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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
ระดับปริญญาตรี  
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

ภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2  80 80 80 80 80 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  70 87 105 78 113 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 87.50 108.75 131.25 97.50 141.25 

 

หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 
สรุปผลการด าเนินงาน   

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

87.50 108.75 131.25 97.50 141.25 

 
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 ำ
กว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เนื่องจำกกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรรับของคณะ และปัจจัยภำยนอกที่ไม่
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สำมำรถควบคุมได้ เช่น จ ำนวนผู้ที่ต้องกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำที่ลดลง แต่อย่ำงไรก็ตำมใน 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 จ ำนวนรับนักศึกษำที่ได้จริง มีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน จำกกำรประชำสัมพันธ์
ในเชิงรุกของคณะฯ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนโดยตรง เช่น กิจกรรมพ่ีโรงเรียนชวนน้อง
เรียน อก.มช และ Roadshow ตำมโรงเรียนต่ำงๆ กำรจัดกำรถำมตอบตำมช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ 
และกำรจัดโครงกำร AGRO AMBASSADOR เพ่ือให้นักศึกษำที่เรียนอยู่เป็นตัวแทนเผยแพร่ข้อไปยัง
นักเรียน และผู้สนใจได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนี้ ยังได้จัดท ำแผนรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรรับนศ.ในระบบใหม่ และกำรร่วมมือกับคณะในกำรจัดกิจกรรมเชิงรุก เพ่ือจูงใจให้
คนที่มีผลกำรเรียนดีมีควำมสำมำรถสนใจสมัครเข้ำมำเรียนในหลักสูตรเพ่ิมขึ้น เช่น กำรจัดกิจกรรม
ค่ำยอุตสำหกรรมเกษตรร่วมกับ สวทช. ภำคเหนือ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งจะมี
กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปรรูปอำหำรแบบต่ำงๆ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และกำรจัดท ำโครงงำนเสนอกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมเกษตร เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักกับคณะมำกขึ้น กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์โดยจัดท ำ
ค่ำยอุตสำหกรรมเกษตรโดยคัดเลือกนักเรียนจำกทั่วประเทศ กำรจัดกิจกรรม open house และ
ตลำดนัดหลักสูตร และจัดกิจกรรมวันวิชำกำรเพ่ือให้นักศึกษำชั้นปีที่ 4 น ำเสนอผลงำนให้นักศึกษำรุ่น
น้องได้รู้จักลักษณะงำนวิจัยในสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่มำกขึ้น กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้นักเรียน
ได้รู้จักกับสำขำวิชำที่จะเรียนมำกขึ้น  ซึ่งจำกกำรสอบถำมนักเรียนที่มีสอบสัมภำษณ์และจำกแบบ
ส ำรวจได้ข้อมูลว่ำ นักเรียนหำข้อมูลสำขำวิชำที่ต้องกำรเรียนเองจำกเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่
ประชุมจึงมีมติให้เน้นกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น วีดีทัศน์เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
และลักษณะงำนที่จะท ำของแต่ละหลักสูตร เป็นสื่อแบบเข้ำใจง่ำยขึ้นบนเว็บไซต์ของคณะฯ 
Facebook และ YouTube เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนรับเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำร้อยละ 131 มีสำเหตุมำจำกกำรคำดกำรณ์ที่
ไม่คิดว่ำจะมีปริมำณนักศึกษำเลือกเข้ำมำยังสำขำเพ่ิมขึ้น ท ำให้มีกำรเพ่ิมปริมำณรับในช่วงกำรรับ
เขำ้รอบท่ี 3 และ 4 อย่ำงไรก็ตำม ในปี พ.ศ. 2563 กำรประเมินกำรรับเข้ำท ำให้มีเกณฑ์มำตรฐำนและ
พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนยิ่งขึ้น โดยกำรที่ไม่เพ่ิมจ ำนวนเผื่อกำรสละสิทธิ์มำกเกินไป จึงท ำให้จ ำนวนรับ
ใกล้เคียงจ ำนวนแผนที่ตั้ง โดยในปี พ.ศ. 2563 จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดท ำเพ่ือเสริมกำรรับเข้ำยังคงมี
กิจกรรมต่ำงๆ เหมือนเดิมดังเช่นในปี พ.ศ. 2562   

ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจำกได้จำกนโยบำยมำจำกคณะ ที่มองภำพโดยรวมของสำขำวิชำอ่ืน
ที่รับนักศึกษำได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ขณะที่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรยัง
ได้รับควำมสนใจจำกผุ้สมัครเข้ำเรียน งำนแผนและนโยบำยของคณะจึงปรับจ ำนวนกำรรับเข้ำของ
สำขำสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ร้อยละ 50 โดยประมำณ 
 
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

แนวโน้มจ ำนวนกำรรับเข้ำจริงที่เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ทำงสำขำและคณะได้
ร่วมกันประชำสัมพันธ์ในเชิงรุกมำกยิ่งขึ้น โดยเห็นจำกผลสัมฤทธิ์กำรรับเข้ำที่เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2561 
และ 2562 จำกข้อมูลที่ได้จำกนักศึกษำ พบว่ำ ข้อมูลจำกกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับหลักสูตร
ท ำให้นักศึกษำตัดสินใจสมัครและเข้ำมำศึกษำมำกขึ้น แต่จ ำนวนรับที่มำกขึ้นอย่ำงมำกในปี พ.ศ. 
2562 อำจเกิดจำกกำรคำดกำรณ์เผื่อจ ำนวนผู้สมัครที่มักสละสิทธิ์ในแต่ละรอบ แล้วพบว่ำผู้สมัครในปี
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นี้ไม่มีกำรสละสิทธิ์ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ ท ำให้มีกำรพิจำรณำกำรประเมินกำรเพ่ิมจ ำนวนรับในรอบที่ 3 
และ 4 ของกำรรับเข้ำในปี พ.ศ. 2563 ละเอียดยิ่งขึ้น ในส่วนของกำรรับเข้ำในปี พ.ศ. 2564 กำร
รับเข้ำที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจำกได้จำกนโยบำยมำจำกคณะดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
 
2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

หลักสูตรจะน ำข้อมูลกำรรับเข้ำในปีที่ผ่ำนมำคำดกำรณ์ใหม่ในทุกครั้งที่มีกำรปรับเปลี่ยน
กำรรับเข้ำจำกกำรรับเข้ำในรอบต่ำงๆ เพ่ือให้จ ำนวนที่รับเข้ำไม่มำกหรือน้อยจนเกินไปจำกจ ำนวนที่
ต้องกำร เพรำะอำจส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในอนำคต และโยงไปถึงควำมถึงพอใจของ
นักศึกษำได้ และถ้ำแนวโน้มควำมต้องกำรสมัครเข้ำเรียนยังเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทำงสำขำวิชำฯ 
จะหำแนวทำงร่วมกับส ำนักวิชำฯ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเพ่ิมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เพียงพอ 

นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2564 ทำงสำขำมีกำรปรับสัดส่วนจ ำนวนกำรรับรอบแฟ้มสะสม
งำนเพ่ิมข้ึน จ ำนวนเพิ่มขึ้น 2-3 เท่ำจำกเดิม เพ่ือให้นักศึกษำที่มีควำมสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตำม
ควำมต้องกำรของหลักสูตรมำกขึ้น โดยจะใช้ในนักศึกษำที่จะเข้ำมำในปี พ.ศ. 2565 นี้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน   
1. การคงอยูข่องนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ  

(ระบุจ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 64 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  0 14 83.91 ลาออก 13 พ้นสภาพ 1  
รหัส 62 105 6 3  0   9 82.28 ลาออก 9 
รหัส 63 78 1 3      4 97.14 ลาออก 4 
รหัส 64 113 3    3 83.91 ลาออก 3 

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

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 (*1) 
ปีการศึกษา 
2561 (*2) 

ปีการศึกษา 
2562 (*3) 

ปีการศึกษา 
2563 (*4) 

ปีการศึกษา 
2564 (*5) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวมหลักสูตร 

85.94 85.14 82.28 97.14 83.91 

 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

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

จำกผลอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 คงอยู่เต็มใกล้เคียงจ ำนวนรับ แต่
มีแนวโน้มกำรลดลงในปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปีกำรศึกษำ 2562 และเพ่ิมขึ้นมำที่ร้อย
ละ 98 ในปีกำรศึกษำ 2563 เนื่องจำกเนื่องจำกสำขำได้รับแผนกำรรับให้ได้จ ำนวนรับที่ใกล้เคียง
จ ำนวนรับเข้ำที่ต้องกำร รวมถึงมีกระบวนกำรในกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำ กำรให้ศิษย์เก่ำ และผู้ที่
ท ำงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรมำให้ข้อมูลตั้งแต่ในช่วงกำรปฐมนิเทศน์ในนักศึกษำปีที่ 1 
พ.ศ. 2562 จึงท ำให้ผลกำรคงอยู่เพิ่มขึ้นในปี 2563 แต่ในปีกำรศึกษำ 2564 เนื่องจำกกำรเพ่ิมจ ำนวน
รับเข้ำ กอรปกับสถำณกำรณ์โควิด ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำให้นักศึกษำได้ ซึ่ง
กำรสื่อสำรทำงออนไลน์มีข้อจ ำกัดท ำให้ประสิทธิภำพน้อยกว่ำ  
2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงทีค่ืออะไร 

อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำไม่คงที่ สำเหตุที่ท ำให้นักศึกษำลำออกมำจำก 2 สำเหตุหลัก
คือ (1) ต้องกำรเปลี่ยนสำขำที่เรียนตำมควำมชอบและควำมถนัด (2) ระบบกำรรับเข้ำมหำวิทยำลัย
เอ้ือต่อกำรตัดสินใจเปลี่ยนสำขำที่เรียน (3) นักศึกษำไม่สำมำรถปรับตัวได้เหมำะสมในสภำวะกำรณ์ 
COVID ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรเรียน  
 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย 

ในปีที่ผ่ำนมำทำงสำขำวิชำได้จัดท ำกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำขำในระหว่ำงวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่  เพ่ือให้นักศึกษำปีที่ 1 มีควำมเข้ำใจในสำขำและอำจเพ่ิมโอกำสให้นักศึกษำ
ที่ยังลังเลในกำรศึกษำต่อสำมำรถตัดสินใจที่จะคงอยู่ นอกจำกนี้กำรเพ่ิมควำมคงอยู่ของนักศึกษำยัง
จัดท ำในส่วนของคณะอีกหลำยรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน 
(กิจกรรม Pre-college) กำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ กำรให้ค ำปรึกษำ
ทำงช่องทำงออนไลน์จำกงำนกำรศึกษำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำที่พร้อมจะดูแลนักศึกษำ โดยอำจำรย์
แต่ละท่ำนมีกระบวนกำรดูแลทั้งออฟไลน์และออนไลน์ตำมควำมถนัดของอำจำรย์ในสำขำแต่ละ
บุคคคล ในส่วนของทุนสนับสนุนกำรศึกษำนั้น ทำงคณะได้เพ่ิมทุนสนับสนุนกำรศึกษำในทุกปี โดยใน
สองปีที่ผ่ำนมำมีทุนกำรศึกษำที่ให้ส ำหรับแต่ละสำขำวิชำโดยเฉพำะ ส ำหรับนักศึกษำที่มีผลกำรเรียน
ดีตลอดหลักสูตรในสี่ปี เป็นต้น 
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กำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจำกสถำณกำรณ์โควิดยังไม่คลี่คลำย แผนที่วำงไว้ จึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ ดังนั้นแผนงำนที่วำงไว้จะน ำมำด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ 
ระยะสั้น โดยในปีกำรศึกษำ 2565 หลักสูตรมีแนวทำงเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้นักศึกษำที่เรียนอ่อน และ
อำจอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพ โดยหลักสูตรจะเพ่ิมช่องทำงกำรพบปะพูดคุยเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่ำงนักศึกษำ และคณำจำรย์ และให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และปัญหำทั่วไป  
ระยะยำว ทำงหลักสูตร จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ และสร้ำงเข้ำใจใน
วิชำชีพ ส ำหรับนักศึกษำในทุกชั้นปี โดยเฉพำะปีที่ 1 และ2 เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจในกำรเรียน รวมถึง
อนำคตในสำขำที่เรียนมำกขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

1. การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
รหัส 57 64 51     79.69 
รหัส 58 74  59    79.73 
รหัส 59 79   59   74.68 
รหัส 60 70    57  81.43 
รหัส 61 87     68 78.16 

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 * 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

79.69 79.73 74.68 81.43 78.16 

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

มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
ร้อยละกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรเพ่ิมขึ้นในปีกำรศึกษำ 

2561 เทียบจำกปี 2560 เล็กน้อย และลดลงในปีกำรศึกษำ 2562 อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกหลำย
สำเหตุ เช่น (1) ควำมรู้พ้ืนฐำนหรือควำมถนัดของนศ. แรกเข้ำอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้นักศึกษำบำงส่วนที่เข้ำมำเรียนในสำขำวิชำมีคะแนนในกลุ่มสำระวิชำ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ค่อนข้ำงต่ ำ (2) ปัญหำจำกกำรปรับตัวในกำรเรียนและกำรใช้ชีวิตใน
ระดับมหำวิทยำลัยอำจส่งผลต่อผลกำรเรียนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  คือ 
มีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมในปีที่ 1  ต่ ำกว่ำ 1.50  และมีนักศึกษำบำงคนได้
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.75 ติดต่อกันสองภำคกำรศึกษำในชั้นปีที่ 2 เป็นต้น (3) ปัญหำจำก
กระบวนวิชำวิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนในหลักสูตรที่มีมำกและเนื้อหำเข้มข้นมำก จนอำจเป็นอุปสรรค
กับกำรเรียนของนักศึกษำ ประกอบกับถ้ำนักศึกษำมีควำมรู้พื้นฐำนหรือควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษไม่แน่นพอตั้งแต่แรกเข้ำจะยิ่งเป็นอุปสรรคกับกำรเรียนมำก 
ควำมสำมำรถวิชำพ้ืนฐำนและวิชำที่ต้องผ่ำนก่อน (Pre requisite) ถือเป็นอุปสรรคส ำคัญ  ปี
กำรศึกษำ 2563 ร้อยละของกำรส ำเร็จกำรศึกษำมีเพ่ิมขึ้น อำจเนื่องจำกทำงสำขำได้มีกำร
ตรวจสอบนักศึกษำระหว่ำงกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำท่ีมีควำมเสี่ยงของผลกำรศึกษำที่อำจต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ ในส่วนของปีกำรศึกษำ 2564 ร้อยละของกำรส ำเร็จกำรศึกษำลดลง อำจเนื่องจำกผลของ
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบออนไลน์จำกสถำนกำรณ์โควิดท ำให้นักศึกำบำงส่วน
ไม่มีควำมพร้อมหรือไม่สำมำรถปรับตัวได้ ส่งผลต่ออัตรำกำรจบ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ทำงหลักสูตรมีแผนปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับวิชำพ้ืนฐำนให้มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ

ของหลักสูตรมำกยิ่งขึ้น และใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2566 ได้แก่  
1. วิชำ แคลคูลัส ทำงคณะฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์คณะวิทยำศำสตร์ปรับปรุงรำยวิชำ

ให้เหมำะสมกับทำงคณะมำกยิ่งขึ้น (ด ำเนินกำรแล้ว) 
2. วิชำ ฟิสิกส์ ทำงคณะฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์คณะวิทยำศำสตร์ปรับปรุงรำยวิชำให้

เหมำะสมกับทำงคณะมำกยิ่งขึ้น (ด ำเนินกำรแล้ว) 
3. วิชำ สถิติพ้ืนฐำน ทำงคณะฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์คณะวิทยำศำสตร์ปรับปรุง

รำยวิชำให้เหมำะสมกับทำงคณะมำกยิ่งขึ้น (อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร) 
 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร   

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

4.06  4.00 4.00 4.03 4.03 
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หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 

หลักสูตรเตรียมด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2566 โดยลดจ ำนวนวิชำพ้ืนฐำน
ที่มีควำมซ้ ำซ้อน และขอควำมร่วมมือไปยังคณะวิทยำศำสตร์และคณะอ่ืนๆ เพ่ือขอเปิดหรือปรับ
ปรุงเนื้อหำกระบวนวิชำให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
ร้อยละของกระบวนวิชำที่ได้รับกำร
ประเมิน 

83.38 84.52 88.04 86.53 84.66 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

1 1 - - 1 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

4.17 4.22 4.40 4.33 4.23 

 
 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่  : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ ค่ำเฉลี่ยกำรประเมินมีแนวโน้นอยู่ระหว่ำง 4.17-4.40 ในช่วง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2564 ค่ำที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมำก แต่ยังมีค่ำที่ขึ้นและลงในแต่ละช่วงปี อำจเกิด
จำกกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์หลังจำกที่ได้ทรำบผลกำรประเมิน มีกำรเรียนกำรสอน
แบบ active learning เพ่ิมขึ้น ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563-2564 ปัญหำของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในช่วง COVID ในระบบ online learning โดยเฉพำะวิชำที่มีปฏิบัติกำร ต้องมีกำรปรับตัวทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนอย่ำงกระทันหันในภำคกำรเรียนที่ 1  เกิดปัญหำทั้งผู้สอนในบำงรำยวิชำ และในส่วนของนักศึกษำ
ยังไม่มีกำรเตรียมตัวให้พร้อมส ำหรับกำรเรียนออนไลน์ อำจท ำให้ควำมสนใจของนักศึกษำอำจลดลง ท ำ
ให้ผลประเมินกำรเรียนกำรสอนอำจลดลงได้บ้ำง  
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2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
ในระยะสั้น คณำจำรย์ให้ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมพร้อมใน

กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คณำจำรย์ในหลักสูตรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบ 
active learning เพ่ิมขึ้น โดยคณำจำรย์ได้ผ่ำนกำรรอบรม และพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ และกำรเพ่ิมคลิปกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้นักศึกษำใช้ในกำรศึกษำนอกเวลำได้  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 

จำกผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ พบว่ำ ในปีนี้
นักศึกษำให้คะแนนในส่วนของสิ่งสนันสนุนกำรเรียนรู้ในหมวดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำน
กำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำต่ ำกว่ำหมวดอ่ืนๆ  คือ 3.31-3.69 คะแนน พบว่ำ กำรจัด
สถำนที่ออกก ำลังกำยและเปิดให้ใช้บริกำร และสถำนที่ส ำหรับท ำงำนหรือนั่งพักผ่อนหรือรอระหว่ำง
เรียนอย่ำงเต็มท่ีอำจมีไมเ่พียงพอด้วยจ ำนวนนักศึกษำที่เพ่ิมมำกขึ้น   

 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

ทำงหลักสูตร ได้ท ำเรื่องขอจัดสรรและปรับปรุงห้องพักนักศึกษำ ในปี พ.ศ. 2563 และ
ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2564 นอกจำกนี้ ทำงคณะได้รับจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงอำคำร co-
working space เพ่ือส่งเสริมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และสันทนำกำร (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2566) ควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำที่ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี อย่ำงไรก็ตำมทำงสำขำมีแผนที่จะจัด
กิจกรรมเสริมทักษะควำมส ำเร็จในวิชำชีพ (Soft skill) เช่น กำรจัดเลคเชอร์ซีรีส์ ด้ำนกำรเงิน กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร กำรจัดกำรควำมเครียด เป็นต้น 

 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตร 
(ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564 

ประเด็นการประเมิน  ค่าเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรด้ำนกำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
นักศึกษำ 

3.50 

ควำมพึงพอใจต่อกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.68 

 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.32 3.19 3.45 3.73 3.56 
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5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจไม่คงที่  ตลอด 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2564 เนื่องจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิดท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำมำใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงเต็มที่ สิ่งสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบออนไลน์ จึงไม่สำมำรถทดแทนและตอบสนองควำม
ต้องกำรได้อย่ำงสมบูรณ์ 
 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
เมื่อรับทรำบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและข้อร้องเรียน มำพิจำรณำในที่

ประชุมสำขำวิชำ และด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้เหมำะสม โดยถ้ำเป็นกรณีที่คณำจำรย์ใน
สำขำฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยตนเองให้ด ำเนินกำรทันที เช่น กำรท ำคลิปวิดีโอกำรเรียนกำรสอน
ส ำหรับกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ (ด ำเนินกำรแล้ว) ในส่วนของกำรจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ทดแทน
เพ่ิมเติม ในกรณีที่เป็นครุภัณฑ์หลักสูตรด ำเนินกำรขออนุมัติงบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักวิชำและ
คณะฯ (ด ำเนินกำรแล้วบำงส่วน) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (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 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมใน
กำรด ำเนินชีวิต ประกอบ
อำชีพด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ 

 ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ตระหนักในคุณค่ำ
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต   มีจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
และควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำงๆ ขององค์กรและ
สังคม 

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 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

1.3 มีภำวะควำมเป็น
ผู้น ำและผู้ตำม     
สำมำรถท ำงำนเป็นทีม
และสำมำรถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล ำดับ
ควำมส ำคัญ 
1.4  เคำรพสิทธิและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ 

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

PLO 1  
สำมำรถใช้ควำมรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับกำรแปร
รูปและวิศวกรรมอำหำร 
เคมีอำหำร จุลชีววิทยำ
ทำงอำหำร              
ควำมปลอดภัยทำง
อำหำร หลักโภชนศำสตร์ 
กำรประเมินทำง
ประสำทสัมผัส            
กำรควบคุมและประกัน
คุณภำพ กฏหมำยอำหำร
และข้อก ำหนดต่ำงๆ 
เพ่ือวิเครำะห์แก้ปัญหำ 
และพัฒนำงำนทำงด้ำน
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
ศึกษำเพ่ือให้เล็งเห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจ
ผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ในที่ศึกษำกับ
ควำมรู้ในศำสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1) Learner person 
เป็นบุคคลที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร และมีควำมรอบรู้
ด้ำนตำ่งๆในกำรประกอบ
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
ณำกำ รศ ำสตร์ ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ
พัฒนำหรือแก้ไขปัญหำทำง
อุตสำหกรรมเกษตร 
 



12 
 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

3. สำมำรถสื่อสำรและ
ปรั บ ตั ว ใ นก ำ รท ำ ง ำ น
ร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนำตนเอง
และวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงกำรช่วยปรับปรุง
และยกระดับมำตรฐำน
ของอุตสำหกรรมอำหำร  
ทุกประเภทให้สำมำรถ
แข่งขันได้ในตลำดทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ   

PLO 2  สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงมี
ทักษะทำงกำรสื่อสำร 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา   
3.1 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำง
เป็นระบบ 
3.2 สำมำรถสืบค้น 
รวบรวม ศึกษำ 
วิเครำะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหำ เพ่ือใช้ใน
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
3.3 สำมำรถประยุกต์
ควำมรู้และทักษะกับกำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำง
เหมำะสม 

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
เพ่ือพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ
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 
โอกำสและเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และ
อุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ  

  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคลและ
ความสามารถในการ
รับผิดชอบ   
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
คนหลำกหลำยทั้ง
ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
4.2 สำมำรถใช้ควำมรู้ใน
ศำสตร์มำชี้น ำสังคมใน
ประเด็นที่เหมำะสม และ
เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่ำงพอเหมำะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

1) Learner person 
เป็นบุคคลที่ มีทั กษะกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) Active citizen 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำม
กล้ำหำญทำงจริยธรรมทำง
วิชำชีพ  
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

4.3 มีควำมรับผิดชอบ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

 PLO 3 สำมำรถใช้ทักษะ
ทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อรวบรวม
และสังเครำะห์ข้อมูล
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
5.1 มีทักษะในกำรใช้
เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำน
ที่เก่ียวกับกำรใช้
สำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำง
เหมำะสม 
5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำ
โดยใช้สำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติ
มำประยุกต์ใช้ในกำร
แก้ปัญหำเกี่ยวข้องอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
5.3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพทั้งปำก
เปล่ำและกำรเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
กำรน ำเสนออย่ำง
เหมำะสม 

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
เพ่ือพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ
ทำงอุตสำหกรรมเกษตร 
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
PLO 1 สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะ
เกี่ยวกับกำรแปรรูปและวิศวกรรม
อำหำร เคมีอำหำร จุลชีววิทยำทำง
อำหำร ควำมปลอดภัยทำงอำหำร 
หลักโภชนศำสตร์ กำรประเมินทำง
ประสำทสั มผั ส  กำรควบคุมและ
ประกันคุณภำพ กฏหมำยอำหำรและ
ข้ อ ก ำ หนดต่ ำ ง ๆ  เ พ่ื อ วิ เ ค ร ำ ะห์
แก้ปัญหำ และพัฒนำงำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ได้อย่ำงเหมำะสม 

สอบถำมผู้ใช้บัณฑิต 

 

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  ร้อยละ 
4.07  

PLO 2  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
รวมถึงมีทักษะทำงกำรสื่อสำร 

สอบถำมผู้ใช้บัณฑิต คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  ร้อยละ 
4.61 

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

สอบถำมผู้ใช้บัณฑิต คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  ร้อยละ 
4.18 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์   
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

37 10 27.02 
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2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์   
รายช่ือกระบวนวิชา 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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

601361 เคมีอำหำร 
(FOOD 
CHEMISTRY) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
2.1,  2.3, 
2.4,  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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 
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รายช่ือกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

601362 FUNC 
FOOD 
NUTRACEUTICALS 

1.2, 2.1,  
3.1, 3.2, 
4.1, 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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 
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รายช่ือกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

601424 เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
(BAKERY 
TECHNOLOGY ) 

1.2, 1.4, 
2.1,  2.2, 
2.3,  3.2, 
3.3, 4.1, 
4.3, 5.1 
 

-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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 
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รายช่ือกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

601453 ปฏิบัติกำร
กำรควบคุมคุณภำพ
และประกันคุณภำพ 
(QUAL CON& 
ASSUR LAB) 

1.3, 1.4 
 

-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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 
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รายช่ือกระบวนวิชา TQF วิธีการทวนสอบ ผลการทวนสอบ ข้อคิดเห็น/แนวทาง
ปรับปรุง 

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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 

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  
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนมีควำม
เหมำะสมกับเนื้อหำ
สำระ 
-กำรวัดและ
ประเมินผล
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ 
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3. หลักสตูรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  
หลักสูตรส่งเสริมคณำจำรย์ให้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง

ต่อเนื่อง (เอกสำรแนบ 5) ทั้งในส่วนของส ำนักพัฒนำนักศึกษำ TLIC และหน่วยงำนภำยนอก และน ำ
ทักษะที่ได้มำปรับใช้และพิจำรณำให้ดีขึ้น บำงรำยวิชำมีกำรใช้ RUBIC ในกำรวัดและกำรประเมินผล 
หลักสูตรมีกำรปรับปรุงระบบกำรเรียนกำรสอนให้ทันกับสถำนกำรณ์   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน   

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 20 16 29 7 7 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 61 56 65 59 62 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 32.79 28.57 44.62 11.86 11.29 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.19 4.42 4.23 4.32 4.77 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 3.87 4.10 3.84 4.10 4.07 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

3.80 3.89 3.61 3.89 
 

4.11 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

4.08 4.41 4.28 4.46 
 
 

4.61 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.98 3.88 3.92 4.20 
 
 

4.18 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 4.03 4.16 4.07 4.21 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวม
คุณลักษณะ 6 ด้าน 

3.98 4.12 3.97 4.19 4.37 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 4.42 
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2. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

หลักสูตรก าหนด (PLOs) (ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน ปี

การศึกษา
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 20 16 29 7 7 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 61 56 65 59 62 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 32.79 28.57 44.62 11.86 11.29 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........... ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน............. ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........ ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมตาม PLOs 
ที่หลักสูตรก าหนด 

ไม่ได้ท ำกำรประเมิน 

หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ให้รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO 

ที่หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
 

3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมี
แนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินมีแนวโน้มไม่คงที่ เนื่องจำกผู้จ้ำงงำนมีควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังต่อบัณฑิตเปลี่ยนไป โดยต้องกำรให้บัณฑิตที่จบใหม่มีสำมำรถท ำงำน
ได้ทันที มีควำมรู้รอบตัวและมีควำมเชี่ยวชำญช ำนำญในสำขำที่เรียน หลักสูตรก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยคะแนนไว้ที่ 4.0 และจำกผลกำรประเมินผู้ใช้บัณฑิตได้คะแนนประเมิน 4.0 ขึ้นไปในทุก
ด้ำน  

 
3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
ในระยะสั้น ทำงหลักสูตรจัดท ำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บัณฑิต 
ในระยะยำว ทำงหลักสูตรออกแบบกำรประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และกำรปรับปรุง
หลักสูตรจำกผู้ใช้บัณฑิต 
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4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปี 2564) 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยเป็นอย่ำงดี ใฝ่หำ
ควำมรู้อยู่เสมอและสำมำรถปรับตัว
ให้เข้ำกับเพ่ือนร่วมงำนได้ดี 

กำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 Food Safety 
Standards 

ด ำเนินกำรแล้ว  

กำรพัฒนำวิชำกำรสู่ระดับสำกล 
กำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษควร
มีคุณภำพมำกกว่ำนี้ 

กำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมที่ 1 Advance English 
Presentation Skills 
กิจกรรมที่ 2 กำรสนับสนุนพัฒนำ
ทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำ
ผ่ำนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 

ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรเสริมสร้ำงทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์ กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
และกำร Update ควำมรู้ใหม่ใน
ระบบอุตสำหกรรม 
อำหำรและด้ำนนวัตกรรม เพ่ือต่อ
ยอดกำรท ำงำนได้ 

กำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 1 Food Safety 
Standards 
กิจกรรมที่ 2 Power of Thinking 
Skills 
กิจกรรมที่ 3 E-commerce for 
Entrepreneur  

ด ำเนินกำรแล้วเฉพำะกิจกรรม
ที่ 1  
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ผลการด าเนินงาน   

1. การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  

ผลการด าเนินงาน 
ปี

การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 58 53 63 58 46 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 61 56 65 59 62 
ร้อยละบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 95.08 94.64 96.92 98.31 74.19 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้ว 39 33 43 21 23 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้วและก ำลัง
ศึกษำต่อ 

0 0 0 1 
0 

จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท ำงำนและไม่ได้
ศึกษำต่อ 19 15 18 25 
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จ ำนวนบัณฑิตท่ีก ำลังศึกษำต่อ 0 5 2 11 3 
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ประสงค์ท ำงำน 9 8 10 8 4 
ร้อยละกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ 67.24 68.75 70.49 46.81 

 
 53.49 

 
ค่าคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 3.36 3.44 3.52 2.34 2.67 

 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
แนวโน้มกำรท ำงำนของบัณฑิตไม่คงที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ อำจเนื่องจำกภำวะกำรแพร่

ระบำดของโรคโควิดท ำให้อัตรำกำรจ้ำงงำน รวมถึงร้อยละกำรมีกำรท ำลดลง นอกจำกนี้ บัณฑิต
ที่ยังไม่ท ำงำนและไม่ได้ศึกษำต่ออำจยังไม่มีควำมจ ำเป็นด้ำนกำรเงิน หรือต้องกำรมีช่วงพักรองำน
ที่ตรงกับเงื่อนไขควำมต้องกำร (เช่น ค่ำตอบแทน ท ำเลที่ตั้งสถำนที่ท ำงำน และสวัสดิกำรส่งผล
ต่อกำรตัดสินใจเลือกงำนที่ท ำ) หรือมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงในกำรประกอบอำชีพอิสระมำกข้ึน  
 
2.2 มีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วน
ที่สูงขึ้นอย่างไร 

ทำงหลักสูตรมีกำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และจะจัดท ำกิจกรรมพบปะกับผู้จ้ำง
งำนรวมถึงศิษย์เก่ำ และกิจกรรมเสริมทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน และทำงคณะได้จัดกิจกรรม
เสริมเพ่ือใช้ในกำรท ำงำน เช่น กำรอบรม GMP และ HACCP กำรจัดกิจกรรมเสริมในช่วงปัจฉิม
นิเทศ  เป็นต้น 
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3. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต (ใช้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
รายงานการวิจัยภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปี 2564) 
3.1 ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ให้นักศึกษำได้ท ำกิจกรรมที่น ำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  

 ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร เช่น จัดกิจกรรม
อบรม กำรท ำปัญหำพิเศษร่วมกับ
ผู้ประกอบกำร กำรส่งเสริมให้
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมของทำง
ภำครัฐและเอกชน เชิญ
ผู้ประกอบกำร/ศิษย์เก่ำมำเป็น
วิทยำกรพิเศษ 

ด ำเนินกำรแล้วบำงส่วน 

 
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

เริ่มเรียนวิชำเอกในสำขำค่อนข้ำงช้ำ สำขำวิชำก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตรที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2566 
ทั้งนีไ้ด้ท ำกำรรับแผนกำรเรียนให้มี
วิชำเอกส ำหรับชั้นปีที่ 1 และ 2  

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 
2566 

 
3.3 ด้านหลักสูตร 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ด้านหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

เพ่ิมรำยวิชำทำงด้ำนควำมปลอดภัย
อำหำร innovation และ logistic   

สำขำวิชำก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุง
หลักสูตรที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2566 
ทั้งนี้จะท ำกำรได้เพ่ิมรำยวิชำ
เหล่ำนี้ไว้ในหลักสูตรแล้ว 

อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 
2566  
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ภาคผนวก 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งช้ี 5.4 สกอ.) 
ผลการด าเนินงาน : ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   

ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรประชุมหลักสูตรเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร

ด ำเนินงำนหลักสูตร อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง โดยมีอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยร้อยละ 80 และมี
กำรบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

มีกำรประชุม 4 ครั้ง 
(เอกสำรแนบ 1) 

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

มี 

3. มีรำยละเอียดของกระบวนวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

มี 37 กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 
(เอกสำรแนบ 2) 

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

มี 37 กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 
(เอกสำรแนบ 3) 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มี 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่
ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
กระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มี 10 กระบวนวิชำ คิดเป็นร้อยละ 
27.02    

(เอกสำรแนบ 4) 
7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มี ในหมวด 7 

8. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

มีอำจำรย์ใหม่ 

9. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มี 
(เอกสำรแนบ 5) 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

3.89 
(เอกสำรแนบ 6) 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

4.37  
(เอกสำรแนบ 7) 


