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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต                                 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 อัตราการรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน   
ระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

แบบ 1.1 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 4 2 2 2 3 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  - 2 - 1 - 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 0.00 100.00 0.00 50.00 0.00 

แบบ 1.2 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 3 - - 1 1 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  1 - - - - 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

แบบ 2.1 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 15 10 10 12 12 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  1 - - - - 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 

แบบ 2.2 
ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จ ำนวนรับตำมแผนที่ก ำหนดใน มคอ. 2 4 2 2 2 2 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  1 - - - - 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ :  1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
     2. ทุกหลักสูตรรำยงำนร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
      3. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 
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สรุปผลการด าเนินงาน   
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

7.70 7.14 7.14 6.67 0.00 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

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

          หลักสูตรปรัชญำดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มี 2 แขนงวิชำ ได้แก่ 
แขนงวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร และแขนงวิชำวิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร  

ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ได้ด ำเนินกำรรับนักศึกษำตำมแผนภูมิ 2.1 โดยได้ประชำสัมพันธ์
หลักสูตรให้กับนักศึกษำปริญญำโทและเชิญชวนศิษย์เก่ำที่เป็นอำจำรย์ในสถำบันต่ำงๆ มำศึกษำต่อปริญญำ
เอก โดยกระบวนกำรรับนักศึกษำใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เพ่ือประเมินควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต 
ควำมมุ่งม่ันที่จะเรียนของนักศึกษำ  
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แผนภูมิ 2.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่จ านวนรับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผน  
การศึกษาคืออะไร  

จ ำนวนรับเข้ำไม่เป็นไปตำมแผนกำรรับและในปีกำรศึกษำ 2564 ไม่มีนักศึกษำสมัครเรียน อำจ
เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียนนำน   

 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาของแต่ละแขนงวิชา  - คุณสมบัติผู้เรยีนในมคอ. 2 

- สัดส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ห้องเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ก าหนดประเภทการรับนักศึกษา 

- แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
- แบบเรียนกระบวนวชิาและท าวทิยานิพนธ์ 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ก าหนดคุณสมบัตขิองผู้สมัคร วิธีการคดัเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก   

โดยระดบัปรญิญาเอก ใช้การสอบสัมภาษณ ์ความพร้อมดา้นความรูแ้ละความตั้งใจ 

 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาระดับปรญิญาโทของคณะ ศิษย์เกา่ทีเ่ป็นอาจารย์ใน
สถาบันอ่ืน และ road show  ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, line group, 

website เป็นต้น) รวมทั้งจดัสรรทุนการศึกษาส าหรับศิษย์เกา่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดและแจ้งผลการคดัเลือกไปยังบัณฑิตวทิยาลัยเพื่อ

ประกาศต่อไป   
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
พิจารณากิจกรรมและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  

 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จัดปฐมนิเทศ แนะน าวิชาปรบัพื้น และส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาเพื่อ

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อม 
 

 กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ประชุมทบทวนกระบวนการรับและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าของนักศึกษา  

(จ านวน คุณภาพผู้เรียน และปญัหา) 
 

กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ 
ปรับปรุงกระบวนการรับและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
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2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับ
นักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

ประชำสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำ และพยำยำมหำแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ส ำเร็จกำรศึกษำเร็วขึ้น   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน   

การคงอยู่ของนักศึกษา  
แบบ 1.1 (หลักสูตร 3 ปี) 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเข้า

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ  

อัตราการคงอยู่ สาเหตุของการลาออก
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปี
ที่ 2 

ชั้นปีที่ 
3 ขึ้นไป 

รวม 
(2) 

รหัส 58 1 - - 1 1  0.00*1 ล า อ อ ก  1  ค น 
2 / 2 5 6 1 ( ไ ป
ประกอบอาชีพอื่น) 

รหัส 59 1 - - - - *2 ส าเร็จการศึกษา 1 
คน (2/2563) 

รหัส 60 - - - - - *3  
รหัส 61 2  - 1 1 50.00*4 ลาออก 1 คน              

เทอม 2/2564           
(ไปประกอบอาชีพอ่ืน)    

รหัส 62 - - - - - *5  
รหัส 63 1 - - - - 100.00*6  
รหัส 64 - - - - - *7  

แบบ 1.2 (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 - - - - - - *1  
รหัส 58 - - - - - - *2  
รหัส 59 - - - - - - *3  
รหัส 60 - - - - - - *4  
รหัส 61 - - - - - - *5  
รหัส 62 - - - - - - *3  
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รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 63 - - - - - - *4  
รหัส 64 -     - *5  

แบบ 2.1 (หลักสูตร 3 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ  

อัตราการคงอยู่ สาเหตุของการลาออก
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้นปี
ที่ 1 

ชั้นปี
ที่ 2 

ชั้นปี
ที่ 3 

รวม 
(2) 

รหัส 58 - - - - - *1  
รหัส 59 5 1 - - 1 80.00*2 -ลาออก 1 คน (1/2559 

สถานศึกษาไปอนุมัติให้
ศึกษาต่อ) 
 

รหัส 60 2 1   1 50.00*3 ลาออก 1 คน  
เทอม1/2560 (กลับเข้า
ไปรับราชการ) 

รหัส 61 -     *4  
รหัส 62 -     *5  
รหัส 63 -     *6  
รหัส 64 -     *7  

 
แบบ 2.2 (หลักสูตร 4 ปี) 

รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 -      *1  
รหัส 58 -      *2  
รหัส 59 -      *3  
รหัส 60 1      100.00*4  
รหัส 61 -      *5  
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รหัส
นักศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตราการคง
อยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ (ระบุ

จ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 62 -      *6  
รหัส 63 -      *7  
รหัส 64 -      *8  

หมำยเหตุ :         1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
                 2. จ ำนวนท่ีรับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกหลักสตูรอื่น 

 3. จ ำนวนท่ีลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรยำ้ยสถำนท่ีท ำงำนของนักศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหน่ึงแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

สรุปผลการด าเนินงาน   
ผลการด าเนินงาน รหัส 60 (*1) รหัส 61 (*2) รหัส 62 (*3) รหัส 63 (*4) รหัส 64 (*5) 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

66.67 50 N/A 100 N/A 

หมำยเหตุ : น ำข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ท่ีมีเครื่องหมำย (*1) (*2) (*3) (*4) (*5)  มำกรอกให้ตรงตำมปีกำรศึกษำท่ีก ำหนด 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 

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

หลักสูตรมีกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ดังแผนภูมิที่ 2.1 ในตัวบ่งชี้ที่ 2 มีกำรจัด
อำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปให้กับนักศึกษำเข้ำใหม่ มีกิจกรรมส่งเสริมระหว่ำงกำรเรียน ติดตำมผลกำรเรียนของ
นักศึกษำ และมีกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรให้ค ำปรึกษำดังแผนภูมิที่ 3.1 หลักสูตรฯ ก ำหนด  
 
 
 
 
 
 

            ไม่ผ่ำน/ปรับปรุง 

                                            ผ่ำน 

                                

 

 

 คณะฯ แตง่ตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาตดิตามและให้
ค าแนะน าการท าวทิยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
ชี้แจงขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบใน

วันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งแนะน าอาจารย์และความเชีย่วชาญของอาจารย ์ 
 

• ข้อมูลอาจารย ์ ความรู ้ ความสามารถ และ
ความเชีย่วชาญ 

• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์เงื่อนไข
ภาษาอังกฤษและการสอบวัดคณุสมบตัิ 

• ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 
นักศึกษาพัฒนาแนวคิดโครงร่างวิทยานิพนธ์ (concept proposal) ร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษา และเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภายในภาคการศึกษาที ่2 ชัน้ปีที่ 1   

 

นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็ และเสนอ
กรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 จากน้ันเสนอ

กรรมการบณัฑิตประจ าคณะฯ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยตามขั้นตอน 
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แผนภูมิ 3.1 กระบวนการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ มีแนวโน้มไม่สม่ ำเสมอ นักศึกษำรหัส 61 จ ำนวน 2 รำย ลำออกจ ำนวน 
1 รำย นักศึกษำรหัส 63 ไม่มีนักศึกษำลำออก เนื่องจำกหลักสูตรได้มีระบบกำรติดตำมผลกำรเรียนของ
นักศึกษำและปรับรูปแบบกำรเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยให้มีกำรจัดท ำ concept proposal เข้ำพิจำรณำ
ภำยในปีกำรศึกษำที่ 1 และเสนอ full proposal ภำยในภำคกำรศึกษำที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 ท ำให้นักศึกษำไม่พ้น
สภำพด้วยเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด รวมถึงให้มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรท ำวิทยำนิพนธ์และ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในที่ประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

 
2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

นอกจำกกำรปรับรูปแบบกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ดังได้กล่ำวแล้วในข้อ 3.1 หลักสูตรได้วำงระบบ
กำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียนดังแผนภูมิที่ 2.1 (ตัวบ่งชี้ 2) และระบบกำรควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์แก่นักศึกษำ ดังแผนภูมิที่ 3.1 โดยกรรมกำรบริหำรหลักสูตรชี้แจงขั้นตอน กฎระเบียบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำและกำรท ำวิทยำนิพนธ์ให้นักศึกษำทรำบ หลักสูตรฯ ก ำหนดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควบคุมดูแลตั้งแต่ขั้นตอนกำรเตรียมโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด นักศึกษำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัย โดยต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำ   

กรรมการบรหิารหลักสตูร 
ติดตามความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์เป็นระยะ 

อาจารย์ทีป่รึกษา 
ให้ค าแนะน าการผลิตผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพ์ และการสอบประมวลความรู้ 

ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาฯ 

กรรมการบรหิารหลักสตูรประเมินกระบวนการและความพึงพอใจของนักศึกษา  และ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวน 

การควบคุมการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

นักศึกษาส่งรายงานความกา้วหน้างานวิจัยโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษามายังหลักสตูรฯ ทุกภาคการศึกษา 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาพิเศษ กรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเตมิจาก

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์* 

 (*เพิ่มเติมปี 2560) 

นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แก้ไขและส่งรปูเลม่วิทยานิพนธ์ 

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการก ากับดแูล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน  

การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 3 ปี) 
แบบ 1.1 (หลักสูตร 3 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 58 1 0     0.00 
รหัส 59 1  0    0.00 
รหัส 60 -   0   0.00 
รหัส 61 2    0  0.00 
รหัส 62 -     0 0.00 

 
 

การส าเร็จการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
แบบ 1.2 (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 - 0     0.00 
รหัส 58 -  0    0.00 
รหัส 59 -   0   0.00 
รหัส 60 1    0  0.00 
รหัส 61 -     0 0.00 

 

หมำยเหตุ :   1. จ ำนวนที่รับเข้ำศกึษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสตูร  
2. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำ ให้รำยงำนจ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน 

มคอ. 2 
3. รำยงำนข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในแต่ละรุ่นปีกำรศึกษำ ทั้งผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำม  แผนกำร

ศึกษำและไม่เป็นไปตำมแผน 
4. กำรค ำนวณอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ค ำนวณจำกตัวเลขจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (2) ในช่องที่มี

เครื่องหมำย * 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) - - - - - 
2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 

        ไม่มีนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร เนื่องมำจำกหลำยสำเหตุ เช่น 1) นักศึกษำบำงรำยไม่ได้ท ำ
วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 2) สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ในปีกำรศึกษำ 2564 ท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำมำท ำ
วิจัยที่คณะฯ ได้ในช่วงที่โควิดระบำด ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของกำรท ำวิจัย 3) นักศึกษำบำงรำยได้รับทุนไปท ำ
วิจัยต่ำงประเทศ ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น จึงท ำให้อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรไม่
เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ 

2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่  
ผลลัพธ์ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร (สามารถศึกษาวิธีการค านวณได้จากคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร CMU-QA Curriculum หน้า 51)  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

5.66 7.32 7.06 5.25 ไม่มีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

หมำยเหตุ :   1. ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำคิดจำกนักศึกษำทุกรหัสที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ  

 2. กรณีระยะเวลำกำรศึกษำมีเศษวัน ขอให้ตัดทิ้งไม่น ำมำค ำนวณ  
2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
หลักสูตรฯ มีระบบกำรสนับสนุนให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโดยกำรเร่งรัดกำร

น ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเรียนและกำรท ำวิทยำนิพนธ์โดยอำจำรย์ที่
ปรึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ดังรำยละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 3 นอกจำกนี้ เพ่ือให้นักศึกษำส ำเร็จได้
ตำมแผนกำรศึกษำหรือส ำเร็จได้เร็วขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2565 ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
เห็นควรให้มีกำรพบปะนักศึกษำ เพ่ือรับฟังปัญหำ/อุปสรรคของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพ่ือช่วยเหลือใน
เบื้องต้นและหำมำตรกำรสนับสนุนต่อไป 
          ในส่วนของกำรตีพิมพ์ผลงำน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ช่วยเหลือนักศึกษำในกำรผลิตผลงำน
ทำงวิชำกำร และส่งเสริมให้นักศึกษำน ำผลงำนวิจัยน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ทั้งในระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร manuscript camp ที่จัดโดยคณะฯ เพ่ือช่วย
กำรจัดท ำบทควำมทำงวิชำกำรให้กับนักศึกษำเป็นประจ ำทุกปี  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 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 

96.19 80.00 99.29 100.00 100.00 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

4.81 4.00 4.96 5.00 5.00 

 
2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 

2.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำในหลักสูตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
เป็นกระบวนวิชำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ให้ค ำปรึกษำและดูแลอย่ำงใกล้ชิด  

 
2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 

                               ไม่มี              
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร  

-ห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
-ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
-โรงงำนต้นแบบ 
-ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ระบบอินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ไม่อนุมัต ิ
 
 
 
                                        
                                        อนุมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 6.1 กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

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 ุ

คณะกรรมกำรตรวจรับสิ่งสนับสนนุ      
กำรเรยีนรู้ตำมระเบียบพสัด ุ

งำนบริหำรฯ ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำ/บุคลำกรต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้

ทุกปีกำรศึกษำ 

วิเครำะห์ สรุปและเสนอผลกำรประเมินให้กับ
หลักสตูร/ส ำนักวิชำฯ/กรรมกำรทรัพยำกรฯ/

หน่วยพัสดุเพื่อปรับปรุง 

  ปรับปรุง/
บ ำรุงรักษำ 
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
หลักสูตร (ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
- ห้องเรียนและอุปกรณ์ประกอบกำรเรยีนกำรสอน 4.08 
- ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ 3.84 
- โรงงำนต้นแบบ 4.00 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 4.05 
- ระบบอินเตอร์เน็ต 3.90 
- ห้องสมุด 4.14 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.49 3.66 3.88 4.01 4.01 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 
จำกกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560-2564 พบว่ำ นักศึกษำมีคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่
ท ำให้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจดีขึ้น คือ ห้องเรียน ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจต่ ำที่สุด              
คือ ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์ และรองลงมำ คือ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงคณะฯ              
ได้ตรวจสอบสำยเคเบิ้ลพบว่ำบำงจุดถูกกระรอกกัดแทะ จึงได้แก้ไขและครอบสำยเพ่ือป้องกัน นอกจำกนี้ได้
แจ้งทำง ITSC เพ่ือให้ช่วยตรวจสอบระบบกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในไร่แม่เหียะ และปรับปรุงให้มีควำมเสถียร
มำกขึ้น   

5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

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

ในปีกำรศึกษำ 2564  ที่ประชุมฯ กรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้พิจำรณำเสนอขอเครื่องมือเพ่ิมเติมไปยัง
คณะ ในปีงบประมำณ 2565 คณะได้งบประมำณจัดหำครุภัณฑ์เพ่ิมเติมงบประมำณเงินแผ่นดิน ดังนี้ 

1. เตำเผำอุณหภูมิสูง 
2. เครื่องตรวจสำรชีวเคมี 
3. เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด 
4. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดสำรเรืองแสง 
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5. ตู้แช่เย็น -80 องศำเซลเซียส 
6. ตู้บ่มเชื้อในบรรยำกำศคำร์บอนไดออกไซด์ 
7. เครื่องชั่งน้ ำหนักวิเครำะห์ไขมัน 
8. ชุดวัดเครื่องมือส ำหรับวัดขนำดของอนุภำคนำโน จำกวัสดุและพอลิเมอร์สังเครำะห์ชีวภำพ 
9. ชุดเครื่องมือเพำะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
10. ชุดเตรียมตัวอย่ำงส ำหรับงำนวิเครำะห์ทำงเคมีและชีวเคมี 
11. ชุดเครื่องมือวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงน้ ำหนักของพลำสติกชีวภำพโดยอำศัยคุณสมบัติ                      
      ทำงควำมร้อน 
12. ชุดเครื่องมือเตรียมสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพส ำหรับงำนด้ำนจุลชีววิทยำ 
13. ชุดโครมำโทกรำฟชนิดของเหลวประสิทธิภำพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ 
14. เครื่องวิเครำะห์คุณสมบัติด้ำนควำมร้อนของสำร   
15. เครื่องวิเครำะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ 
16. เครื่องเพ่ิมปริมำณสำรพันธุกรรมในสภำพจริง 
17. เครื่องวัดปฏิกิริยำบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด 

และงบประมำณเงินรำยได้ดังนี้ 
1.  ชุ ดบั นทึ กข้ อมู ลสภำวะกำรขนส่ งบรรจุภัณฑ์  ( shock and vibration test for packaging 

transportation) 
2. เครื่องชั่งไฟฟ้ำ (Analytical balance) 
3. pH tester แบบพกพำ 
4. Hot Plate Stirrer 
5. เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง   (Spectrophotometer UV-Vis) 
6. เครื่อง Water activity 
7. pH meter แบบตั้งโต๊ะ 
8. ชุดถนอมอำหำร 
9. ตู้บ่ม (incubator) 
10. ชุดควบคุมควำมเย็น (Chiller) 
11. Over Head Stirrer 
12. เครื่องกรองน้ ำ 
13. Vacuum Pump 
14. ตู้แช่เย็น 
15. ชุดตัดตัวอย่ำงต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
17. เครื่องปั่นแบบมือถือ 
18. ชุดเครื่องแก้วสกัดสำรด้วยตัวท ำละลำย 
19. เครื่องปั่นผสมแบบปรับควำมเร็วได้ 
20. เครื่องท ำไอศกรีมขนำดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
21. ชุดครุภัณฑ์โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ New Normal 
24. Vacuum pump   
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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.ควำมรู้และมีควำมเข้ำใจที่
ลึกซึ้งในองค์ควำมรู้ด้ำน
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. ควำมรู ้
2.1 มีควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และทฤษฎีที่ส ำคัญใน
เนื้อหำที่ศึกษำ 
2.2 สำมำรถวิเครำะห์
ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์
ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมกับ
กำรแก้ไขปัญหำ 
2.3 สำมำรถติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
และมีควำมรู้ในแนวกว้ำง
ของสำขำวิชำที่ศึกษำ
เพื่อให้เล็งเห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
2.4 สำมำรถบูรณำกำร
ควำมรู้ในที่ศึกษำกับ
ควำมรู้ในศำสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
3. ทักษะทำงปัญญำ 
3.1 คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและอย่ำงเป็น
ระบบ 

ด้าน Learner person: เป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร และมี
ควำมรอบรู้ด้ำนตำ่งๆในกำร
ประกอบอำชีพ เพื่อควำม
มั่นคงและคุณภำพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีทักษะกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

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

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

3.2 สำมำรถสืบค้น 
รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ 
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 

ด้าน Co-creator: เปน็ผู้ร่วม
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  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำ
โดยใช้สำรสนเทศทำง
คณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติ
มำประยุกต์ใช้ในกำร 
แก้ปัญหำที่เก่ียวข้องอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
5.3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำ
และกำรเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อกำร
น ำเสนออย่ำงเหมำะสม 

3.คุณธรรม  จริยธรรม  และ
วุฒิภำวะในกำรประกอบ
สัมมำชีพ ทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน โดยมีควำม 
สำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมี
ระบบและมีจริยธรรม 

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 เคำรพสิทธิและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย ์

ด้าน Learner person: เปน็
ผู้มีคุณธรรม ควำมเพียร 
มุ่งมั่น มำนะ บำกบัน่ และยึด
มั่นในจรรยำบรรณวชิำชีพ มี
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
ด้าน Active citizen: เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยึดมัน่ใน
ควำมถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2   

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

4.มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี 
สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่ม
บุคคลได้อย่ำงหลำกหลำย
และสำมำรถวำงแผนในกำร
ปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

6.บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี 7.บัณฑิตมีทักษะในกำร
สื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
8.บัณฑิตสำมำรถวำงแผน
และปรับปรุงตนเองได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

4. ทักษะควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 
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 

ด้าน Active citizen: เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง มีควำมกล้ำ
หำญทำงจริยธรรม ยึดมัน่ใน
ควำมถูกต้อง รู้ คุณค่ำและ
รักษ์ควำมเป็นไทย ร่วมมือ
รวมพลังเพือ่สร้ำงสรรค์กำร
พัฒนำและ เสริมสรำ้งสนัติสุข
อย่ำงยั่งยืนทั้งในระดบั
ครอบครัวชุมชน สงัคมและ
ประชำคมโลก 
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2. ผลการประเมิน Learning Outcomes 
 

Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่
แสดงประสิทธิผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน และ/หรือร้อยละ
ของนักศึกษาที่บรรลุ (ถ้ามี) 

1.บัณฑิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถคิด
อย่ำงเป็นระบบ  

 

-กำรอภิปรำยในชั้นเรียน 
-กำรอภิปรำยกลุ่ม 
-กำรสอบ  
-งำนมอบหมำย 
 
 

นักศึกษำมีควำมรู้และควำม
เข้ำใจในเนื้อหำของกระบวนวิชำ
ที่ศึกษำในระดับดีมำก (มีเกรด
เฉลี่ยมำกกว่ำ 3.50) 

2.สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้ดำ้นวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร เพื่อน ำไปใช้ในกำร
ปรับปรุง  และพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรของ
ประเทศ 

3. สำมำรถค้นคว้ำ วำงแผนและด ำเนินกำรวิจยั 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำรได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
 

-กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ 
-กำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
-กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำรตำมเงื่อนไขของหลักสูตร 

ที่ผ่ำนมำถึงแม้ว่ำนักศึกษำจะใช้
เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร เ รี ย น แ ล ะ ท ำ
วิทยำนิพนธ์เฉลี่ย 5.25 ปี แต่มี
ผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ 
ISI/ Scopus เ พิ่ ม ขึ้ น  อี ก ทั้ ง
ผลงำนวิทยำนิพนธ์สำมำรถ
น ำไปประยุกต์ในอุตสำหกรรม
เกษตรของประเทศได้ 

4.สำมำรถสรุปปญัหำ ตลอดจนเสนอแนะกำร
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

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 
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Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่
แสดงประสิทธิผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน และ/หรือร้อยละ
ของนักศึกษาที่บรรลุ (ถ้ามี) 

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 ทยำนิพนธ์ ไ ด้ ต ำม
แผนกำรศึกษำที่ก ำหนด 
 

นักศึกษำ สำมำรถวำงแผนและ
ป รั บ ป รุ ง ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ   สำมำรถเสนอ 
full proposal ได้ภำยใน 1 ปี 
และน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำร
ท ำวิทยำนิพนธ์ได้ภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน

และมีนักศึกษาลงทะเบียน 
จ านวนกระบวนวิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 

1   
 

 - 0.00  

 

2. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
- ไม่มี –  

เนื่องจำกเป็นกระบวนวิชำที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอน เป็นกระบวนวิชำวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก 
 
     3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  

                         - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

1. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

ผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา

2560 

ปี
การศึกษา

2561 

ปี
การศึกษา

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 0 5 2 2 - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 0 6 3 4 0 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน ไม่มี

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

83.33 66.67 50.00 ไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- 4.80 5.00 5.00 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ - 4.87 5.00 4.50 - 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

- 4.68 5.00 4.10 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

- 4.75 5.00 4.50 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- 4.64 5.00 4.60 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ - 4.70 5.00 4.25 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

4.25 4.29 4.42 4.50 - 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.50 4.50 4.50 4.67 4.60 
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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 0 5 2 2 - 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 0 6 3 4 0 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน ไม่มี

ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

83.33 66.67 50.00 ไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน...........      
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน.............      
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำน........      
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมตาม PLOs 
ที่หลักสูตรก าหนด 

     

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 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนคืออะไร 

ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 
       ระบบกำรน ำผลกำรประเมินบัณฑิตจำกนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุง
หรือพัฒนำคุณภำพบัณฑิต เริ่มจำกส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและแจ้งผลกำรส ำรวจให้คณะทรำบ คณะแจ้งผลกำรประเมินให้กับทุกหลักสูตร 
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำผลกำรประเมินและเสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
รวมทั้งจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน 
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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 

ไม่มี - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ   
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน  
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ค่ำผลรวมถ่วงน้ ำหนักฯ ผลงำนของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
เผยแพร่ทั้งหมด 

5.20 7.40 5.00 2.00 3.00 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 3 4 3 4 - 
ร้อยละ 173.33 185.00 166.67 50.00 

 
ยังไม่มี
ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
คะแนนที่ได้ 10.83 11.56 10.42 3.13 - 

1. ชื่อและรหัสของผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2564) 
                      ปีกำรศึกษำ 2564  ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ส าหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ) 

ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2564)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
Metanee 
Noppakun 

Effects of Plasma 
Treatment on Cooking 
and Physical Qualities 
of Pigmented Thai Rice 

Chiang Mai 
University 
Journal of 
Natural 
Sciences 

Volume 20, Issue 1, Pages 1 - 
141 January 2021 Article 
number e2021004 
DOI 
10.12982/CMUJNS.2021.004 
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ชื่อผู้ตีพิมพ์
ผลงาน 

ชื่อผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
(ในปีปฏิทิน 2564)  

แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระบุเลขหน้า 

Nattapong 
Kanha 

Properties and kinetics 
of the in vitro release 
of anthocyanin-rich 
microcapsules 
produced through spray 
and freeze drying 
complex coacervated 
double emulsions 

Food 
Chemistry 

Volume 340, 15 March 2021, 
127950 
https://doi.org/10.1016/j.foodch
em.2020.127950 

Jintanaporn 
Sangkam 

Effect of whey protein 
concentrate on 
probiotic viability and 
antioxidant 
properties of yogurt 
during storage and 
simulated 
gastrointestinal transit 

International 
Food 
Research 
Journal 

VOLUME 28 ISSUE 1, 2021 
(February 2021) : 110-119 
http://www.ifrj.upm.edu.my/ifrj-
2021-28-issue-1.html 

 
3. การวิเคราะห์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคืออะไร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่มีค่ำลดลง เนื่องจำกนักศึกษำที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำส่วนหนึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในปีกำรศึกษำ 2562 แล้ว ส่วนในปีกำรศึกษำ 2564 ไม่
มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  แต่มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ 3 รำยกำร 
 

3.2 มีวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักที่
สูงข้ึนอย่างไร 
หลักสูตรได้พัฒนำทักษะกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

โดยจัดเป็นค่ำย Manuscript Camp และคณะฯ กระตุ้นให้นักศึกษำและอำจำรย์ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำร 
ISI/Scopus มำกขึ้น โดยมีรำงวัลกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย มีกำรสนับสนุนกำรจัดท ำบทควำมทำงวิ ชำกำรให้มี
คุณภำพและสำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรใน ISI/Scopus ได ้
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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 

ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมี 3 ครั้งที่
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ำครบ 

100% 
(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 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

ครบทุกวิชำก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
(เอกสำรแนบ 2) 

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

ครบทุกวิชำภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุด
กำรศึกษำ (เอกสำรแนบ 3) 

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

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน 60 วัน 

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

 ไม่มีกำรทวนสอบ เนื่องจำกเปน็กระบวน
วิชำทีไ่ม่มีกำรเรียนกำรสอน เปน็กระบวน

วิชำวิทยำนิพนธป์ริญญำเอก 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่
รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มี 

8. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  ได้รับค ำแนะน ำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

ไม่มีอำจำรย์ใหม่ 

9. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร 

10.ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

11.ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
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