ำกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำขำในระหว่ำงวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยมีกำรแนะน ำสำขำจำกคณำจำรย์ รุ่นพี่ รวมถึงศิษย์เก่ำที่จบไปท ำงำนใน
หลำกหลำยสำขำวิชำชีพ เพื่อให้นักศึกษำปีที่ 1 มีควำมเข้ำใจในสำขำและอำจเพิ่มโอกำสให้นักศึกษำที่ยังลังเล
ในกำรศึกษำต่อสำมำรถตัดสินใจที่จะคงอยู่ หรือลำออกไปได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้กำรเพิ่มควำมคงอยู่ของ
นักศึกษำยังจัดท ำในส่วนของคณะอีกหลำยรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน 
(กิจกรรม Pre-college) กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ กำรให้ค ำปรึกษำทำง
ช่องทำงออนไลน์จำกงำนกำรศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำที่พร้อมจะดูแลนักศึกษำ โดยอำจำรย์แต่ละท่ำนมี
กระบวนกำรดูแลทั้งออฟไลน์และออนไลน์ตำมควำมถนัดของอำจำรย์ในสำขำแต่ละบุคคคล ในส่วนของทุน
สนับสนุนกำรศึกษำนั้น ทำงคณะได้เพิ่มทุนสนับสนุนกำรศึกษำในทุกปี โดยในสองปีที่ผ่ำนมำมีทุนกำรศึกษำที่
ให้ส ำหรับแต่ละสำขำวิชำโดยเฉพำะ ส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีตลอดหลักสูตรในสี่ปี เป็นต้น 
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ระยะสั้น โดยในปีกำรศึกษำ 2564 ที่จะถึงนี้ หลักสูตรมีแนวทำงเพิ่มเติมเพ่ือช่วยให้นักศึกษำ
ที่เรียนอ่อน และอำจอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพ โดย 

1. หลักสูตรจะเพิ่มกำรนัดพบปะพูดคุยกลุ่มย่อยระหว่ำงนักศึกษำ และคณำจำรย์ เดือน 
ละ 1 ครั้ง  

2. หลักสูตรจะเพิ่มกำรนัดพบปะพูดคุยกลุ่มย่อยระหว่ำงนักศึกษำระหว่ำงช้ันปี เพื่อเสนอแนะ 
ในเรื่องกำรศึกษำกำรเรียนกำรสอน ภำคกำรศึกษำละ 3 ครั้ง  

ระยะยำว ทำงหลักสูตร จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ และสร้ำงเข้ำใจใน
วิชำชีพ ส ำหรับนักศึกษำในทุกชั้นปี โดยเฉพำะปีที่ 1 และ2 เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจในกำรเรียน รวมถึงอนำคตใน
สำขำที่เรียนมำกขึ้น 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อตัราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผลการด าเนนิงาน  

การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเขา้ 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา
ตามหลักสูตร 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

รหัส 57 64 51    79.69 
รหัส 58 74  59   79.73 
รหัส 59 79   59  74.68 
รหัส 60 70    57 81.43 

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

ศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

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

ที่มีเครื่องหมำย * 
สรุปผลการด าเนนิงาน  

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

79.69 79.73 74.68 81.43 

เป้ำหมำย (ร้อยละ)  85 85 85 85 
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2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรอืไม่คงที่คืออะไร 
ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรเพิ่มขึ้นในปีกำรศึกษำ 2561 

เทียบจำกปี 2560 เล็กน้อย และลดลงในปีกำรศึกษำ 2562 อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกหลำยสำเหตุ เช่น (1) ควำมรู้
พื้นฐำนหรือควำมถนัดของนศ. แรกเข้ำอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้นักศึกษำ
บำงส่วนที่เข้ำมำเรียนในสำขำวิชำมีคะแนนในกลุ่มสำระวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ค่อนข้ำงต่ ำ (2) ปัญหำ
จำกกำรปรับตัวในกำรเรียนและกำรใช้ชีวิตในระดับมหำวิทยำลัยอำจส่งผลต่อผลกำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
ขั้นต่ ำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  คือ มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมในปีที่ 1  ต่ ำกว่ำ 1.50  และมี
นักศึกษำบำงคนได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.75 ติดต่อกันสองภำคกำรศึกษำในชั้นปีที่ 2 เป็นต้น (3) ปัญหำ
จำกกระบวนวิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำนในหลักสูตรที่มีมำกและเนื้อหำเข้มข้นมำก จนอำจเป็นอุปสรรคกับกำร
เรียนของนศ. ประกอบกับถ้ำนศ.มีควำมรู้พื้นฐำนหรือควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ไม่แน่นพอ
ตั้งแต่แรกเข้ำจะยิ่งเป็นอุปสรรคกับกำรเรียนมำก และ ควำมสำมำรถวิชำพื้นฐำนและวิชำที่ต้องผ่ำนก่อน (Pre 
requisite) ถือเป็นอุปสรรคส ำคัญ  

ในส่วนของปีกำรศึกษำ 2563 ร้อยละของกำรส ำเร็จกำรศึกษำมีเพิ่มขึ้น อำจเนื่องจำก ทำง
สำขำได้มีกำรตรวจสอบนักศึกษำระหว่ำงกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำที่มีควำมเสี่ยงของผลกำรศึกษำที่อำจต่ ำ
กว่ำเกณฑ ์

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
มี โดยทำงหลักสูตรมีแผนระยะสั้น คือ กำรปรับปรุงวิชำพื้นฐำนให้มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ

ของหลักสูตรมำกยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในกำรปรบัปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2565 ได้แก่  
1. วิชำ แคลคูลัส ทำงคณะฯ ได้ให้ทำงคณะวิทยำศำสตร์ปรับปรุงรำยวิชำให้เหมำะสมกับทำง

คณะมำกยิ่งขึ้น 
2. วิชำ ฟิสิกส์ ทำงคณะฯ ได้ให้ทำงคณะวิทยำศำสตร์ปรับปรุงรำยวิชำให้เหมำะสมกับทำง

คณะมำกยิ่งขึ้น 
และส ำหรับนักศึกษำที่ใช้หลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. 2561 จะท ำกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส ำหรับรำยวิชำ
แคลคูลัส และฟิสิกส์  

 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้คืออะไร 

ไม่มี 
 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ 
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

4.06  4.00 4.00 4.03 
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หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสทีส่ ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำน้ัน ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 

หลักสูตรเตรียมด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร ลดจ ำนวนวิชำพื้นฐำนที่มีควำมซ้ ำซ้อน และขอ
ควำมร่วมมือไปยังคณะวิทยำศำสตร์และคณะอื่นๆ เพื่อขอเปิดหรือปรับปรุงเนื้อหำกระบวนวิชำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำรประเมิน 83.38 84.52 88.04 86.53 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

1 1 - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในภำพรวม
ของหลักสูตร 

4.17 4.22 4.40 4.33 

 
2. การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ ค่ำเฉลี่ยกำรประเมินมีแนวโน้นอยู่ระหว่ำง 4.17-4.40 ในช่วงระหว่ำง

ปีกำรศึกษำ 2560-2563 ค่ำที่ได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี แต่ยังมีค่ำที่ขึ้นและลงในแต่ละช่วงปี อำจเกิดจำกกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์หลังจำกที่ได้ทรำบผลกำรประเมิน มีกำรเรียนกำรสอนแบบ active 
learning เพิ่มขึ้น ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 ปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วง COVID ในระบบ 
online learning ต้องมีกำรปรับตัวทั้งผู้สอนและผู้เรียนอย่ำงกระทันหันในภำคกำรเรียนที่ 1  เกิดปัญหำทั้ง
ผู้สอนในบำงรำยวิชำโดยเฉพำะรำยวิชำปฏิบัติกำร และในส่วนของนักศึกษำยังไม่มีกำรเตรียมตัวให้พร้อม
ส ำหรับกำรเรียนออนไลน์ อำจท ำให้ควำมสนใจของนักศึกษำอำจลดลง ท ำให้ผลประเมินกำรเรียนกำรสอนอำจ
ลดลงได้บ้ำง  

 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 

 ไม่มี 
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2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
ในระยะสั้น คณำจำรย์ให้ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษำมีควำมพร้อมในกำร

เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คณำจำรย์ในหลักสูตรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบ active learning 
เพิ่มขึ้น กำรสอนโดยออนไลน์ และกำรเพิ่มคลิปกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้นักศึกษำใช้ในกำรศึกษำนอกเวลำได้  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ผลการด าเนนิงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
จำกผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ พบว่ำ ในปีนี้นักศึกษำ

ให้คะแนนในส่วนของสิ่งสนันสนุนกำรเรียนรู้ในหมวดห้องเรียนและห้องปฎิบัติกำรค่อนข้ำงต่ ำกว่ำหมวดอื่นๆ  
คือ 3.60-3.65 คะแนน จึงคำดว่ำห้องเรียนละห้องปฏิบัติกำรน่ำจะเป็นสิ่งสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับ
นักศึกษำมำกที่สุด พบว่ำ ควำมเพียงพอของห้องเรียนรวมถึงห้องปฏิบัติกำรอำจมีไมเพียงพอด้วยจ ำนวนนักศึ
กำในสขำในบำงชั้นปีที่เพิ่มมำกขึ้น โดยคะแนนในหมวดไดอ้ยูร่ะหว่ำง 3.96-3.34  

 
2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

ทำงหลักสูตร ได้ท ำเรื่องเพิ่มเติมกำรขอใช้ห้องเรียน โสตวัสดุ และห้องปฏิบัติกำรรวมถึงสิ่ง
สนับสนุนภำยในห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรไปทำงคณะฯ พิจำรณำเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนดังกล่ำว 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2563 
ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ห้องเรียน 3.60 
ห้องปฏิบัติกำร  3.65 
โรงงำนต้นแบบ 3.76 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

3.32 3.19 3.45 3.73 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่  : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 



10 
 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 
เนื่องจำกทำงหลักสูตรได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น กำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร คลิป
วิดีโอเพิ่มกำรสอน และกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มีกำรจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฎิบัติกำรและโรงงำน
ต้นแบบ  

5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

เมื่อรับทรำบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและข้อร้องเรียน มำพิจำรณำในที่ประชุม
สำขำวิชำ และด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้เหมำะสม โดยถ้ำเป็นกรณีที่คณำจำรย์ในสำขำฯ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ด้วยตนเองให้ด ำเนินกำรทันที เช่น กำรท ำคลิปวิดีโอกำรเรียนกำรสอนส ำหรับกำรใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ ในส่วนของกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ทดแทนเพิ่มเติม ในกรณีที่เป็นครุภัณฑ์หลักสูตรด ำเนินกำรขอ
อนุมัติงบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักวิชำและคณะฯ  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การบรรลผุลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ผลการด าเนินงาน 

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

 
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 
Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 3 ดา้น 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน
กำรด ำเนินชีวิต ประกอบ
อำชีพด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

 ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ตระหนักในคุณค่ำ
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต   มจีรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
และควำมรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ขององค์กรและ
สังคม 
1.3 มีภำวะควำมเป็น
ผู้น ำและผู้ตำม     
สำมำรถท ำงำนเป็นทีม
และสำมำรถแก้ไขข้อ

1) Active citizen 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำม
กล้ำหำญทำงจริยธรรม ยึดมั่น
ในควำมถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 3 ดา้น 

ขัดแย้งและล ำดับ
ควำมส ำคัญ 
1.4  เคำรพสิทธิและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย ์

2. สำมำรถน ำควำมรู้ทำง
ทฤษฎี และประสบกำรณ์
กำรฝึกงำนมำปรับใช้ใน
กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ
ในกำรท ำงำนกำรอำชีพ
อย่ำงเหมำะสมกับสภำพ
เศรษฐกิจและสังคม   
 

PLO 1  สำมำรถใช้
ควำมรู้และทักษะ
เกี่ยวกับกำรแปรรูปและ
วิศวกรรมอำหำร เคมี
อำหำร จุลชีววิทยำทำง
อำหำร ควำมปลอดภัย
ทำงอำหำร หลักโภชน
ศำสตร์ กำรประเมินทำง
ประสำทสัมผัส กำร
ควบคุมและประกัน
คุณภำพ กฏหมำย
อำหำรและข้อก ำหนด
ต่ำงๆ เพื่อวิเครำะห์
แก้ปัญหำ และพัฒนำ
งำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำรได้
อย่ำงเหมำะสม  
  
 
 
 

ผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้  
2.1 มีควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และทฤษฎีที่ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ 
2.2 สำมำรถวิเครำะห์
ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์
ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมกับ
กำรแก้ไขปัญหำ 
2.3 สำมำรถติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำร และมีควำมรู้ใน
แนวกว้ำงของสำขำวิชำที่
ศึกษำเพ่ือให้เลง็เห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจ
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
2.4 สำมำรถบรูณำกำร
ควำมรู้ในที่ศึกษำกับ
ควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1) Learner person 
เป็นบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร และมีควำมรอบรู้
ด้ำนต่ำงๆในกำรประกอบ
อำชีพ เพื่อควำมมั่นคงและ
คุณภำพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
2) Innovative Co-creator 
เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 
21 มีควำมสำมำรถในกำรบูร
ณำก ำ รศ ำสตร์ ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ
พัฒนำหรือแก้ไขปัญหำทำง
อุตสำหกรรมเกษตร 
 

3. สำมำรถสื่อสำรและ
ปรั บตั ว ใ นก ำ รท ำ ง ำน
ร่วมกับผู้อื่น พัฒนำตนเอง
และวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงกำรช่วยปรับปรุง

PLO 2  สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมี
ทักษะทำงกำรสื่อสำร
และภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา   
3.1 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำง
เป็นระบบ 

1) Innovative Co-creator 
เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษ
ที่  21 มีควำมสำมำรถใน
กำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 3 ดา้น 

และยกระดับมำตรฐำน
ของอุตสำหกรรมอำหำร  
ทุกประเภทให้สำมำรถ
แข่งขันได้ในตลำดทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ   

3.2 สำมำรถสบืค้น 
รวบรวม ศึกษำ 
วิเครำะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหำ เพื่อใช้ใน
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
3.3 สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้และทักษะกับกำร
แก้ไขปัญหำไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

ทำงอุตสำหกรรมเกษตร มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว ำ ม เ ป็ น 
ผู้ประกอบกำร รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของ โลก  ส ำมำรถสร้ ำ ง 
โอกำสและเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และ
อุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ  

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคลและ
ความสามารถในการ
รับผิดชอบ   
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
คนหลำกหลำยทั้ง
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
4.2 สำมำรถใชค้วำมรู้ใน
ศำสตร์มำช้ีน ำสังคมใน
ประเด็นที่เหมำะสม และ
เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่ำงพอเหมำะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 
4.3 มีควำมรับผิดชอบ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

1) Learner person 
เป็นบุคคลที่ มีทักษะกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) Active citizen 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำม
กล้ำหำญทำงจริยธรรมทำง
วิชำชีพ  

 PLO 3 สำมำรถใช้ทักษะ
ทำงเทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิง

1) Innovative Co-creator 
เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์



13 
 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 3 ดา้น 

สำรสนเทศ เพื่อรวบรวม
และสังเครำะหข์้อมูล
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
5.1 มีทักษะในกำรใช้
เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำน
ที่เกี่ยวกับกำรใช้
สำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำง
เหมำะสม 
5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำ
โดยใช้สำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติ
มำประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำเกี่ยวข้องอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
5.3 สำมำรถสือ่สำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพทั้งปำก
เปล่ำและกำรเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
กำรน ำเสนออย่ำง
เหมำะสม 

นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษ
ที่  21 มีควำมสำมำรถใน
กำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ
ทำงอุตสำหกรรมเกษตร 

 
 

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

เครื่องมือ/วิธีการที่ใชใ้นการ
ประเมนิ PLOs 

ผลการประเมนิ PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
PLO 1  สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะ
เกี่ยวกับกำรแปรรูปและวิศวกรรม
อำหำร เคมีอำหำร จุลชีววิทยำทำง
อำหำร ควำมปลอดภัยทำงอำหำร 
หลักโภชนศำสตร์ กำรประเมินทำง
ประสำทสั มผั ส  กำรควบคุมและ
ประกันคุณภำพ กฏหมำยอำหำรและ

สอบถำมบัณฑิต  และผู้ใช้บัณฑิต 

 

ผลกำรประเมินของบัณฑิตผู้ ใช้
บั ณ ฑิ ต  ร ะ บุ ว่ ำ  บั ณ ฑิ ต ค ว ร
เพิ่มเติมทักษะและควำมรู้รอบตัว
เกี่ยวกับกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
งำนหรือธุ รกิจที่บริษัทด ำ เนิน
กิจกรรมอยู่เช่น ข่ำวสำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีกำรน ำเสนอแนวคิดใน
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใชใ้นการ
ประเมนิ PLOs 

ผลการประเมนิ PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
ข้ อ ก ำ หนดต่ ำ ง ๆ  เพื่ อ วิ เ ค ร ำ ะห์
แก้ปัญหำ และพัฒนำงำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ได้อย่ำงเหมำะสม  

กำรพัฒนำงำนหรือใต้บังคับบัญชำ
ให้มำกขึ้น เป็นต้น 

PLO 2  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
รวมถึงมีทักษะทำงกำรสื่อสำรและ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 

สอบถำมผู้ใช้บัณฑิต ผลกำรประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 
ระบุว่ำ บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบ
สูงมำกและมีควำมพยำยำมจะ
เรียนรู้งำนเสมอ 

PLO 3 ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ทั ก ษ ะ ท ำ ง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อรวบรวม
และสังเครำะห์ข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

กำรวิเครำะห์จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพตำมรูบริคในกระบวนวิชำ
งำนวิจัย 

ผลกำรวิ เครำะห์พบว่ ำ  นศ.มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูล
ในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยได้อย่ำง
มีล ำดับ เป็นเหตุผล สำมำรถ
ประยุกต์ใช้และวิเครำะห์หลักกำร
พื้นฐำน และเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
ได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นเชี่ยวชำญเป็น
พิเศษ สำมำรถอธิบำยวิธีกำร และ
ผลลัพธ์ให้เข้ำใจ แต่ยังไม่ถึงขั้น
เชี่ยวชำญเป็นพิเศษ สำมำรถตอบ
ค ำ ถ ำ ม โ ด ย ใ ช้ ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง
วิทยำศำสตร์มำประกอบ อธิบำย
เนื้อหำส ำคัญของงำนได้  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสมัฤทธิ์ 
ร้อยละ 

38 13 34.21 
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2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (ยกตัวอย่างบางรายวิชา) 
รายชื่อกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง

ปรับปรุง 
601351 ก ฎ ห ม ำ ย
อำหำร (FOOD  LEG 
& STD) 

1. 1,1. 2, 
1. 4,2. 1, 
2. 2,2. 3, 
2. 5,3. 1, 
3. 2,3. 3, 
4. 1,4. 3, 
5.1,5.3 

-กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้สอน 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และ-
ครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สมัฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

601423 เทคโนโลยี
ผลไม้และผัก (FRUIT 
AND VEGETABLE 
TECHNOLOGY) 

1.2, 2.1, 
2.2, 2.3, 
3.3, 4.1, 
5.1 

-กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้สอน 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้
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รายชื่อกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

601431 พิษวิทยำ
อำหำร (FOOD 
TOXICOLOGY) 

1. 1,1. 2, 
1. 4,2. 1, 
2. 2,2. 3, 
2. 5,3. 1, 
3. 2,3. 3, 
4.1,5.1, 
5.3 

-กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้สอน 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

601452 กำรควบคุม
คุณภำพและประกัน
คุณภำพ 
(QUAL CONTROL 
&    
ASSURANCE) 

1.1,1.2, 2.1 -กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้สอน 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และ-
ครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้
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รายชื่อกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

601460 กำร
วิเครำะห์อำหำร 
(FOOD  ANALYSIS) 

2.1,2.2, 2.3 -กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้สอน 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และ-
ครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

601462 โภชนศำตร์
มนุษย์ (HUM  
NUTRI  SERV 
IMPR) 

1. 1,1. 2, 
2.1,2.3, 3.2 

-กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรสัมภำษณ์
อำจำรย์ผู้สอน 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และ-
ครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้
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รายชื่อกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

601499  งำนวิจัย 
(RESEARCH 
EXERCISE) 

1.3,1.4, 
2.1,2.2,2.3, 
3.1,3.2,3.3, 
4.3, 5.1, 
5.2, 5.3 

-กำรพิจำณำควำม
สอดคล้องกันของ 
มคอ.3 และ มคอ.
5  
-กำรประเมินจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
งำนวิจัยและ
คณำจำรย์ในสำขำ 
-กำรพิจำรณำ
คะแนน และกำร
ตัดเกรดของ
รำยวิชำ 

-กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์
กระบวนวิชำ
สอดคล้องกัน
ค ำอธิบำยกระบวน
วิชำ และ-
ครอบคลุม
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ใน มคอ.3  
กิจกรรมกำรเรยีน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเน้ือหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรยีนรู ้

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู ้

 
3. หลักสูตรมีแนวทางจะพฒันาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึน้อย่างไร  

หลักสูตรส่งเสริมคณำจำรย์ให้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ต่อเนื่อง (เอกสำรแนบ 5) ทั้งในส่วนของส ำนักพัฒนำนักศึกษำ TLIC และหน่วยงำนภำยนอก และน ำ
ทักษะที่ได้มำปรับใช้และพิจำรณำให้ดีขึ้น บำงรำยวิชำมีกำรใช้ RUBIC ในกำรวัดและกำรประเมินผล 
หลักสูตรมีกำรปรับปรุงระบบกำรเรียนกำรสอนให้ทันกับสถำนกำรณ์   
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 คณุภาพบัณฑิตด้านคณุธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนนิงาน 

1. ผลการประเมนิบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(TQF) 

ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 20 16 29 7 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 61 56 65 59 
ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 32.79 28.57 44.62 11.86 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 4.19 4.42 4.23 4.32 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู ้ 3.87 4.10 3.84 4.10 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ 3.80 3.89 3.61 3.89 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.08 4.41 4.28 
4.46 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3.98 3.88 3.92 
4.20 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 4.03 4.16 4.07 4.21 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน 3.98 4.12 3.97 4.19 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.36 

 
2. ผลการประเมนิบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่

หลักสูตรก าหนด (PLOs) (ถ้ามี) 
ผลการด าเนนิงาน ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 20 16 29 7 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 61 56 65 59 
ร้อยละบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 32.79 28.57 44.62 11.86 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........... ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน............. ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........ ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมตาม PLOs ที่
หลักสูตรก าหนด 

ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
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หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตนอ้ยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑติตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 

3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่  : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ

ประเมินมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินมีแนวโน้มไม่คงที่ เนื่องจำกผู้จ้ำงงำนมีควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวังต่อบัณฑิตเปลี่ยนไป โดยต้องกำรให้บัณฑิตที่จบใหม่มีสำมำรถท ำงำนได้ทันที มีควำมรู้รอบตัวและมี
ควำมเชี่ยวชำญช ำนำญในสำขำที่เรียน หลักสูตรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยคะแนนไว้ที่ 4.0 ทักษะที่มีผลกำรประเมินได้ดี 
คือ ผลกำรประเมินด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (4.46) และผลกำรประเมินค่อนข้ำงน้อย  ได้แก่ ด้ำน
ปัญญำ (3.89) 

อย่ำงไรกต็ำม ผลกำรประเมินที่ได้อำจไม่ชัดเจนเนื่องจำกจ ำนวนแบบประเมินที่ได้ค่อนข้ำงน้อย  
 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 

ไม่มี 
 

3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 

ในระยะสั้น ทำงหลักสูตรจัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้
บัณฑิต 

ในระยะยำว ทำงหลักสูตรออกแบบกำรประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และกำร
ปรับปรุงหลักสูตรจำกผู้ใช้บัณฑิต 

 
4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนนิงาน 

1. บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นอย่ำงดี 
ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอและสำมำรถ
ปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อน 
ร่วมงำนได้ดี 

กำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสตูร
กิจกรรมที่ 1 พลังแห่งควำมส ำเร็จ
จำกกำรสื่อสำรและบุคลิกภำพที่
เป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 2 จับต้นชนปลำย...สู่ 
Start Up มือทอง  

ด ำเนินกำรแล้วสองกิจกรรม  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนนิงาน 

2. กำรพัฒนำวิชำกำรสู่ระดับสำกล 
กำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษควร
มีคุณภำพมำกกว่ำนี้ 
 

เพิ่มเติมกำรจัดกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ทั้งในกำรเรียนกำรสอน และใน
ชีวิตประจ ำวัน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรภำษำอังกฤษ กิจกรรม 
Rendezvous at a cafe 

ด ำเนินกำรแล้ว นักศึกษำมี
ควำมกล้ำแสดงออกทำง
ภำษำอังกฤษมำกขึ้น  

3. กำรเสริมสรำ้งทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์ กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
และกำร Update ควำมรู้ใหม่ใน
ระบบอุตสำหกรรม 
 

เพิม่เติมในรำยวิชำสัมมนำ และ
วิจัย กำรเพ่ิมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรกิจกรรมที่ 2 จับต้นชน
ปลำย...สู่ Start Up มือทอง 

จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ
หน้ำ  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
ผลการด าเนนิงาน  

1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ปีการศึกษา

2563 
จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ 58 53 63 58 
จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 61 56 65 59 
ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ 95.08 94.64 96.92 98.31 
จ ำนวนบัณฑิตที่ท ำงำนแล้ว 39 33 43 21 
จ ำนวนบัณฑิตที่ท ำงำนแล้วและก ำลังศึกษำต่อ 0 0 0 1 
จ ำนวนบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท ำงำนและไม่ได้ศึกษำต่อ 19.00 15 18 25 
จ ำนวนบัณฑิตที่ก ำลังศึกษำต่อ 0 5 2 11 
จ ำนวนบัณฑิตที่ยังไม่ประสงค์ท ำงำน 9 8 10 8 
ร้อยละกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 67.24 68.75 70.49 46.81 
ค่าคะแนนที่ได ้(คะแนนเต็ม 5) 3.36 3.44 3.52 2.34 

 
 

2. การวิเคราะห์รอ้ยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
แนวโน้มกำรงำนท ำของบัณฑิตในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจำกเดิมอย่ำงมำก อำจเนื่องจำก ภำวะ COVID 

ที่เกิดขึ้น และแนวโน้มของจ ำนวนบัณฑิตที่ศึกษำต่อและบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ท ำงำนมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
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18.97 และ 13.79 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้มีสำเหตุจำกปัจจัยอื่น เช่น บัณฑิตที่ยังไม่ท ำงำนและไม่ได้ศึกษำต่อ
อำจยังไม่มีควำมจ ำเป็นด้ำนกำรเงิน หรือต้องกำรมีช่วงพักรองำนที่ตรงกับเงื่อนไขควำมต้องกำร (เช่น 
ค่ำตอบแทน ท ำเลที่ตั้งสถำนที่ท ำงำน และสวัสดิกำรส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกงำนที่ท ำ) หรือมีทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงในกำรประกอบอำชีพอิสระมำกขึ้น  

กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 

ไม่ม ี
 

2.2 มีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นอย่างไร 

ทำงหลักสูตรมีกำรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมที่ 1  พลังแห่งควำมส ำเร็จจำกกำร
สื่อสำรและบุคลิกภำพที่เป็นเลิศกิจกรรมที่ 2 จับต้นชนปลำย...สู่ Start Up มือทอง และทำงคณะได้จัดกิจกรรม
เสริมเพื่อใช้ในกำรท ำงำน เช่น กำรอบรม GMP และ HACCP กำรจัดกิจกรรมเสริมในช่วงปัจฉิมนิเทศ  หัวข้อ 
“ How to get yourself hired with more than an elevator pitch :  From a Job Fair to a Job Call” 
เป็นต้น 
                     และในปีกำรศึกษำ 2564 ทำงหลักสูตรจะด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ได้แก่ กิจกรรม Kaizen...อำวุธลับส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร กิจกรรม Growth Mindset...ทะลุกรอบควำมคิด 
ชีวิตเปลี่ยน และกิจกรรม สุดยอดกำรวำงแผนและบริหำรกำรเงินเพื่ออนำคต 
 

3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑติ (ใช้ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะจาก
รายงานการวจิัยภาวะการมงีานท าของบณัฑิต ประจ าปี 2563) 
3.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพฒันาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนนิงาน 

1. ควรยกเลิกกิจกรรมที่บังคบัให้
คะแนน ควรจดักิจกรรมที่นักศึกษำ
สำมำรถเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้
ด้วยตนเอง 
2. ควรหลีกเลี่ยงกำรท ำกิจกรรมใน
วันเรียนปกติ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ เป็นวันเสำร-์อำทิตย์แทน และ 
ไม่ควรท ำกิจกรรมติดกันมำกเกินไป 
เพรำะจะมีผลต่อกำรท ำงำน อ่ำน
หนังสือของนักศึกษำ โดยเฉพำะ 
เดือนที่ใกล้กับกำรสอบทั้งกลำงภำค
และปลำยภำค ให้นักศึกษำได้ท ำ
กิจกรรมที่สำมำรถน ำไปปรบัใช้ได้
ชีวิตจริงและกำรเรียนมำกที่สุด 

1. ยกเลิก GE  
 
 
 
2. ลดจ ำนวนกิจกรรมทั่วไป โดย
มุ่งเน้นกิจกกรรมเสริมหลักสตูรที่
พัฒนำทักษะศตวรรษที่ 21  และ
กิจกกรมส่งเสรมิกำรได้งำนท ำของ
บัณฑิต  

ด ำเนินกำรแล้วสองกิจกรรม 
คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 พลังแห่ง
ควำมส ำเร็จจำกกำรสื่อสำร
และบุคลิกภำพที่เป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 2 จับต้นชนปลำย...
สู่ Start Up มือทอง 
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3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ             

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
แนวทางการพฒันาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนนิงาน 

เพิ่มกำรศึกษำดูงำนให้มำกขึ้น โดยปกติทำงสำขำจะจัดกำรศึกษำ
ดูงำนประจ ำปี แต่เนื่องจำก 
Covid ท ำให้ไม่สำมำรถจัด
กำรศึกษำดูงำนได้    

ยังคงกำรศึกษำดูงำนประจ ำปี 
ถ้ำไม่มีปัญหำดำ้นอ่ืนๆ 

เพิ่มระยะเวลำกำรฝึกงำน หลักสูตรจัดแผนกำรศึกษำให้
นักศึกษำเลือกทั้งส่วนของสหกิจ
ศึกษำ และฝึกงำน 

ในปีกำรศึกษำ 2564 มีนักศกึำ
แสดงควำมจ ำนงเลือกสหกิจ 
10 คน  

วิชำเลือกในสำขำไม่เพียงพอ มี
จ ำนวนวิชำมำกแต่ขำดผู้สอน  

แจ้งคณำจำรย์เพื่อเปิดกำรสอนใน
วิชำเลือกเพิ่มเติม ถ้ำท ำได้ 

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรในปี
กำรศึกษำ 2564 

 
3.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพฒันาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนนิงาน 

ลดวิชำนอกสำขำลง เพิ่มวิชำใน
สำขำ  

กระบวนวิชำนอกสำขำเป้นกระ
บวนวิชำนอกหลักสูตร ซึ่งหลกัสตร
จ ำเป้นต้องมีกระบวนวิชำเหล่ำนี้
อยู่ ไม่สำมำรถลดได้ แต่หลักสูตร
ได้ก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงให้
กระบวนวิชำนอกสำขำมีเนื้อหำที่
สอดคล้องกับสำขำวิชำชีพมำกขึ้น 

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรปี 2565
โดยกระบวนวิชำเคมีอินทรีย์ให้
เหลือ 1 กระบวนวิชำ ส่วนวิชำ
แคลคูลัส และฟิสิกส์แผนจะ
เปิดกระบวนวิชำรองรับส ำหรับ
อุตสำหกรรมเกษตรโดยเฉพำะ 
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งชี้ 5.4 สกอ.) 
 
ผลการด าเนนิงาน : ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (เลือกรายงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร) 
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศกึษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำร
บันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุม 8 ครั้ง 
(เอกสำรแนบ 1) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มำตรฐำนคุณวฒุิแห่งชำต ิหรอืมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

มี 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอยีดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการ
เปดิภาคการศึกษาในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

มี 38 กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 
(เอกสำรแนบ 2) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ใหค้รบทุกกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

มี 38 กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 
(เอกสำรแนบ 3) 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วนั หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มี 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
กระบวนวชิาทีเ่ปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

มี 13 กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 
34.21 

(เอกสำรแนบ 4) 
7. มีกำรพฒันำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กลยทุธ์กำรสอน หรือ 

กำรประเมินผลกำรเรยีนรู ้จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

มี ในหมวด 7 

8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำด้ำน
กำรบรหิำรจดักำรหลักสูตร 

มีอำจำรย์ใหม ่

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มี 
(เอกสำรแนบ 5) 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน 
10. ระดับควำมพึงพอใจของนกัศกึษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภำพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 
3.79 

(เอกสำรแนบ 6) 
11. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเตม็ 5.00 
4.19 

(เอกสำรแนบ 7) 
 

 


