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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต                         
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 วันที่รำยงำน 31 พฤษภำคม 2564 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตรำกำรรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
1. ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 

แผน ก 
ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 71 29 29 29 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง 13 12 10 18 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 18.3 41.4 34.5 62.06 

หมำยเหตุ : 1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
 2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุในมคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

18.3 41.4 34.5 62.06 

 

2. ผลกำรวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
2.1 มีวิธีกำร/กระบวนกำรรับเข้ำศึกษำอย่ำงไร (กำรก ำหนดจ ำนวนรับ กำรก ำหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร กำรประชำสัมพันธ์ กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
กำรคัดเลือก และกำรตัดสินใจรับเข้ำศึกษำ)  

         หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มี 4 แขนงวิชำ 
ได้แก่ แขนงวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร แขนงวิชำวิทยำศำสตร์และโภชนำกำรอำหำร                 
แขนงวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร และแขนงวิชำควำมปลอดภัยอำหำร   

ในปีกำรศึกษำ 2563 หลักสูตรฯ ได้ด ำเนินกำรรับนักศึกษำตำมแผนภูมิ 2.1 โดยได้ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรและทุนกำรศึกษำส ำหรับศิษย์เก่ำให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่ำของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงนักศึกษำ/ศิษย์เก่ำกับคณะฯ ซึ่งนักศึกษำกลุ่มนี้มีอัตรำกำรคงอยู่สูง รวมทั้ง
สำมำรถปรับตัวในกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำได้ดี  โดยกระบวนกำรรับนักศึกษำใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนและ
กำรสัมภำษณ์เพ่ือประเมินควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งม่ันที่จะเรียนของนักศึกษำ  
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แผนภูมิ 2.1 กระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน 

 
 
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ก ำหนดจ ำนวนรับนักศึกษำของแต่ละแขนงวิชำ  - คุณสมบัติผู้เรยีนในมคอ. 2 

- สัดส่วนอำจำรยต์่อนักศึกษำตำมเกณฑ์ สกอ. 
- ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
- ห้องเรียน/อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ก ำหนดประเภทกำรรับนักศึกษำ 

- แบบท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวชิำและท ำวทิยำนิพนธ์ 
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ก ำหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัคร วิธีกำรคดัเลือกและเกณฑ์กำรคัดเลือก   

โดยระดบัปรญิญำโท ใช้กำรสอบสมัภำษณ์ ควำมพร้อมด้ำนควำมรู้และควำมตั้งใจ 

 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษำชั้นปีที ่4ของคณะประชำสัมพันธ์ให้นกัศึกษำต่ำงคณะ 
และ road show ไปยังมหำวิทยำลัย  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์(facebook, line 

group, website เป็นต้น)รวมทั้งจดัสรรทุนกำรศึกษำส ำหรบัศิษย์เก่ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร 
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
คัดเลือกนักศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและแจ้งผลกำรคดัเลือกไปยังบัณฑิตวทิยำลัยเพื่อ

ประกำศต่อไป   
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
พิจำรณำกิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมให้นักศึกษำ  

 

 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
จัดปฐมนิเทศ แนะน ำวิชำปรบัพื้น และส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของนักศึกษำเพื่อ

ใช้ประกอบกำรจัดกิจกรรมเตรยีมควำมพร้อม 
 

 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนกำรรับและกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำของนักศึกษำ  

(จ ำนวน คุณภำพผู้เรียน และปญัหำ) 
 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ 
ปรับปรุงกระบวนกำรรับและเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียน 
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2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่: ปัจจัย/สำเหตุที่จ ำนวนรับเข้ำศึกษำไม่เป็นไปตำมแผนกำร
ศึกษำคืออะไร  
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้จ ำนวนรับเข้ำศึกษำเป็นไป
ตำมแผนกำรศึกษำคืออะไร 

ในปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับ สำเหตุ
ที่ได้นักศึกษำเพ่ิมขึ้น อำจเนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และให้ทุนกำรศึกษำกับศิษย์
เก่ำ รวมทั้งสภำวะโรคระบำดโควิด–19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ ท ำให้อัตรำกำรได้งำนท ำลดลง  จึงมีนักศึกษำ
จ ำนวนหนึ่งมำสมัครเรียนต่อปริญญำโทเพิ่มขึ้น   

จำกผลกำรรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษำระดับปริญญำโท ได้จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 18 คน จ ำแนก
ตำมแขนงวิชำดังนี้ 

- แขนงวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  จ ำนวน  11 คน  
-    แขนงวิชำวิทยำศำสตร์และโภชนำกำรอำหำร  จ ำนวน 4 คน 
-    แขนงวิชำควำมปลอดภัยอำหำร จ ำนวน 1 คน 
-    แขนงวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร จ ำนวน 2 คน 
จำกจ ำนวนนักศึกษำดังกล่ำว เป็นศิษย์เก่ำจ ำนวน 16 คน ซึ่งมำจำกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กำรอำหำร จ ำนวน 9 คน สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำงทะเล จ ำนวน 2 คน สำขำวิชำวิศวกรรม
กระบวนกำรอำหำร จ ำนวน 5 คน และจำกมหำวิทยำลัยอื่น 2 คน   

 
2.3 มีวิธีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรรับเข้ำศึกษำอย่ำงไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสำมำรถรับ
นักศึกษำได้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด และมีคุณสมบัติตรงตำมต้องกำรของหลักสูตร 

จำกผลกำรด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ประชุมได้พิจำรณำกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ทุนกับ
ศิษย์เก่ำท่ีมีผลกำรเรียนดี พบว่ำได้ผู้เข้ำศึกษำต่อที่มีผลกำรเรียนดีและเป็นศิษย์เก่ำของคณะฯ มำกขึ้น อย่ำงไร
ก็ตำม จ ำนวนนักศึกษำที่ได้ยังน้อยกว่ำแผนกำรรับที่ตั้งไว้  ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรได้ใช้กลยุทธ์ให้
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเชิญชวนนักศึกษำปัจจุบันและศิษย์เก่ำเป็นรำยบุคคลโดยตรงให้มำศึกษำต่อ อย่ำงไรก็
ตำมพบว่ำ จ ำนวนรับปีกำรศึกษำ 2564 จนถึงรอบท่ี 2 มีจ ำนวนน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ อำจเนื่องมำจำกภำวะโรค
ระบำดยืดเยื้อ ส่งผลกระทบกับสถำนะทำงกำรเงินของครอบครัวของนักศึกษำ 

จำกกำรทบทวนหลักสูตรเห็นว่ำควรกระตุ้นให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรขอทุนจำกแหล่งทุนที่สนับสนุน
กำรท ำวิจัยของนักศึกษำ เช่น คปก. หรือ พวอ. มำกยิ่งขึ้น และประชำสัมพันธ์ข้อมูลอำจำรย์ที่มีทุนวิจัยอยู่แล้ว
ให้นักศึกษำทรำบ    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. กำรคงอยู่ของนักศึกษำ (หลักสูตร 2 ปี) 
รหัส

นักศึกษำ 
จ ำนวน
รับเข้ำ

ศึกษำจริง 
(1) 

จ ำนวนที่ลำออกและพ้น
สภำพสะสมจนถึงสิ้นปี

กำรศึกษำนั้นๆ 

อัตรำกำรคงอยู่ สำเหตุของกำรลำออกและกำร
พ้นสภำพ 

(ระบุจ ำนวนตำมสำเหตุ) 
ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปีที่ 
2 

รวม
(2) 

รหัส 60 13 3 1 4 69.23*1 
 

-ลำออก 2 คน 1/60                
(ไปประกอบอำชีพอ่ืน) 

-พ้นสภำพ 1 คน 2/60              
(ไปประกอบอำชีพอ่ืน) 

-พ้นสภำพ 1 คน 1/62             
(2 ปีกำรศึกษำไม่ผ่ำนหัวข้อ
โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์) 

รหัส 61 12 2 1 3 75.00*2 -ลำออก 2 คน 2/61             
(ไปประกอบอำชีพอ่ืน) 
-พ้นสภำพ 1 คน 2/62 
(ครบ 2 ภำคกำรศึกษำ 
GPA ไม่ถึง 2.75) 

รหัส 62 10 1 0 1 90.00*3 -ลำออก 1 คน 1/62                  
(ไปประกอบอำชีพอ่ืน) 

รหัส 63 
 

18 0   100.00*4 ไม่มีนักศึกษำลำออก 

หมำยเหตุ :      1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
  2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำท่ีโอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน 
                    ระดับบณัฑิตศึกษำ 

4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 
2560 (*1) 

ปีกำรศึกษำ 
2561(*2) 

ปีกำรศึกษำ 
2562 (*3) 

ปีกำรศึกษำ 
2563 (*4) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

69.23 75.00 90.00 100.00 
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2. กำรวิเครำะห์ร้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 
2.1 มีวิธีกำร/กระบวนกำรสนับสนุนนักศึกษำอย่ำงไร (กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ กำร
ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ และกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน)  

หลักสูตรมีกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ดังแผนภูมิที่ 2.1 ในตัวบ่งชี้ที่ 2 มีกำรจัด
อำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปให้กับนักศึกษำเข้ำใหม่ มีกิจกรรมส่งเสริมระหว่ำงกำรเรียน ติดตำมผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ และมีกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรให้ค ำปรึกษำดังแผนภูมิที่ 3.1 หลักสูตรฯ ก ำหนด
กลไกในกำรเร่งรัดให้นักศึกษำเริ่มท ำวิทยำนิพนธ์เร็วขึ้น โดยกำรปรับแผนกำรศึกษำ ได้ย้ำยวิชำสัมมนำ 1 ซึ่ง
เป็นกระบวนวิชำที่ช่วยในกำรพัฒนำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ จำกภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 2 มำเป็นภำค
กำรศึกษำที่ 2  ชั้นปีที่ 1 และก ำหนดให้กำรพัฒนำจนได้โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็มเป็นเงื่อนไขของกำรผ่ำน
วิชำสัมมนำ 1 
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     ไม่ผ่ำน/ปรับปรุง 

 ผ่ำน                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 3.1 กระบวนกำรก ำกบัดูแลกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรให้ค ำปรึกษำ 
 
 
 

คณะฯ แตง่ตั้งอำจำรย์ทีป่รึกษำวทิยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่ปรึกษำตดิตำมและให้
ค ำแนะน ำกำรท ำวทิยำนิพนธ์ตำมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูร 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวทิยำนิพนธ์เป็นระยะ 

อำจำรย์ทีป่รึกษำให้ค ำแนะน ำกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อตีพิมพ ์ 
และกำรสอบประมวลควำมรู้ ตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำฯ 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรประเมินกระบวนกำรและควำมพึงพอใจของนักศึกษำ  และ
น ำข้อมูลมำปรับปรุงกระบวนกำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

กรรมกำรบรหิำรหลักสตูร 
ชี้แจงขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำทรำบ

ในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งแนะน ำอำจำรย์และควำมเชีย่วชำญของอำจำรย ์ 
 

• ข้อมูลอำจำรย ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และ
ควำมเชีย่วชำญ 

• เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร เกณฑ์เงื่อนไข
ภำษำอังกฤษและกำรสอบวัดคณุสมบตัิ 

• ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

นักศึกษำพัฒนำแนวคิดโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (concept proposal) ร่วมกับอำจำรย์
ที่ปรึกษำ และเสนอกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ภำยในภำคกำรศึกษำที ่1 ชัน้ปีที่ 1   

นักศึกษำส่งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำงำนวิจัยโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำมำยังหลักสตูรฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

 

อำจำรย์ทีป่รึกษำพิเศษ กรณีที่นักศึกษำมี
ปัญหำต้องกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเตมิจำก

อำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์* 

 (*เพิ่มเติมปี 2560) 

นักศึกษำสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ แก้ไขและส่งรปูเลม่วิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรก ำกับดแูล กำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ 

 

นักศึกษำและอำจำรย์ทีป่รึกษำพัฒนำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบบัเตม็ และเสนอ
กรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯ ภำยในภำคกำรศึกษำที่ 2 ชั้นปีที่ 1  จำกน้ันเสนอ

กรรมกำรบณัฑิตประจ ำคณะฯ และเสนอบัณฑิตวิทยำลัยตำมขั้นตอน 
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2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุทีร่้อยละกำรคงอยู่ของนักศึกษำมีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

จำกกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรในแผนภูมิ 2.1 และ 3.1 ท ำให้อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงปีกำรศึกษำ 2559-2563  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จคือ หลักสูตรฯ ติดตำมผลกำรเรียนของ
นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และกำรปรับปรุงกระบวนกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ โดยให้จัดท ำเป็นแนวคิดโครง
ร่ำงวิทยำนิพนธ์ (concept proposal) เข้ำพิจำรณำในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ของชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้กรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ พิจำรณำควำมเหมำะสมของหัวข้อและขอบเขตกำรวิจัยเบื้องต้น หำกกรรมกำรฯ เห็นชอบจึงพัฒนำ
เป็นโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ฉบับเต็ม (full proposal) และเสนอกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ภำยในภำคกำรศึกษำ
ที ่2 ของชั้นปีที่ 1 กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้นักศึกษำไม่พ้นสภำพด้วยเงื่อนไขท่ีบัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด  

 
2.3 มีวิธีกำรอย่ำงไรที่จะช่วยให้กำรคงอยู่ของนักศึกษำดีขึ้น อำทิ กำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำน กำร
เตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียน กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร กำรวำงระบบกำรดูแลให้
ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำหรือทุนวิจัย  

นอกจำกกำรปรับรูปแบบกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ดังได้กล่ำวแล้วในข้อ 2.1 และ 2.2 ตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2561 หลักสูตรได้จัดให้มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับแก้ปัญหำเฉพำะเรื่องของนักศึกษำ (กรณี
จ ำเป็น) นอกเหนือจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เช่น กรณีที่นักศึกษำมีปัญหำกำรท ำงำนกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือช่วยแก้ปัญหำให้สำมำรถศึกษำต่อได้ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2562 มีนักศึกษำ 1 คน มำขอ
ค ำปรึกษำซึ่งอำจำรย์ได้ช่วยแก้ไขปัญหำ ท ำให้ปัญหำหมดไป และนักศึกษำสำมำรถจัดท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์
ต่อไปได ้ส่วนปีกำรศึกษำ 2563 ไมม่ีนักศึกษำมำขอรับค ำปรึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ (หลักสูตร 2ปี) 
รหัส

นักศึกษำ 
จ ำนวน
รับเข้ำ 

ศึกษำจริง 
(1) 

จ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร (2) อัตรำกำร
ส ำเร็จ

กำรศึกษำตำม
หลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ
2560 

ปีกำรศึกษำ
2561 

ปีกำรศึกษำ
2562 

ปีกำรศึกษำ
2563 

รหัส 59 10 0    0.00 
รหัส 60 13  0   0.00 
รหัส 61 12   0  0.00 
รหัส 62 10    0 0.00 

 

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

ศึกษำท่ีระบุใน มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  

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

ที่มีเครื่องหมำย * 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

0.00 0.00 0.00 0.00 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) - - - - 
 
 

2. กำรวิเครำะห์ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุที่ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

 ไม่มีนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร เนื่องมำจำกหลำยสำเหตุ เช่น 1) นักศึกษำบำงรำยไม่ได้ท ำ
วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 2) สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ในปีกำรศึกษำ 2563 ท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำมำท ำ
วิจัยที่คณะฯ ได้ในช่วงที่โควิดระบำด ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของกำรท ำวิจัย 3) นักศึกษำบำงรำยได้รับทุนไปท ำ
วิจัยต่ำงประเทศ ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น จึงท ำให้อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรไม่
เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ 
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2.2 ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่ำไหร่
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่ำงไร 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 
2560 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

4.12 4.03  4.25 4.17 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ เพื่อให้นักศึกษำส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลำกำรศึกษำที่น้อยลงอย่ำงไร 
หลักสูตรฯ มีระบบกำรสนับสนุนให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโดยกำรเร่งรัดกำร

น ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนและกำรท ำวิทยำนิพนธ์โดยอำจำรย์ที่
ปรึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ดังรำยละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 3 นอกจำกนี้ เพ่ือให้นักศึกษำส ำเร็จได้
ตำมแผนกำรศึกษำหรือส ำเร็จได้เร็วขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ประชุมฯ ได้ปรับแผนกำรเรียนวิชำสัมมนำ 
2 จำกภำคกำรศึกษำ 2 ชั้นปีที่ 2 มำเป็นภำคกำรศึกษำที่ 1 ชั้นปีที่ 2 (จำกกำรทบทวนกระบวนกำรในปีที่
ผ่ำนมำ) เพ่ือเร่งรัดให้นักศึกษำเริ่มท ำวิทยำนิพนธ์เร็วขึ้นและท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งก ำหนดให้เกณฑ์
กำรผ่ำนกระบวนวิชำสัมมนำ 2 คือ นักศึกษำต้องมีควำมก้ำวหน้ำของงำนวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
40 ของงำนทั้งหมด และไดช้ี้แจงให้นักศึกษำทรำบตั้งแต่วันปฐมนิเทศ จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวพบว่ำ มี
นักศึกษำที่มีปริมำณงำนวิทยำนิพนธ์ตำมเกณฑ์กำรผ่ำนได้ 7 คน ไม่ได้ผ่ำนทุกคน ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำ
ผลกำรด ำเนินงำน เห็นควรให้มีกำรพบปะนักศึกษำ เพ่ือรับฟังปัญหำ/อุปสรรคของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
เพ่ือช่วยเหลือในเบื้องต้นและหำมำตรกำรสนับสนุนต่อไป 
          ในส่วนของกำรตีพิมพ์ผลงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ช่วยเหลือนักศึกษำในกำรผลิตผลงำน
ทำงวิชำกำร และส่งเสริมให้นักศึกษำน ำผลงำนวิจัยน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร manuscript ที่จัดโดยคณะฯ เพ่ือช่วยกำร
จัดท ำบทควำมทำงวิชำกำรให้กับนักศึกษำเป็นประจ ำทุกปี  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตร 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ

2561 
ปีกำรศึกษำ

2562 
ปีกำรศึกษำ

2563 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำรประเมิน 100.00 100.00 100.00 100.00 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง-พอใช้ 

- - - 1 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในภำพรวม
ของหลักสูตร 

4.57 4.80 4.65 4.48 

 
2. กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง

เนื่องจำกช่วงโควิด-19 ต้องเปลี่ยนเป็นกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ซึ่งนักศึกษำส่วนหนึ่งต้องกำรเรียนแบบ
พบหน้ำกันในชั้นเรียนมำกกว่ำ กระบวนวิชำที่ผลกำรประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้ ประเด็นที่ได้
คะแนนน้อยคือ ปริมำณงำนที่ไม่เหมำะสม และสื่อกำรสอน อำจเนื่องมำจำกอำจำรย์ยังขำดควำม
เชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์และกำรผลิตสื่อที่เหมำะสมส ำหรับรูปแบบกำรเรียน
ดังกล่ำว  

 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำร
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
 
2.2 มีวิธีกำรในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่ำงไร 

 เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพดีขึ้น อำจำรย์ผู้สอนควรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรผลิต
สื่อและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ รวมทั้งกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับหลักสูตรคืออะไร 
-ห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
-โรงงำนต้นแบบ 
-ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ห้องสมุด 
-บริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

2. มีระบบในกำรจัดหำ ประเมิน และดูแลรักษำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีควำมเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งำนอย่ำงไร 

กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด ำเนินกำรในระดับคณะฯ โดยเริ่มจำกกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
พิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ต้องกำร เสนอส ำนักวิชำคณะอุตสำหกรรมเกษตร เพ่ือด ำเนินกำรในระดับ
คณะต่อไป ดังแผนภูมิ 6.1  
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Input Process Output 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่อนุมัต ิ
 
 
 
 
อนุมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนภูมิ 6.1 กระบวนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 

ควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของอำจำรย์และ
นักศึกษำในหลักสูตร 

กฎระเบียบเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงรำยชื่อห้ำง
ร้ำนท่ีไม่ถูกข้ึนบญัชีด ำ 

กรรมกำรบริหำรหลักสตูรฯร่วมกนัพิจำรณำ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทีต่้องกำร/จัดล ำดับ

และจ ำนวนเพื่อเสนอส ำนักวิชำฯ 
 

 
ที่ประชุมส ำนักวิชำฯ พิจำรณำรำยกำรสิ่ง

สนับสนุนกำรเรยีนรู/้ล ำดับควำมส ำคัญ/ควำม
ซ้ ำซ้อน/จ ำนวนท่ีต้องกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรและจดักำรทรัพยำกรฯ 
พิจำรณำล ำดับควำมส ำคัญ/จ ำนวนท่ีต้องกำร/

งบประมำณ 

คณบดีพิจำรณำ
รำยกำรข้อเสนอ 

หน่วยพัสดุด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงตำม
ขั้นตอนและระเบียบพสัด ุ

คณะกรรมกำรตรวจรับสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูต้ำมระเบยีบพัสด ุ

งำนบริหำรฯ ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำ/บุคลำกรต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้

ทุกปีกำรศึกษำ 

วิเครำะห์ สรุปและเสนอผลกำรประเมินให้กับ
หลักสตูร/ส ำนักวิชำฯ/กรรมกำรทรัพยำกรฯ/

หน่วยพัสดุเพื่อปรับปรุง 

  ปรับปรุง/
บ ำรุงรักษำ 
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          ในส่วนของควำมเพียงพอของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คณะฯ ได้ใช้กำรบริหำรแบบรวมทรัพยำกรท ำให้
ทุกหลักสูตรสำมำรถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมทั้งหนังสือ/ต ำรำร่วมกัน ซึ่งเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอนของ
หลักสูตร 
 นอกจำกนี้ คณะฯ ได้ทบทวนกระบวนกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ พบว่ำ เครื่องมือส่วนใหญ่มีอำยุกำร
ใช้งำนนำนแล้ว จึงเสียบ่อยครั้งคณะฯ ได้ท ำค ำขอจัดหำเครื่องใหม่ทดแทนทั้งจำกงบประมำณเงินแผ่นดินและ
เงินรำยได้ ซึ่งต้องใช้เวลำ คณะฯ จึงเพ่ิมกำรปรับปรุงระบบรองรับสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยได้ท ำระบบกำร
ควบคุมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ระบบจองใช้อุปกรณ์ กำรขอยืมออนไลน์ และกำรแจ้งซ่อมออนไลน์ รวมทั้งระบบ
กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ และเพ่ือให้กำรใช้งำนอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพได้ให้นักศึกษำเข้ำ
รับกำรอบรมกำรใช้เครื่อง ซึ่งจัดโดยนักวิทยำศำสตร์เป็นประจ ำทุกป ี

 
3. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับ

หลักสูตร (ตำมที่ก ำหนดในข้อ 1)ปีกำรศึกษำ 2563 
ประเด็นกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 

-ห้องเรียน 3.80 
-ห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.73 
-โรงงำนต้นแบบ 3.73 
-ห้องคอมพิวเตอร์ 3.88 
-ห้องสมุด 3.82 
-บริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.67 

 
4. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับ

หลักสูตร 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

3.52 3.93 3.98 3.78 
 

5. กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่: ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำ

ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
จำกกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำร

เรียนรู้ ในปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ นักศึกษำมีคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยลดลง โดยปัจจัยที่ได้คะแนน
ควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด คือ บริกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รองลงมำ คือ ประเด็นห้องปฏิบัติกำรและเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ ทำงคณะฯ ได้พยำยำมแสวงหำงบประมำณอ่ืนเพ่ือจัดหำเครื่องมือ/อุปกรณ์เพ่ิมขึ้น ดัง
รำยกำรครุภัณฑ์ข้ำงต้น 

 
 
 



15 
 

5.2 มีระบบในกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไร 

  ระบบกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ มำปรับปรุง
กระบวนกำร เริ่มจำกงำนบริกำรกำรศึกษำส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ปีละ 1 
ครั้ง และแจ้งผลกำรส ำรวจให้หลักสูตรฯ ทรำบ กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ น ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำในที่
ประชุม เพื่อปรับปรุง และเสนอสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำหรับปีถัดไป 

ในปีกำรศึกษำ 2563 ประเด็นที่นักศึกษำให้คะแนนควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำประเด็นอ่ืน คือ บริกำรเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ส ำหรับท ำวิจัย ซึ่งคณะฯ ได้แจ้งทำง ITSC เพ่ือปรับปรุงต่อไป ส่วน
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำเสนอขอเครื่องมือเพ่ิมเติม ในปีงบประมำณ 2564 คณะได้
งบประมำณจัดหำครุภัณฑ์เพ่ิมเติมทั้งงบประมำณเงินรำยได้และงบประมำณเงินแผ่นดิน  ดังนี้ 
1. เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด 
2. ตู้บ่มเชื้อในบรรยำกำศคำร์บอนไดออกไซด์ 
3. ตู้แช่เย็น -80 องศำเซลเซียส 
4. เครื่องเพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรมในสภำพจริง 
5. เครื่องตรวจสำรชีวเคมี 
6. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดสำรเรืองแสง 
7. เครื่องวัดปฏิกิริยำบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด 
8. เครื่องวิเครำะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร ์
9.  ชุดบันทึกข้อมูลสภำวะกำรขนส่งบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 2 ชุด 
10. เครื่องชั่งไฟฟ้ำ  (Analytical balance) จ ำนวน 1 เครื่อง 
11. pH tester แบบพกพำ จ ำนวน 4 ตัว 
12. Hot Plate Stirrer จ ำนวน 9 เครื่อง 
13. เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง (Spectrophotometer UV-Vis) จ ำนวน 1 เครื่อง 
14. เครื่อง Water activity จ ำนวน 1 เครื่อง 
15.  pH meter แบบตั้งโต๊ะ จ ำนวน 1 เครื่อง 
16.  ชุดถนอมอำหำร จ ำนวน 1 ชุด 
17.  ตู้บ่ม (incubator) จ ำนวน 1 ตู้  
18. ชุดควบคุมควำมเย็น (chiller) จ ำนวน 1 ชุด 
19. Over Head Stirrer จ ำนวน 2 เครื่อง 
20. เครื่องกรองน้ ำ จ ำนวน 2 ชุด 
21. Vacuum Pump จ ำนวน 2 ตัว 
22. ตู้แช่เย็น จ ำนวน 2 ตู้ 
23. ชุดตัดตัวอย่ำงต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จ ำวน 1 ชุด 
24. ชุดเครื่องแก้วสกัดสำรด้วยตัวท ำละลำย จ ำนวน 3 ชุด 
25. เครื่องท ำไอศกรีมขนำดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  จ ำนวน 2 เครื่อง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 กำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ควำมสอดคล้องระหว่ำง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs) Learning Outcomes ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำด้ำน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้ำน 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้ำน 

1. ควำมรู้และมีควำมเข้ำใจ
ที่ลึกซึ้งในองค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร  สำมำรถคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ และ
อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ
ประยุกต์องค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรที่เหมำะสม เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุง  
และพัฒนำอุตสำหกรรม
เกษตรของประเทศได้อย่ำง
ยั่งยืน 
 

1. บัณฑิตมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถคิด
อย่ำงเป็นระบบ  
2. สำมำรถประยุกต์องค์
ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
เพื่อน ำไปใช้ในกำร
ปรับปรุง  และพัฒนำ
อุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 

2. ควำมรู้ 
2.1 มีควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และทฤษฎีที่ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ 
2.2 สำมำรถวิเครำะห์
ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์
ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมกับ
กำรแก้ไขปัญหำ 
2.3 สำมำรถติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
และมีควำมรู้ในแนวกว้ำง
ของสำขำวิชำที่ศึกษำ
เพือ่ให้เล็งเห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
2.4 สำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ในที่ศึกษำกับ
ควำมรู้ในศำสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
3. ทักษะทำงปัญญำ 
3.1 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำงเป็น
ระบบ 
3.2 สำมำรถสืบค้น 
รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ 

ด้ำน Learner person: เป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร และมี
ควำมรอบรู้ด้ำนตำ่งๆ ในกำร
ประกอบอำชีพเพื่อควำม
มั่นคงและคุณภำพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีทักษะกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ด้ำน Co-creator: เป็นผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถ
ในกำรบูรณำกำรศำสตร์ต่ำงๆ
เพื่อพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ
ทำงอุตสำหกรรมเกษตร 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้ำน 

และสรุปประเด็นปัญหำ 
เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3.3 สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้และทักษะกบักำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
เหมำะสม 

2. ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
ในเทคนิคกำรค้นคว้ำวิจยั
เชิงลึก สำมำรถวำงแผนและ
คัดกรองข้อมูลเพื่อ
ด ำเนินกำรวิจยั สำมำรถ
สังเครำะห์ผลงำนวจิัยด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำรที่ส ำคัญและซับ
ช้อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถสรุปปัญหำ 
ตลอดจนเสนอแนะกำรแก้ไข
ปัญหำได้อยำ่งสร้ำงสรรค์ 

3. สำมำรถค้นคว้ำ 
วำงแผนและด ำเนินกำร
วิจัย ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำรได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
4.สำมำรถสรุปปญัหำ 
ตลอดจนเสนอแนะกำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
สร้ำงสรรค ์

3. ทักษะทำงปัญญำ 
3.1 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำงเป็น
ระบบ 
3.2 สำมำรถสืบค้น 
รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหำ 
เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3.3 สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้และทักษะกบักำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
เหมำะสม 
5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5.1 มีทักษะในกำรใช้
เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัต่อกำรท ำงำนที่
เก่ียวกับกำรใช้สำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสำร
อย่ำงเหมำะสม 
5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำ
โดยใช้สำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติ

ด้ำน Co-creator: เป็นผู้ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ มี
ควำมสำมำรถในกำรบูรณำ
กำรศำสตร์ต่ำงๆเพื่อพัฒนำ
หรือแก้ไขปัญหำทำง
อุตสำหกรรมเกษตร มี
คุณลักษณะควำมเปน็ 
ผู้ประกอบกำร รู้เท่ำทนักำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก สำมำรถสรำ้ง โอกำส
และเพิ่มมูลค่ำให้กับตนเอง 
ชุมชน สังคม และ
อุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้ำน 

มำประยุกต์ใช้ในกำร 
แก้ปัญหำที่เก่ียวข้องอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
5.3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำ
และกำรเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อกำร
น ำเสนออย่ำงเหมำะสม 

3. คุณธรรม  จริยธรรม  
และวุฒิภำวะในกำร
ประกอบสัมมำชีพ ทั้งใน
ภำครัฐและภำคเอกชน โดย
มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงมีระบบและมี
จริยธรรม 

5. บัณฑิตมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และวุฒิภำวะ
ในกำรประกอบสัมมำชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่ำและ
คุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต 
มีจรรยำบรรณทำงวชิำกำร
และวิชำชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
และควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคบั
ต่ำงๆ ขององค์กรและ
สังคม 
1.3 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ
และผู้ตำม สำมำรถท ำงำน
เป็นทีมและสำมำรถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและล ำดบั
ควำมส ำคัญ 
1.4 เคำรพสิทธิและรบัฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย ์

ด้ำน Learner person: เป็น
ผู้มีคุณธรรม ควำมเพียร 
มุ่งมั่น มำนะ บำกบัน่ และยึด
มั่นในจรรยำบรรณวชิำชีพ มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
ด้ำน Active citizen: เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยึดมัน่ใน
ควำมถูกต้อง 

4. มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
บุคคลได้อย่ำงหลำกหลำย

6. บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี  

4. ทักษะควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

ด้ำน Active citizen: เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยึดมัน่ใน
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes 
ตำมกรอบ TQF5 ด้ำน 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้ำน 

และสำมำรถวำงแผนในกำร
ปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

7. บัณฑิตมีทักษะในกำร
สื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
8. บัณฑิตสำมำรถวำงแผน
และปรับปรุงตนเองได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคน
หลำกหลำยทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
4.2 สำมำรถใช้ควำมรู้ใน
ศำสตร์มำชี้น ำสังคมใน
ประเด็นที่เหมำะสม และ
เป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเดน็
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอยำ่ง
พอเหมำะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 
4.3 มีควำมรับผิดชอบกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

ควำมถูกต้อง รู้ คุณค่ำและ
รักษ์ควำมเป็นไทย ร่วมมือ
รวมพลังเพื่อสร้ำงสรรค์กำร
พัฒนำและ เสริมสรำ้งสนัติสุข
อย่ำงยั่งยืนทั้งในระดบั
ครอบครัวชุมชนสงัคมและ
ประชำคมโลก 

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

เครื่องมือ/วิธีกำรที่ใช้ในกำร
ประเมินPLOs 

ผลกำรประเมิน PLOs ที่
แสดงประสิทธิผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และ/หรือร้อยละ
ของนักศึกษำที่บรรลุ (ถ้ำมี) 

1. บัณฑิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถคิด
อย่ำงเป็นระบบ  

-กำรอภิปรำยในชั้นเรียน 
-กำรอภิปรำยกลุ่ม 
-กำรสอบ  
-งำนมอบหมำย 
 

นักศึกษำมีควำมรู้และควำม
เข้ำใจในเนื้อหำของกระบวนวิชำ
ที่ศึกษำในระดับดี  2. สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรูด้้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุง  และพฒันำ
อุตสำหกรรมเกษตรของประเทศ 
3. สำมำรถค้นคว้ำ วำงแผนและด ำเนินกำรวิจยั 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำรได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
 

-กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ 
-กำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

ที่ผ่ำนมำถึงแม้ว่ำนักศึกษำจะใช้
เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร เ รี ย น แ ล ะ ท ำ
วิทยำนิพนธ์ เฉลี่ย  4 ปี  แต่มี
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีกำรที่ใช้ในกำร
ประเมินPLOs 

ผลกำรประเมิน PLOs ที่
แสดงประสิทธิผลกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และ/หรือร้อยละ
ของนักศึกษำที่บรรลุ (ถ้ำมี) 

4. สำมำรถสรุปปญัหำ ตลอดจนเสนอแนะกำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

-กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรตำมเงื่อนไขของหลักสูตร 

ISI/ Scopus เ พิ่ ม ขึ้ น  อี ก ทั้ ง
ผลงำนวิทยำนิพนธ์สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ในอุตสำหกรรม
เกษตรของประเทศได้ 

5. บัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  และวุฒิภำวะ
ในกำรประกอบสัมมำชีพ  
 

-กำรสังเกตพฤติกรรม 
-กำรไม่คัดลอกผลงำนผู้อื่น 
-ควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำชั้น
เ รี ย น แ ล ะ ต่ อ ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

ไม่มีกำรทุจริตกำรสอบและไม่
พบกำรคัดลอกผลงำนผู้อ่ืน และ
มีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำชั้น
เ รี ย น แ ล ะ ส่ ง ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย 

6. บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 

-กำรสังเกตพฤติกรรม 
 

นักศึกษำสำมำรถปรับตัวอยู่
ร่ วมกันได้อย่ ำงดี  และมีกำร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

7. บัณฑิตมีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กำรน ำเสนอในกระบวนวิชำและ
กำรสัมมนำ 
-กำรท ำงำนกลุ่ม กำรเป็นผู้น ำและ
ผู้ตำม 

นั กศึ กษ ำส ำม ำ รถน ำ เ สนอ
ผลงำนและสื่อสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

8. บัณฑิตสำมำรถวำงแผนและปรับปรุงตนเอง
และได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กำรติดตำมกำรจัดท ำ concept 
proposal กำ รติ ด ต ำมกำ รท ำ
วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์  ก ำ ร น ำ เ ส น อ 
ผลงำนวิจัยในวิชำสัมมนำ 2 และ
กำรสอบวิ ทยำนิพ นธ์ ไ ด้ ต ำม
แผนกำรศึกษำที่ก ำหนด 
 

นักศึกษำมีกำรวำงแผนและ
ปรับปรุงตนเองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยนักศึกษำชั้นปี
ที่ 1 และ 2 (รหัส 62 และ 63) 
สำมำรถเสนอ concept 
proposal และน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำกำรท ำ
วิทยำนพินธไ์ด้ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้  
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จ ำนวนกระบวนวิชำที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่เปิดสอน

และมีนักศึกษำลงทะเบียน 
จ ำนวนกระบวนวิชำที่ก ำหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

23 กระบวนวิชำ 13 กระบวนวิชำ 56.52 
 

2. ผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
รำยช่ือกระบวนวิชำ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทำง

ปรับปรุง 
601724 ADVANCED 
FOOD TECHNOLOGY 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

601745 ADV FOOD 
PROC AND TECH 
 
 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

601765 FOOD FOR 
HEALTH 

 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลผุลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้ำนที่ก ำหนดในระดบัดี  

- 

601767 ADVANCED 
HUMAN NUTRITION 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

601769 ADV HUMAN 
NUTRITION 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลผุลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้ำนที่ก ำหนดในระดบัดี 
มีปัญหำบ้ำงทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

- 

601775 ADV FOOD 
SCI AND ANAL   

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

601789 SELECTED 
TOPICS IN FD SC 
sec.032 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 
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รำยช่ือกระบวนวิชำ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทำง
ปรับปรุง 

601789 SELECTED 
TOPICS IN FD SC 
sec.033 

 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 
มี ปั ญ ห ำ บ้ ำ ง ท ำ ง ด้ ำ น
ภำษำอังกฤษ 

-ปัญหำทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ กำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษยังมีอยู่บ้ำง ละ
จะท ำกำรปรับปรุงในกำร
สอนครั้งต่อไป 

601789 SELECTED 
TOPICS IN FD SC 
sec.034 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

601792 SEMINAR IN 
FD SCI  TECH  II 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

604711 MMTM HT 
MASS TRANS PHENO 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

604712 MATH 
MODEL & SIMU IN 
FPE 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

กำรให้นักศึกษำไปศึกษำ
และวิเครำะหผ์ลงำนตีพิมพ์
นำนำชำติที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหำวิชำ ช่วยเสริมสรำ้ง
ควำมเข้ำใจของนักศึกษำได้
เป็นอย่ำงด ี

604715 PHYSIC ENG 
PROPERTI FOOD 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 (COVID-19) ท ำให้กำร
เรียนกำรสอนและกำรสอบ
ในหลำยๆช่วงของกำรเรยีน
เป็นแบบออนไลน์ท ำให้
นักศึกษำ และคณำจำรย์
ตอ้งปรับวิธีกำรเรียนกำร
สอนและกำรสอบใหม่เพื่อให้
เหมำะกับสถำณกำรณ์ใน
ปัจจุบัน 

604732 PRINCIPLE 
RISK ASSESS FOOD 

 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

กระบวนวิชำนี้มุ่งหมำย
เพื่อให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่
ได้ใช้ในกระบวนวิชำและ
เนื้อหำจำกกำรเรียนรู้ใน
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รำยช่ือกระบวนวิชำ วิธีกำรทวนสอบ ผลกำรทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทำง
ปรับปรุง 

 

 

 

 

ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
กำรประกอบวิชำชีพ มีกำร
น ำโจทย์วิจัยจำก
ผู้ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น
จำกเดิมมำให้นักศึกษำได้
วิเครำะหเ์พื่อฝึก
ประสบกำรณ์ต่อไป 

604736 FOOD 
SAFETY MGMT IN SC 

ทวนสอบโดยอำจำรยผ์ู้สอน
และกรรมกำรบริหำร
หลักสตูร 

บรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 5 
ด้ำนที่ก ำหนดในระดับดี 

- 

 
 

3. หลักสูตรมีแนวทำงจะพัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่ำงไร 
           หลักสูตรฯ มีแนวทำงในกำรปรับปรุงโดยกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ผู้สอนใช้เทคนิคกำรเรียนกำรสอน
เป็นแบบ active learning เพ่ือให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น และใช้ภำษำอังกฤษในกำร
เรียนกำรสอนมำกข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภำพบัณฑิตด้ำนคุณธรรม คุณภำพ และทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
(TQF) 

ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ
2560 

ปีกำรศึกษำ
2561 

ปีกำรศึกษำ
2562 

ปีกำรศึกษำ2563 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 1 2 2 - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 6 6 9 6 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 100 33.33 22.22 ไม่มีบัณฑิต 

ได้รับกำรประเมิน 
จำกนำยจ้ำง 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.25 5.00 4.75  -  

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 4.00 4.83 4.83  -  

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4.00 4.80 4.50  -  

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

4.25 5.00 5.00 
 -  
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ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ
2560 

ปีกำรศึกษำ
2561 

ปีกำรศึกษำ
2562 

ปีกำรศึกษำ2563 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.00 4.70 4.40 
 -  

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 4.00 5.00 4.50  -  

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้ำน 

4.09 4.87 4.65  -  

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.60 
- 

 
2. ผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต ตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่

หลักสูตรก ำหนด (PLOs) (ถ้ำมี) 
ผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ

2560 
ปีกำรศึกษำ

2561 
ปีกำรศึกษำ

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 1 2 2 - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 6 6 9 6 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 100 33.33 22.22 ไม่มีบัณฑิต 

ได้รับกำรประเมิน 
จำกนำยจ้ำง 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน...........     
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน.............     
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........     
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินรวมตำม PLOs ที่
หลักสูตรก ำหนด 

    

หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนดสำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

3. กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำร
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
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เนื่องจำกไม่มีผลกำรประเมินบัณฑิตจำกผู้ใช้บัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2563 จึงไม่สำมำรถบอก
แนวโน้มได้ว่ำเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

3.2 มีระบบในกำรน ำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่ำงไร 
ระบบกำรน ำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงหรือ

พัฒนำคุณภำพบัณฑิต เริ่มจำกส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
แจ้งผลกำรส ำรวจให้คณะทรำบ คณะแจ้งผลกำรประเมินให้กับทุกหลักสูตร กรรมกำรบริหำรหลักสูตร
พิจำรณำผลกำรประเมินและเสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน 

4. ผลกำรพัฒนำตำมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร ผู้ใช้บัณฑิต             
(ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกกำรรำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจนำยจ้ำง 
ผู้ประกอบกำร ผู้บังคับบัญชำบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำตำม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

- - - 
     หมำยเหตุ   เนื่องจำกไม่มีผลกำรประเมินบัณฑิตจำกผู้ใช้บัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2563 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2560 2561 2562 2563 
ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯผลงำนของนักศึกษำ
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีเผยแพร่ทั้งหมด 

4.00 2.80 4.60 1.40 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 7 6 3 6 
ร้อยละ 57.14 46.67 115.00 23.33 
คะแนนที่ได้ 7.14 5.83 14.38 2.92 

 
1. ชื่อและรหัสของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ 2563) 

ล ำดับที่ ชื่อนักศึกษำ รหัสนักศึกษำ 
1 นำงสำวเฟ่ืองฟ้ำ  ปันธิ 591331024 
2 นำงสำววิมพ์วิภำ  ใจวงค์ 601331018 
3 นำยธนะพัฒน์  รตะศรีสมบูรณ์ 581331002 
4 นำยพิชำน  เผ่ำพงษ์จันทร์ 591331003 
5 นำงสำวอัญชลิสำ  จิตตะลม 581331009 
6 นำงสำวศิริวรรณ  นะนำ 601331019 



26 
 

2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส ำหรับกำรรำยงำนผลงำนทำงวิชำกำร)  

ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงำน 

ชื่อผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ในปีปฏิทิน 2563) 

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้ำ 

บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติฯ  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
นำงสำววิมพ์วิภำ 
ใจวงค ์

Combined Heat Pump and Vacuum 
Microwave Drying for Production of 
High Bioactive Compound mulberry 
Leaf Powder. 

 

The 
International 
Conference on 
Food and 
Applied 
Bioscience 2020: 
Insights for 
Research and 
Industry 4.0. 

February 6-7, 2020. 
Chiang Mai Grandview 
Hotel. Chiang Mai. 
Thailand. (FAB 
PROCEEDING 2020, 8-17) 

บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ.ฯ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
นำยญัฐพนธ์  
มงคลก ำธร 

Production of Protein Hydrolysate 
Containing Antioxidant and 
Angiotensin -I-Converting 
 Enzyme (ACE) Inhibitory Activities 
from Tuna ( Katsuwonuspelamis) 
Blood 

Processes Processes 2020, 
8,1518; 
doi:10.3390/pr8111518 
 

 
3. กำรวิเครำะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี: ปัจจัย/สำเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนัก
ของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง: ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ปีกำรศึกษำ 2563 มีค่ำลดลง เนื่องจำก

นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำส่วนหนึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในปีกำรศึกษำ 2562 แล้ว    
 
3.2 มีวิธีกำรในกำรพัฒนำคุณภำพผลงำนของนักศึกษำเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่ำน้ ำหนักที่สูงขึ้น
อย่ำงไร 
 หลักสูตรได้พัฒนำทักษะกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

โดยจัดเป็นค่ำย Manuscript Camp เรื่อง มุมมองจำกประสบกำรณ์ตรง: เตรียม Manuscript อย่ำงไรให้
เตะตำ Editor เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2564 และหลักสูตรได้สนับสนุนให้นักศึกษำไปน ำเสนอผลงำนในงำน
วิชำกำรระดับนำนำชำติ และได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในงำน The 7th International 
Conference on Engineering, Applied Science and Technology จัดวันที่ 1-2 เมษำยน 2564 
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ภำคผนวก 
ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน : ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558(เลือกรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 
 

ตัวอย่ำง ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมีกำร
บันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมี 3 ครั้งที่
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเข้ำครบ 80% 

(เอกสำรแนบ 1) 

2. มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ 

มคอ.2 สอดคล้องกับ TQF 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำร
เปิดภำคกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุกกระบวนวิชำ  

ครบทุกวิชำก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
(เอกสำรแนบ 2) 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนวิชำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม  ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตร ภำยใน 30 วัน หลัง
วันปิดภำคกำรศึกษำ 

ครบทุกวิชำภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุด
กำรศึกษำ (เอกสำรแนบ 3) 

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

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ทวนสอบ 13 กระบวนวิชำจำก 23
กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 56.52 

(เอกสำรแนบ 4) 
7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7ปีที่แล้ว 

มี 

8. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

ไม่มีอำจำรย์ใหม่ 

9. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

3.63 
(เอกสำรแนบ 5) 



28 
 

ตัวอย่ำง ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 
ไม่มีบัณฑิตได้รับกำรประเมิน 

จำกนำยจ้ำง 
(เอกสำรแนบ 6) 

 
 


