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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

คณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร 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  70 70 70 70 70 
จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง  61 86 73 73 73 
ร้อยละของจ ำนวนรับเข้ำศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 87.14 122.86 104.29 104.29 104.29 

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

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ร้อยละของจ ำนวน
รับเข้ำศึกษำตำม
แผนกำรศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

87.14 122.86 104.29 104.29 104.29 

 
2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนรับเข้าศึกษาตามแผนการศึกษา 

2.1 มีวิธีการ/กระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไร (การก าหนดจ านวนรับ การก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือก และการตัดสินใจรับเข้าศึกษา)  

  กำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญำตรี สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ
ทำงอุตสำหกรรมเกษตร คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 
ได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ แสดงดังแผนภำพที่ 1  
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการรับเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภำพทำงอุตสำหกรรมเกษตร ได้ก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำที่รับเข้ำและ
เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำที่รับเข้ำจำกนักเรียนที่มีแผนกำรเรียนสำยวิทย์-คณิต ได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
รับเข้ำศึกษำ แสดงดังแผนภำพที่ 1 มีรอบของกำรรับเข้ำฯ จ ำนวน 4 รอบ มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขกำรรับเข้ำตำม
ประกำศของแต่ละโครงกำรรับเข้ำฯ พิจำรณำคัดเลือกนักเรียนจำกคะแนน GPA คะแนนจำกแฟ้มสะสมผลงำน และ
กำรสอบสัมภำษณ์ คะแนนชุดวิชำสำมัญ และคะแนน GAT/PAT เป็นต้น แสดงตำมตำรำงที ่1 

 
ตำรำงที่ 1 กำรรับเข้ำนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

รอบของการรับ คุณสมบัติ 
ผู้ยืนยันสิทธิ์ 

(คน) 
TCAS1 (portforlio)  
 

- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
- GPA รวม 5 ภำคกำรศึกษำ 3.00 ข้ึนไป 
- มีหน่วยกิตกลุ่มสำระวิทย์ 22 หน่วยกิต และ คณิต 12 

หน่วยกิตขึ้นไป 

11 

TCAS2 (โควตำ)  - เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
- มีหน่วยกิตกลุ่มสำระวิทย์ 22 หน่วยกิต และ คณิต 12 

หน่วยกิตขึ้นไป 
- ยื่นคะแนนวิชำสำมัญ 7 วิชำ (09,19,29, 39, 49, 59 

และ 69) 

11 

TCAS 3.1 (รั บ ต ร ง
ร่วมกัน) 

- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
- มีหน่วยกิตกลุ่มสำระวิทย์ 22 หน่วยกิต และ คณิต 12 

หน่วยกิตขึ้นไป 
- ยื่นคะแนนวิชำสำมัญ 7 วิชำ (09,19,29, 39, 49, 59 

และ 69) 

14 

TCAS 3.2 (รั บ ต ร ง
ร่วมกัน) 

- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
- มีหน่วยกิตกลุ่มสำระวิทย์ 22 หน่วยกิต และ คณิต 12 

หน่วยกิตขึ้นไป 
- ยื่นคะแนนวิชำสำมัญ 7 วิชำ (09,19,29, 39, 49, 59 

และ 69) 

34 

  
 
  

รอบของการรับ คุณสมบัติ 
ผู้ยืนยันสิทธิ์ 

(คน) 
TCAS 4 (Admission)  - ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

- มีหน่วยกิตกลุ่มสำระวิทย์ 22 หน่วยกิต และ คณิต 
12 หน่วยกิตขึ้นไป 

- คุณสมบัติตำมองค์ประกอบของ admissions  

8 

รวม 
78 

(111.43%) 
   

ทำงสำขำวิชำได้มีกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์/สื่อ
ออนไลน์ เช่น วีดีโอแนะน ำคณะ Infographic ประชำสัมพันธ์หลักสูตร Facebook fanpage เป็นต้น นอกจำกนี้ยัง
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ผ่ำนช่องทำงของ กิจกรรม open house/ ตลำดนัดหลักสูตร หรือกำรออกแนะน ำหลักสูตรไปยังโรงเรียนต่ำงๆ 
(Road show)  
 
2.2 กรณีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง : ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้จ านวนรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาคืออะไร 
  - ผลตอบรับจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยรุ่นพ่ีนักศึกษำ และกำรปรับปรุงคุณภำพ 
กำรศึกษำให้ทันสมัย ท ำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีควำมม่ันใจ  
          - เป็นหลักสูตรที่มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ   มีกำรประชำสัมพันธ์โดยคณะ ฯ ท ำให้ข้อมูลของ
หลักสูตรเข้ำถึงกลุ่มผู้เรียนมำกข้ึน 

 
2.3 มีวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับเข้าศึกษาอย่างไรที่ส่งผลให้หลักสูตรสามารถรับนักศึกษา
ได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีคุณสมบัติตรงตามต้องการของหลักสูตร 

- เพ่ิมช่องทำงของกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้หลำกหลำย เพ่ือให้นักเรียนรู้จักหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ให้สอดรับกับกลุ่มผู้เรียน และบริบทสังคมสมัยใหม่ 
- มีกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้นักศึกษำเลือกเรียน  
- ปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองมีควำมม่ันใจ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. การคงอยู่ของนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
รหัส

นักศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

ศึกษาจริง 
(1) 

จ านวนที่ลาออกและพ้นสภาพ
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษานั้นๆ 

อัตรา 
การคงอยู่ 

สาเหตุของการลาออก 
และการพ้นสภาพ 

(ระบุจ านวนตามสาเหตุ) ชั้น
ปีท่ี 
1 

ชั้น
ปีท่ี 
2 

ชั้น
ปีท่ี 
3 

ชั้น
ปีท่ี 
4 

รวม 
(2) 

รหัส 57 54     9 83.33  
รหัส 58 66     15 77.27  
รหัส 59 54     17 68.52  
รหัส 60 61 4 2 2 1 9 85.25 ลำออก 5 พ้นสภำพ 4 
รหัส 61 86 35 2 2 1 40 53.49 ลำออก 34 พ้นสภำพ 5 ย้ำยคณะ 1 
รหัส 62 73 8 2 1  11  ลำออก 11 
รหัส 63 73 4 7   11  ลำออก 11  
รหัส 64 73 6    6  ลำออก 6 
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หมำยเหตุ :    1. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำจริง หมำยถึง จ ำนวนนักศึกษำที่รำยงำนตัวเข้ำศึกษำในหลักสูตร 
                 2. จ ำนวนที่รับเข้ำศึกษำ ไม่นับรวมนักศึกษำท่ีโอนย้ำยมำจำกหลักสูตรอื่น 

 3. จ ำนวนที่ลำออกและพ้นสภำพ ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท ำงำนของนักศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ 
4. กรณีหลักสูตรมีมำกกว่ำหนึ่งแผนกำรศึกษำให้รำยงำนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุใน มคอ. 2 

 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รหัส 57  รหัส 58  รหัส 59  รหัส 60 รหัส 61 

ร้อยละกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำภำพรวม
หลักสูตร 

83.33 77.27 68.52 85.25 53.49 

 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษา 
2.1 มีวิธีการ/กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาอย่างไร (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้
ค าแนะน าปรึกษา และการส่งเสริมด้านการเรียน)  

- เตรียมควำมพร้อมของกำรเรียน เช่น กำรปรับพื้นฐำนให้กับนักศึกษำท่ีมีคะแนนต่ ำ  
- ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน เช่น ปรับเปลี่ยนบรรยำกำศเรียน 
ห้องเรียน เน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม/กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง    
- สร้ำงบรรยำกำศกำรดูแลนักศึกษำภำยใต้ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ของคณะฯ  
-  สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะในด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงวิชำชีพ (Hard skills) ทักษะ 
ภำษำอังกฤษ ทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ (Soft skills) เป็นต้น 

 

2.2 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุทีร่้อยละการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
หรือไม่คงที่คืออะไร 

- ด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 มหำวิทยำลัยได้ปรับลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำลง  
- มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน เป็นออนไลน์ และปรับเปลี่ยนเกณฑ์กำรให้คะแนน
หลำยรูปแบบ เช่น งำนที่ได้รับมอบหมำย กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

 

2.3 มีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้การคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น อาทิ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การ
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย  

- เตรียมควำมพร้อมของกำรเรียน เช่น กำรปรับพื้นฐำนให้กับนักศึกษำท่ีมีคะแนนต่ ำ 
-   เตรียมควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัยและเพียงพอ  
- ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้เรียน  เช่น ปรับเปลี่ยนบรรยำกำศเรียนใน

ห้องเรียน เน้นกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลผ่ำนกำรปฏิบัติ/กิจกรรม (learning by doing) 
- สนับสนุนทุนกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ 
- สร้ำงบรรยำกำศกำรดูแลนักศึกษำในรูปแบบรุ่นพ่ีดูแลน้อง หรือกำรดูแลภำยใต้ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์

ที่ปรึกษำ  
-    สร้ำงช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่นออนไลน์ เช่น Facebook กลุ่ม Line เพ่ือให้

นักศึกษำได้เข้ำถึงง่ำยขึ้น 
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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 54 38     70.37 
รหัส 58 66  27    40.91 
รหัส 59 54   17   31.48 
รหัส 60 61    19  31.15 
รหัส 61 86     33 38.37 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรภำพรวม 

70.37 40.91 31.48 31.15 38.37 

เป้ำหมำย (หลักสูตรระบุร้อยละ) 100% 100% 100% 100% 100% 
 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ี : ปัจจัย/สาเหตุที่ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมี

แนวโน้มลดลงหรือไม่คงท่ีคืออะไร 
- ด้วยสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคระบำดโควิด 19 ตำมค ำสั่ง คณะกรรมกำรโรคติดต่อเชียงใหม่ เรื่อง “มำตรกำร
ชะลอกำรเปิดเรียนของสถำนศึกษำทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) ” ท ำให้รปูแบบกำรเรียนกำรสอน
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย รูปแบบกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่เป้นแบบออนไลน์ ท ำให้นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำ
หำอำจำรย์เพื่อให้กำรท ำดครงกำรวิจัยได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้นักศึกษำไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย
ของหลักสูตร  
 - กำรประกำศปิดอำคำรเรียนท ำให้นักศึกษำชั้นปีที่ 4 บำงส่วนที่ท ำโครงงำนวิจัย ไม่สำมำรถท ำวิจัยให้     
แล้วเสร็จในเวลำที่ก ำหนดได้ ส่งผลให้ไม่ผ่ำนวิชำโครงงำนวิจัยและไม่จบกำรศึกษำตำมท่ีหลักสูตร ก ำหนด 
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2.2 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรในแต่ละปีเป็นเท่าไหร่ ผลลัพธ์
ที่ได้หลักสูตรพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 

ปี
การศึกษา 

2564 
ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

4.22 4.15 4.20 4.14 4.13 

 

2.3 มีวิธีการส่งเสริมหรือสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร หรือใช้ระยะเวลาการศึกษาที่น้อยลงอย่างไร 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ ติดตำมดูแล ผลกำรเรียน และกำรลงทะเบียนอย่ำงใกล้ชิด 
- มีกำรจัดเตรียมควำมพร้อมในกระบวนวิชำพ้ืนฐำน เช่น เคมี ภำษำอังกฤษ แคลคูลัส เป็นต้น 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 มำกข้ึน 
- ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีควำมทันสมัย 

 
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 

- - - - 100 

จ ำนวนกระบวนวิชำที่มีผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้  

- - - - 0.00 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินกระบวนวิชำใน
ภำพรวมของหลักสูตร 

- - - - 3.80 

หมำยเหตุ : ปีกำรศึกษำ 2560-2563 หลักสูตรฯ ได้เลือกระบบกำรประเมินเกณฑ์ สกอ. 
 

2. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีแนวโน้ม

ลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
- เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเป็น ออนไลน์ ท ำให้
นักศึกษำมีควำมพึงใจกำรเรียนกำรสอนลดลงเล็กน้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมคะแนนที่ได้รับยังอยู่ใน
เกณฑ์ทีด่ีมำก 
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2.2 มีวิธีการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
- ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรเปิดรำยวิชำใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชำ และพัฒนำวิชำเดิม ในกลุ่ม
อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญ ในหมวดหมู่สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  โดยมีหน้ำที่ขอเปิดรำยวิชำใหม่ ปรับปรุง
กระบวนวิชำ และพัฒนำวิชำเดิมให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องยุทธศำสตร์ประเทศ และ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 

กลุ่มเชี่ยวชาญ คณะท างาน 

Fermentation 

 ผศ.ดร.จุไรรัตน์  เม้ำก ำเนิด ประธำนฯ 

 รศ.ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์           คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ไชยำโส           คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.ประเสริฐ หำญเมืองใจ คณะท ำงำน 

Waste Utilization 

 ผศ.ดร.สิริวัฒน ์ จินศิริวำนิชย์ ประธำนฯ 

 รศ.ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์ คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.จุไรรัตน์  เม้ำก ำเนิด คณะท ำงำน 

Microbiology 

 รศ.ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์  ประธำนฯ 

 ผศ.ดร.ประเสริฐ หำญเมืองใจ คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ไชยำโส คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.สิริวัฒน ์ จินศิริวำนิชย์ คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.จุไรรัตน์  เม้ำก ำเนิด คณะท ำงำน 

 อ.ดร.ชญำน์ทิพ อินสมพันธ์ คณะท ำงำน 

 อ.ดร.นิภำวรรณ ปันธ ิ คณะท ำงำน 

Molecular 

 อ.ดร.ชญำน์ทิพ อินสมพันธ์ ประธำนฯ 

 รศ.ดร.ชำติชำย  โขนงนุช คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.ศศิธร  วงศ์เรือง คณะท ำงำน 
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กลุ่มเชี่ยวชาญ คณะท างาน 

 อ.ดร.ศุภวัฒน์  สินสวุงศ์วัฒน์ คณะท ำงำน 

 อ.ดร.รณชัย  ปรำรถนำผล คณะท ำงำน 

 อ.ดร.นิภำวรรณ ปันธ ิ คณะท ำงำน 

Enzyme 

 ผศ.ดร.ประเสริฐ หำญเมืองใจ ประธำนฯ 

 รศ.ดร.ชำติชำย  โขนงนุช คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ไชยำโส คณะท ำงำน 

 อ.ดร.นิภำวรรณ ปันธ ิ คณะท ำงำน 

อ่ืน ๆ 

 รศ.ดร.พิสิฐ  ศรีสุริยจันทร์  ประธำนฯ 

 ผศ.ดร.ประเสริฐ หำญเมืองใจ คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.สิริวัฒน ์ จินศิริวำนิชย์ คณะท ำงำน 

 ผศ.ดร.จุไรรัตน์  เม้ำก ำเนิด คณะท ำงำน 

 อ.ดร.นิภำวรรณ ปันธ ิ คณะท ำงำน 

 
- จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้ำนต่ำงๆ นอกเหนือจำกหลักสูตรฯ ได้แก่ 
 จัดกิจกรรมโครงกำร “Boost up English skill for Agro-Industry year 3” ในหัวข้อเรื่อง “ภำษำอังกฤษ 

ใช้ยังไงไม่ให้บ้ง” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ตำมนโยบำยกำร
ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 โดยผ่ำน
โปรแกรม Zoom Meeting  โดยจัดกิจกรรม เมื่อวัน ที่ 23 มกรำคม 2565 เวลำ 14.00-16.00 น. โดยมีนำงสำว
เทพยุดำ ลอยทะเล ต ำแหน่งติวเตอร์ภำษำอังกฤษที่มีประสบกำรณ์จำกเพจ Crispy Froid เรียนภำษำอังกฤษ
ออนไลน์กับคริสปี้ฟรอยด์  วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จะจบกำรศึกษำได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และมีกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสมัครงำน โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุไรรัตน์    
เม้ำก ำเนิด เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร  
   - ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ให้เหมำะกับกลุ่มผู้เรียนที่สอดรับกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำร
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อที่ทันสมัย กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ/กิจกรรม กำรเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21  
เช่น มีวิธีกำรสอนที่เน้นกำรเรียนแบบ Active Learning  
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  
2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ (Problem/Project-based Learning/Case Study)  
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3. แบบแสดงบทบำทสมมุติ (Role Playing)  
4. แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด (Think – Pair – Share)  
5. แบบสะท้อนควำมคิด (Student’s Reflection)  
6. แบบตั้งค ำถำม (Questioning-based Learning)  
7. แบบใช้เกม (Games-based Learning) 
8. แบบอ่ืน (ถ้ำมี โปรดระบุ)............................................... 

 

ล าดับ 
รหัส

กระบวน
วิชา 

รายชื่อกระบวนวิชา 
กรุณากรอกหมายเลขแบบวิธีการสอนที่เน้นการเรียน  

Active Learning หากเป็นแบบอ่ืนๆ โปรดระบุวิธีการสอน 

1 602100 INTRO TO APPLI OF BIOTECH 1. แบบระดมสมอง (Brainstorming) 

2 602102 LIFE AND ALTERNATIVE ENERGY 5. แบบสะท้อนควำมคิด (Student’s Reflection)  

3 602103 AGRO-IND AND QUAL OF LIFE 2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ 
(Problem/Project-based Learning/Case Study)  

4 602111 AGRO-IND BIOTECH 4. แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด (Think – Pair – Share) 

5 602201 AGRO-INDUSTRIAL VISION 
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  
2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ 
(Problem/Project-based Learning/Case Study)  

6 602211 BASIC BIOTECHNOLOGY แลกเปลี่ยนควำมคิด และ แบบตั้งค ำถำม 

7 602315 BIOTECHNOLOGY II 1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  

8 602317 BIOTECH LAB II 
2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ 
(Problem/Project-based Learning/Case Study)  
4. แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด (Think – Pair – Share)  

9 602321 
AGRO-INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGY 

Inquiry-based Learning 

10 602322 AGRO-IND MICROBIOLOGY LAB ปฏิบัติกำรเขียนรำยงำน 

11 602431 ALCOHOLIC FERMENTATION 2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ 
(Problem/Project-based Learning/Case Study)  
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ล าดับ 
รหัส

กระบวน
วิชา 

รายชื่อกระบวนวิชา 
กรุณากรอกหมายเลขแบบวิธีการสอนที่เน้นการเรียน  

Active Learning หากเป็นแบบอ่ืนๆ โปรดระบุวิธีการสอน 

12 602432 ORIENTAL FERMENTED FOOD 1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  
6. แบบตั้งค ำถำม (Questioning-based Learning)  

13 602441 MICROBIAL ENZYMES 4. แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด (Think – Pair – Share)  

14 602464 NANOBIOTECHNOLOGY 
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  
2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ 
(Problem/Project-based Learning/Case Study)  

15 602495 COOPERATIVE EDUCATION Work Integrated Learning 

16 602496 INDUSTRIAL TRAINING 
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)  
2. แบบเน้นปัญหำ/โครงงำน/กรณีศึกษำ 
(Problem/Project-based Learning/Case Study)  

17 602497 SEMINAR I 
2. แบบกรณีศึกษำ (Case Study) 
4. แบบแลกเปลี่ยนควำมคิด (Think – Pair – Share) 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตรคืออะไร 
 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงงำนต้นแบบ ที่
พักรอเรียนหรือเพ่ือท ำงำนของนักศึกษำ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  
 ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นมำ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มีกระบวนกำรให้อำจำรย์ทุกคนในคณะมีส่วน
ร่วมในกำรเสนอสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนกำรท ำงำนของอำจำรย์ หรืออุปกรณ์ส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอนและกำรท ำวิจัย ซึ่งทุกภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรร่วมกันพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ที่ต้องกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและจ ำนวนเพ่ือเสนอส ำนักวิชำฯ เช่น ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร ครุภัณฑ์กำร
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เรียนกำรสอน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ต ำรำและหนังสือ หลังจำกนั้น ที่ประชุมส ำนักวิชำฯ ได้รับข้อเสนอ
รำยกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จำกสำขำวิชำ และน ำไปรวบรวมควำมต้องกำรกับสำขำวิชำอ่ืนๆ เพ่ือจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญอีกครั้งหนึ่งในระดับคณะ จำกนั้นจะน ำเข้ำสู่คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรฯ เพ่ือพิจำรณำ
ล ำดับควำมส ำคัญจ ำนวนที่ต้องกำร และงบประมำณเพ่ือเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจำรณำรำยกำรข้อเสนอ เมื่อได้รับกำร
อนุมัติแล้ว หน่วยพัสดุจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมขั้นตอนและระเบียบพัสดุต่อไป เมื่อสำขำวิชำฯได้รับสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้แล้ว จะมีกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกคณำจำรย์และนักศึกษำ ซึ่งจำกกำรสอบถำม พบว่ำ
ได้รับควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนและสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรวิจัยได้ดีขึ้น 
 จำกกำรประเมินกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้โดยกำรประชุมในสำขำวิชำฯ 
พบว่ำนักศึกษำและบุคลำกรได้รับสิ่งสนับสนุนตรงตำมควำมต้องกำร ได้น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนและวิจัย ท ำให้
มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้นและลดปัญหำเรื่องกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ซ้ ำซ้อน อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรประเมิน
กระบวนกำรพบว่ำ ข้อมูลน ำเข้ำนี้ได้มำจำกควำมต้องกำรของคณำจำรย์เท่ำนั้น ซึ่งหำกสำขำวิชำฯ น ำควำมต้องกำร
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มำจำกนักศึกษำและนักวิทยำศำสตร์ ก็จะท ำให้กระบวนกำรหรือกลไกมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น 

 ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2564  ที่ผ่ำนมำสำขำวิชำฯ ได้รับกำรจัดสรรครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมซึ่ง
เป็นผลจำกกระบวนกำรในข้ำงต้น โดยได้รับกำรจัดสรรจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณแผ่นดิน พ.ศ. 
2565 เป็นรำยกำรครุภัณฑ์ และ ค่ำท่ีดิน/สิ่งก่อสร้ำงได้แก่ 
1. ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทำงวิศวกรรมโปรตีน ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จ ำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,900,000.00 บำท   
2. โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรกลำง และห้องปฏิบัติกำรเฉพำะทำง ทำงเทคโนโลยีชวีภำพ จ ำนวน 1 รำยกำร 
วงเงิน 5,575,000.00 บำท  
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพระดับ 2 จ ำนวนเงิน 13,129,000 บำท 
 

2. มีระบบในการจัดหา ประเมิน และดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอ ทันสมัย  
และพร้อมใช้งานอย่างไร 

- สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักรอ
เรียนหรือเพ่ือท ำงำนของนักศึกษำ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ  และเครื่องมือชั้นสูงมีกระบวนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ดังแผนภำพที่ 2 ซ่ึง
ด ำเนินกำรในระดับคณะ และเพ่ือให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของหลักสูตร  
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แผนภำพที่ 2 กระบวนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตร 
(ตามที่ก าหนดในข้อ 1) ปีการศึกษา 2564 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1.1 บริกำรด้ำนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำที่เข้ำถึงง่ำยและทันสมัย 3.85 
1.2 บริกำรด้ำนงำนทะเบียน เช่น กำรลงทะเบียน กำรขอเพ่ิม-ลด 
กระบวนวิชำ กำรแจ้งผลกำรเรียน ฯลฯ 

3.74 

1.3 บริกำรห้องสมุด เช่น กำรยืม-คืน หนังสือ กำรสืบค้นเอกสำร
งำนวิจัย ห้องสมุดภำพ 

3.61 

 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าคัญและจ าเป็นส าหรับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

3.59 3.50 3.41 3.82 3.56 
 

5. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 5.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
       มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในคณะอุตสำหกรรมเกษตร เพ่ือช่วยลดกำรขำดแคลนอุปกรณ์
วิทยำศำสตร์ และมีกำรจัดซื้ออุปกรณ์วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำนเพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ ท ำให้คะแนนควำมพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน และนักศึกษำได้ใช้ห้องปฏิบัติกำรที่
มีควำมทันสมัย 

 
5.2 มีระบบในการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปปรับปรุง

หรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
       อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรฯ พิจำรณำควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ เสนอต่อส ำนักวิชำฯ 
เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไป 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร Learning Outcomes ของหลักสูตร (PLOs) 
Learning Outcomes ตามกรอบ TQF 5 ด้าน และมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 
- ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพทำงอุตสำหกรรม
เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
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PLO Learning outcomes  

1  ประยุกต์องค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงอุตสำหกรรมเกษตรในกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพได้ 

 Sub PLO 1.1 มีควำมเข้ำใจควำมรู้พ้ืนฐำน และหลักกำรด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพอย่ำงถูกต้อง 

 Sub PLO 1.2 ประยุกต์ใช้ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรปฏิบัติงำน 

2 สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพเพ่ืองำนวิชำกำรและอุตสำหกรรมได้ถูกต้องและปลอดภัยตำม
มำตรฐำน 

 Sub PLO 2.1 ใช้ทักษะกำรคิด วิเครำะห์ และแก้ปัญหำเชิงวิชำกำรได้อย่ำงเป็นระบบ ถูกต้องและ
ปลอดภัยตำมมำตรฐำน 

 Sub PLO 2.2 มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนในกำรวิจัย และ/หรืออุตสำหกรรมตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

3 สำมำรถแสวงหำควำมรู้และท ำงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพได้ 

 Sub PLO 3.1 มีควำมสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ทันต่อพลวัตร และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 Sub PLO 3.2 มีทักษะในกำรสื่อสำรข้อมูลทำงวิชำกำรสู่สังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

4 สำมำรถปรับตัวและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 Sub PLO 4.1 มีวินัย มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน และมีวิจำรณญำณในทำงจริยศำสตร์ 

 Sub PLO 4.2 ปรับตัวเข้ำกับสังคมท่ีมีควำมหลำกหลำย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอำสำ 

 
มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ TQF 5 ด้าน  

1. คุณธรรม จริยธรรม   
1.1 ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ขององค์กร
และสังคม 
1.3 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งและล ำดับควำมส ำคัญ 
1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
2. ความรู้ที่จะได้รับ 
2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำที่ศึกษำ 
2.2 สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ไขปัญหำ 
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2.3 สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และมีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวิชำที่ศึกษำเพ่ือให้เล็งเห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในที่ศึกษำในศำสตรของตนกับควำมรู้ในศำสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.1 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ 
3.2 สำมำรถสืบค้น รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำ เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
3.3 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.2 สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้น ำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.3 มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
5.1 มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เก่ียวกับกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
5.2 สำมำรถแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์ หรือน ำสถิติมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
5.3 สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนออย่ำง
เหมำะสม 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่

ระบุใน มคอ.2 
Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในวิชำชีพ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. มีควำมคิดเชิงระบบ
สำมำรถบูรณำกำร องค์
ควำมรู้เพื่อด ำเนินกำรวิจัย
และแก้ปัญหำได้ 
3. มีศักยภำพที่จะด ำเนินกำร
วิจัยในกำรศึกษำระดับสูง
ต่อไป 
4. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

1. ประยุกต์องค์ควำมรู้
ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
ชีวภำพทำงอุตสำหกรรม
เกษตรในกำรปฏิบัติงำน
ทำงวิชำชีพได้ 
 

1.1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Learner person 
Innovative Co-creator 
Active citizen 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในวิชำชีพ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. มีควำมคิดเชิงระบบ
สำมำรถบูรณำกำร องค์
ควำมรู้เพื่อด ำเนินกำรวิจัย
และแก้ปัญหำได้ 
3. มีศักยภำพที่จะด ำเนินกำร
วิจัยในกำรศึกษำระดับสูง
ต่อไป 
4. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2. สำมำรถปฏิบัติงำน
ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ
เพ่ืองำนวิชำกำรและ
อุตสำหกรรมได้ถูกต้อง
และปลอดภัยตำม
มำตรฐำน 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.2 
5.3 

Learner person 
Innovative Co-creator 
Active citizen 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในวิชำชีพ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. มีควำมคิดเชิงระบบ
สำมำรถบูรณำกำร องค์
ควำมรู้เพื่อด ำเนินกำรวิจัย
และแก้ปัญหำได้ 
3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. มีควำมรู้คู่คุณธรรม 

3. สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้และท ำงำนวิจัย
ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพได้ 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
4.1 
4.3 
 

Learner person 
Innovative Co-creator 
Active citizen 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในวิชำชีพ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. มีควำมคิดเชิงระบบ
สำมำรถบูรณำกำร องค์
ควำมรู้เพื่อด ำเนินกำรวิจัย
และแก้ปัญหำได้ 

4. สำมำรถปรับตัวและ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนให้
เป็นที่ยอมรับได้ 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.4 
3.1 

Learner person 
Active citizen 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ระบุใน มคอ.2 

Learning Outcomes 
ของหลักสูตร (PLOs) 

Learning Outcomes  
ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 

3. มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
สำมำรถปรับตัวและท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. มีควำมรู้คู่คุณธรรม 

3.3 
4.1 
4.3 

 
 

Learning Outcomes ของหลักสูตร 
(PLOs)/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน PLOs 

ผลการประเมิน PLOs ที่แสดง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และ/หรือร้อยละของนักศึกษาที่

บรรลุ (ถ้ามี) 
1. ประยุกต์องค์ควำมรู้ทำงด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำพทำงอุตสำหกรรม
เกษตรในกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพได้ 
 

- กำรสอบ 
- กำรน ำเสนองำน 
- ผลงำน/ชิ้นงำนที่ได้รับมอบหมำย 
- กำรเขียนรำยงำน 
- พฤติกรรมและกำรมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน/ในระหว่ำงสหกิจศึกษำ 
 

นักศึกษำท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนทำง
วิชำชีพ และบรรลุผลลัพธ์กำร
เรียนรู้ของหลักสูตร ในปี
กำรศึกษำ 2564 

2. สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ืองำนวิชำกำรและ
อุตสำหกรรมได้ถูกต้องและปลอดภัย
ตำมมำตรฐำน 
 

- สมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
- กำรเขียนรำยงำน 
- กำรน ำเสนองำน 

นักศึกษำท่ีสำมำรถผ่ำนกระบวน
วิชำโครงงำนวิจัย  

3.สำมำรถแสวงหำควำมรู้และท ำงำน
วิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพได้ 
 

ท ำกำรทดลอง  
ฝึกงำน 
เขียนรำยงำน 
น ำเสนอผลงำนที่ได้มำจำกกำรฝึก
ปฏิบัติงำนจริง 

นักศึกษำท่ีสำมำรถผ่ำนกระบวน
วิชำโครงงำนวิจัย วิชำสัมมนำ 
วิชำฝึกงำน และ วิชำสหกิจศึกษำ 

4. สำมำรถปรับตัวและท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

-พฤติกรรมและกำรมีส่วนร่วมใน
กำรท ำกิจกรรม/กำรฝึกปฏิบัติ 
- ประเมินสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
จำกเพ่ือนร่วมงำน/นำยจ้ำง 

นักศึกษำสำมำรถผ่ำนกระบวนที่
เน้นทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมได้แก่ 
วิชำโครงงำนวิจัย และ วิชำสหกิจ
ศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและมีนักศึกษาลงทะเบียน 

จ านวนกระบวน
วิชาที่ก าหนดให้

ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 
1. 602100 : INTRO TO APPLI  OF BOTECH 
2. 602102 : LIFE AND ALTERNATIVE ENERGY 
3. 602111 : AGRO-IND BIOTECH 
4. 602201 : AGRO-INDUSTRIAL VISION 
5. 602221 : BASIC BIOTECHNOLOGY 
6. 602315 : BIOTECHNOLOGY  II 
7. 602317 : BIOTECH LAB II 
8. 602321 : AGRO-IND MICROBIOLOGY 
9. 602322 : AGRO-IND MICROBIOLOGY LAB 
10. 602431 : ALCOHOLIC FERMENTATION 
11. 602432 : ORIENTAL FERMENTED FOOD 
12. 602441 : MICROBIAL ENZYME 
13. 602464 : NANOBIOTECHNOLOGY 
14. 602472 : UIQUID WASTE TREAT & UTIL 
15. 602492 : PRACTICAL TRAINING IN BIOT 
16. 602494 : COOP EDU FOR BIOT STUDENT 
17. 602497 : SEMINAR I 
18. 602499 : RESEARCH PROJECT 

ภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2564 
จ ำนวน 8 กระบวน
วิชำ ดังนี้ 602111, 
602201, 602321, 
602431, 602441, 
602464, 602472, 
602497  
 

44.44 
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1. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

1.602111 : AGRO-IND 
BIOTECH 

1.สอบ 70 

1.ให้นักศึกษำ
ประเมินตนเอง
จำกแบบ
ประเมินกำร
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
รำยวิชำ 

1. ด้ำนควำมรู้  

ท ำกำรวัดควำมรู้
ของนักศึกษำที่
สำมำรถเข้ำใจ
พ้ืนฐำนของ
เทคโนโลยีชีวภำพ
ในอุตสำหกรรม
เกษตรได้ 

2.รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ 

30 

2.ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ 
ว่ำมีกำรวัดผล
ได้ตรงตำม
จุดมุ่งหมำยของ
รำยวิชำ 

2. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำสำมำรถ
ท ำงำนร่วมกันเป็น
กลุ่ม สร้ำงควำม 
สัมพันธ์บุคคลและ
กลุ่มเพ่ือกำร
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย
ร่วมกัน 

  

 
3. ด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

นักศึกษำสำมำรถใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
สืบค้นข้อมูล
ประกอบกำรท ำ
รำยงำนและกำร
น ำเสนอในหัวข้อที่
ได้รับมอบหมำยได้ 

2.602201: AGRO-
INDUSTRIAL VISION 

1.สังเกต
พฤติกรรม  

10 1. ตรวจสอบ
ผลกำรประเมิน 
จำกวิธีกำร
ประเมินผลของ
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่
ละด้ำน ตำม 
มคอ.3 ว่ำมีผล

1. ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เข้ำเรียน ท ำกิจกรรม
และส่งงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำยตรง
เวลำและมีคุณภำพ
ตำมวิชำชีพ 
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

กำรประเมิน
ตรงตำม
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ใน
แต่ละด้ำนที่
ระบุ 
(รำยละเอียด
ตำมตำรำง) 

2.รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ       

80 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

ท ำกำรวัดควำมรู้
ของนักศึกษำที่
สำมำรถเข้ำใจ
หลักกำรพื้นฐำนทำง
อุตสำหกรรมเกษตร
เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ
จนถึงผู้บริโภค  
แม้ในสถำนกำรณ์
โรคระบำดแต่
นักศึกษำยังสำมำรถ
จัดกำรและ
ด ำเนินกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตรง
ตำมวัตถุประสงค์ 

  

 
3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ควำมเข้ำใจและมี
ทักษะควำมรู้ทำง
อุตสำหกรรมเกษตร  

  

 
4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำมีกำร
ท ำงำนเป็นกลุ่ม ฝึก
ทักษะกำรเป็นผู้น ำ
และน ำเสนอผลงำน
ในด้ำนกำรผลิต 
กระบวนกำรผลิต
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

และกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใน
อุตสหกรรมเกษตร 

3.602321 : AGRO-IND 
MICROBIOLOGY 

1. สังเกต
พฤติกรรม  
 

10 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ 
ว่ำมีกำรวัดผล
ได้ตรงตำม
จุดมุ่งหมำยของ
รำยวิชำ 

1. ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

อยู่ในระดับดีมำก 
เห็นได้จำกกำรเข้ำ
เรียนออนไลน์ และ
กำรส่งงำนตรงเวลำ 

2. ตรวจสอบ
ผลกำรประเมิน 
จำกวิธีกำร
ประเมินผลของ
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่
ละด้ำน ตำม 
มคอ.3 ว่ำมีผล
กำรประเมิน
ตรงตำม
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ใน
แต่ละด้ำนที่
ระบุ 
(รำยละเอียด
ตำมตำรำง) 

2. ด้ำนควำมรู้  
อยู่ในระดับดี จำก
ผลกำรประเมิน
ควำมรู้จำกกำรสอบ 

 3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

อยู่ในระดับดี จำก
ผลกำรประเมิน
ควำมรู้จำกกำรสอบ 
ในกำรตอบค ำถำม
สำมำรถน ำควำมรู้
มำประยุกต์ได้ 
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

2. สอบ  66.66 

 4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

อยู่ในระดับดี จำก
ผลกำรประเมินใน
ชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์
ต่ำง ๆ ในกำรเรียน 

3. ประเมิน
จำกกำร ท ำ
โจทย์
แบบฝึกหัด  

23.34 

 5. ด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

อยู่ในระดับดี จำก
ผลกำรประเมิน
รำยงำน สำมำรถน ำ
สำรสนเทศต่ำง ๆ  
น ำเสนอได้ดี 

4.602431 : ALCOHOLIC 
FERMENTATION 
 1. สอบ 

 
70 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ 
ว่ำมีกำรวัดผล
ได้ตรงตำม
จุดมุ่งหมำยของ
รำยวิชำ 

1. ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

วิธีกำรสอนมีควำม
เหมำะสม นักศึกษำ
ส่วนใหญ่มีวินัย และ
ควำมตรงต่อเวลำ  

2. รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ  

30 

2. ตรวจสอบ
ผลกำรประเมิน 
จำกวิธีกำร
ประเมินผลของ
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่
ละด้ำน ตำม 
มคอ.3 ว่ำมีผล
กำรประเมิน
ตรงตำม
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ใน
แต่ละด้ำนที่

2. ด้ำนควำมรู้  

- ในภำคกำรศึกษำนี้
กำรเรียน กำรสอน 
เป็นแบบออนไลน์
เกือบ 100 % 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ COVID-
19 ท ำให้นักศึกษำ
ได้ท ำปฏิบัติกำรใน
ตอนท้ำยภำค
กำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรจึงไม่
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

ระบุ 
(รำยละเอียด
ตำมตำรำง) 

 

เทียบเท่ำกับกำรลง
มือปฏิบัติจริง 
- ข้อเสนอแนะในกำร
แก้ไข ระบบกำรสอน
ออนไลน์ เป็น
เครื่องมือส ำคัญใน
กำรแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว โดยเฉพำะ 
Features สนับสนุน
ในกำรท ำกิจกรรม
กลุ่ม ออนไลน์ในบำง
รูปแบบไม่ครอบคลุม
กำรท ำกิจกรรมได้
ตำมท่ีต้องกำร เช่น 
Zoom ในขณะที่บำง
รูปแบบ เช่น 
Microsoft Learning 
platform for 
educator จะ
สอดคล้องกับกำร
เรียน กำรสอน 
ลักษณะนี้มำกกว่ำ 
ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ต้อง
มีกำรให้ควำมรู้และ
ฝึกปฏิบัติทั้งผู้เรียน 
และผู้สอนต่อไป 

  

 

3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

- ในภำคเรียนนี้กำร
เรียน กำรสอน ผ่ำน
ระบบออนไลน์เกือบ 
100 % ท ำให้
นักศึกษำได้ท ำ
ปฏิบัติกำรใน
ตอนท้ำยภำค
กำรศึกษำ 
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรจึงไม่
เทียบเท่ำกับกำรลง
มือปฏิบัติจริง 
- ข้อเสนอแนะใน
กำรแก้ไข เทคนิคใน
กำรผลิตสื่อ 
ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอดสด
ออนไลน์ 
จ ำเป็นต้องใช้ผู้มี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนในกำร
ถ่ำยท ำ เพ่ือให้สื่อที่
ส่งต่อให้ผู้เรียนมี
ควำมครบถ้วนของ
สำระส ำคัญ และท ำ
ให้สำมำรถเรียนรู้
และติดตำมข้ันตอน 
กระบวนกำรผลิต
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แต่ละ
ประเภทได้อย่ำง
น่ำสนใจ ท ำให้คณะ
ควรพิจำรณำ
สนับสนุนในเชิง
เทคนิคด้ำนนี้อย่ำง
เป็นระบบ 

  
 4. ด้ำนทักษะ

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล

- นั ก ศึ ก ษ ำ มี
ค ว ำมสั ม พันธ์ กั บ
อำจำรย์ ผู้ช่วยสอน 
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

และควำม
รับผิดชอบ 

และเจ้ำหน้ำที่ เป็น
อย่ำงดี  
- นักศึกษำส่วนใหญ่
มีควำมรับผิดชอบ
ต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

  

 5. ด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- นักศึกษำมีทักษะ
ในกำรวิเครำะห์ 
สื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสม และ
สำมำรถใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำร
ค้นคว้ำและน ำเสนอ 

  

 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

- ควรจัดให้
นักศึกษำได้ไปศึกษำ
นอกสถำนที่ เช่น 
บริษัท สถำน
ประกอบกำรที่มีกำร
ผลิตจริง เช่น 
สถำนที่ผลิตสุรำ
ชุมชน โรงเบียร์
ประเภท Brewing 
house เป็นต้น เพ่ือ
เป็นกำรเสริมทักษะ
ให้กับผู้เรียนในภำค
กำรศึกษำต่อไป 

5.602441 : MICROBIAL 
ENZYME 
 

1. สอบและ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

70 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ 
ว่ำมีกำรวัดผล
ได้ตรงตำม

1. ด้ำน
คุณธรรม 
และจริยธรรม 

มีกำรสอดแทรก
หัวข้อด้ำนนี้ใน
ระหว่ำงกำรสอน 
กำรตรวจสอบ
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

จุดมุ่งหมำยของ
รำยวิชำ 

รำยงำนที่ไม่ลอก
ผลงำนผู้อื่น ไม่มี
กำรทุจริตในกำร
สอบ 

2. รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ  

30 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

มีกำรเรียนกำรสอน
ที่สอดคล้องกับ
หัวข้อในตำรำงสอน 
มีกำรให้ควำมรู้และ
กำรเสริมองค์ควำมรู้
ที่ทันสมัย 

  

 

3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ทักษะทำงปัญญำใน
กำรวิเครำะห์ปัญหำ
หรือสถำนกำรณ์ใน
โจทย์หรืองำนที่
ได้รับมอบหมำยให้
ท ำ แล้วสำมำรถ
แสดงวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือท ำได้ 

  

 4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

กำรท ำปฏิบัติกำรใน
ลักษณะเป็นกลุ่มท ำ
ให้นักศึกษำได้ฝึก
กำรท ำงำนเป็นทีม
และแบ่งงำนให้
สมำชิกรับผิดชอบ 

  

 5. ด้ำนทักษะ
กำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

นักศึกษำได้ฝึกกำร
ค ำนวณในหัวข้อไค
เนติกส์ของเอนไซม์ 
กำรค ำนวณใน
ปฏิบัติกำร เช่น ค่ำ
กิจกรรมของ
เอนไซม์ มีกำร
สืบค้นในหัวข้อที่
ได้รับมอบหมำย 
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

  

 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
  

เนื่องจำกเป็นกำร
เรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ใน
สถำนกำรณ์ที่มีกำร
ระบำดของโควิด-19 
ท ำให้ขำดกำร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงผู้เรียนและ
ผู้สอน และ
นักศึกษำไม่สำมำรถ
ท ำปฏิบัติกำรได้จริง
ท ำให้ทักษะในกำร
ลงมือท ำจริงยังไม่
สมบูรณ์ 

6.602464 : 
NANOBIOTECHNOLOGY 
 

1. สังเกต
พฤติกรรม
  

4. รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ  

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

30 

1. ตรวจสอบ
ผลกำรประเมิน 
จำกวิธีกำร
ประเมินผลของ
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่
ละด้ำน ตำม 
มคอ.3 ว่ำมีผล
กำรประเมิน
ตรงตำม
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ใน
แต่ละด้ำนที่
ระบุ  

1. ด้ำนควำมรู้ 

ท ำกำรวัดควำมรู้
ของนักศึกษำที่
สำมำรถเข้ำใจ
หลักกำรพื้นฐำนทำง
เทคโนโลยีชีวภำพ
ระดับนำโน 
ทำงด้ำนต่ำงๆ ทั้ง
ทำงกำรแพทย ์
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรผลิตเครื่องมือ
แพทย์ เซนเซอร์ 
เป็นต้น   กำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนในภำค
กำรศึกษำ 2/2564 
เป็นกำรเรียน
ออนไลน์ 100% 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ COVID-
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

19 ท ำให้มี
ผลกระทบต่อกำร
เรียน โดย
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรไม่
เทียบเท่ำกับกำรลง
มือปฏิบัติจริง 

 

2. สอบ 60 

 

2. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ทักษะควำมรู้เข้ำใจ
หลักกำรพื้นฐำนทำง
เทคโนโลยีชีวภำพ
ระดับนำโน 
ทำงด้ำนต่ำงๆ ทั้ง
ทำงกำรแพทย์ 
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรผลิตเครื่องมือ
แพทย์ เซนเซอรื 
เป็นต้น  สำมำรถ
ประยุกตืใช้และผลิต
เพ่ือกำรค้ำได้ เห็น
แนวทำงกำรพัฒนำ
ต่อไปในระยะกลำง
และยำว ตลอดจน
ท ำนำยกำร
พัฒนำกำรประยุกตื
ใช้ให้เหมำะสมกับ
ประเทศไทย 

 3.รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ 
 

 

30 

 3. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำมีกำร
ท ำงำนเป็นกลุ่ม ฝึก
ทักษะกำรเป็นผู้น ำ
และกำรเขียน
รำยงำนทำง
วิทยำศำสตร์ 
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

ค้นคว้ำจำก
บทควำมทำง
วิชำกำร 

 

  

 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

กระบวนวิชำนี้ได้รับ
กำรประเมินจำก
นักศึกษำสูงถึง 4.4 
จำก 5 อยู่ในระดับ 
ดีมำก 
 

7.602472 : UIQUID 
WASTE TREAT & UTIL 

  

1. ตรวจสอบ
ผลกำรประเมิน 
จำกวิธีกำร
ประเมินผลของ
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่
ละด้ำน ตำม 
มคอ.3 ว่ำมีผล
กำรประเมิน
ตรงตำม
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ใน
แต่ละด้ำนที่
ระบุ  

 

1. ด้ำนควำมรู้ 

ท ำกำรวัดควำมรู้
ของนักศึกษำที่
สำมำรถเข้ำใจ
หลักกำรพื้นฐำน
ของค่ำพำรำมิเตอร์
ของน้ ำ น้ ำเสีย น้ ำ
เสียในอุตสำกรรม
ต่ำงๆ เป็นต้น    
กำรบ ำบัดและกำร
ใช้ประโยชน์จำก
ของเสียที่เป็น
ของเหลวทำง
อุตสำหกรรมเกษตร 
อุตสำหกรรมอำหำร   
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในภำค
กำรศึกษำ 2/2564 
เป็นกำรเรียน
ออนไลน์ 100% 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ COVID-
19 ท ำให้มี
ผลกระทบต่อกำร
เรียน โดย
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรไม่
เทียบเท่ำกับกำรลง
มือปฏิบัติจริง มีกำร
สอบกำรวิเครำะห์
กำรวัดค่ำ COD 
และ BOD เพ่ือเป็น
ทักษะในกำรท ำงำน
ต่อไป 

 

2. สอบ  60  2. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ทักษะควำมรู้เข้ำใจ
หลักกำรพื้นฐำนทำง
พ้ืนฐำนของ
ค่ำพำรำมิเตอร์ของ
น้ ำ น้ ำเสีย น้ ำเสีย
ในอุตสำกรรมต่ำง
เป็นต้น   กำรบ ำบัด
และกำรใช้
ประโยชน์จำกของ
เสียที่เป็นของเหลว
ทำงอุตสำหกรรม
เกษตร 
อุตสำหกรรมอำหำร  
สำมำรถประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภำพ
ในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ให้กับน้ ำเสีย และ
พัฒนำกำร
ประยุกต์ใช้ให้
เหมำะสมกบั
ประเทศไทย 

  30 
 3. ด้ำนทักษะ

ควำมสัมพันธ์
นักศึกษำมีกำร
ท ำงำนเป็นกลุ่ม ฝึก
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

3. รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ  

ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

ทักษะกำรเป็นผู้น ำ
และกำรเขียน
รำยงำนทำง
วิทยำศำสตร์ 
ค้นคว้ำจำก
บทควำมทำง
วิชำกำร 

 

  

 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

กระบวนวิชำนี้ได้รับ
กำรประเมินจำก
นักศึกษำสูงถึง 4.15 
จำก 5 อยู่ในระดับดี 

8.602497 : SEMINAR I 
 

1. สังเกต
พฤติกรรม
  

 

10 

1. ตรวจสอบ
ผลกำรประเมิน 
จำกวิธีกำร
ประเมินผลของ
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่
ละด้ำน ตำม 
มคอ.3 ว่ำมีผล
กำรประเมิน
ตรงตำม
มำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ใน
แต่ละด้ำนที่
ระบุ  

1. ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
มีควำมรับผิดชอบ
ต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำย  
สำมำรถท ำให้ส ำเร็จ
ลุล่วงได้ตำมเวลำ 

 

2. รำยงำน
และกำร
น ำเสนอ  

90 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

นักศึกษำสำมำรถใช้
ควำมรู้และทักษะ
ทำงเทคโนโลยี 
ชีวภำพในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจเอกสำร
ทำงวิชำกำร และ
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รายช่ือกระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 
ผลการทวน

สอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

(%) 

มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

ความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้สอน 

เรียบเรียงใหม่เพ่ือ
น ำเสนอให้ถูกต้อง
ถำมหลักวิชำกำรได้ 

 

  

 

3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

นักศึกษำสำมำรถใช้
ควำมรู้ในกำรแปล 
วิเครำะห์ เรียบเรียง
เนื้อหำทำงวิชำกำร
จำกภำษำอังกฤษ
เป็นภำษำไทย และ
น ำเสนอในรูปแบบ
กำรน ำเสนอทำง
วิชำกำรได้ และ
สำมำรถตอบค ำถำม
โดยใช้หลักทำง
วิชำกำรได้ถูกต้อง 

 
 

จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและมีนักศึกษา
ลงทะเบียน 

จ านวนกระบวนวิชาที่
ก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 

ภำคกำรศึกษำที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 
1. 602100 : INTRO TO APPLI  OF BOTECH 
2. 602102 : LIFE AND ALTERNATIVE ENERGY 
3. 602103 : AGRO-IND AND QUAL OF LIFE 
4. 602120 : PREL AGRO-IND MICRO 
5. 602121 : PREL AGRO-IND MICRO LAB 
6. 602122 : GENERAL FOOD MICROBIOLOGY 
7. 602123 : GEN FOOD MICROBIO LAB 
8. 602301 : INTRODUCTORY 
BIOTECHNOLOGY 
9. 602314 : BIOTECHNOLOGY  I 
10. 602316 : BIOTECH LAB I 
11. 602322 : AGRO-INDUSTRIAL 
MICROBIOLOGY     LABORATORY 
12. 602421 : PLANT SANITATION 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 13 
กระบวนวิชำ ดังนี้  
602120, 602121, 602122, 
602123, 602314, 602322, 
602421, 602431, 602453, 
602454, 602461, 602497, 
602499 
 

59.09 
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จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอนและมีนักศึกษา
ลงทะเบียน 

จ านวนกระบวนวิชาที่
ก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละ 

13. 602431 : ALCOHOLIC FERMENTATION 
14. 602453 : BIOREACTOR DESIGN 
15. 602454 : BIOTECH PLANT DESIGN 
16. 602455 : UP AND DOWN STREAM PROC 
17. 602456 : UP AND DOWN STR PROD LAB 
18. 602461 : MICROBIAL TECHNOLOGY 
19. 602472 : LIQUID  WASTE TREAT & UTIL 
20. 602492 : PRACTICAL TRAINING IN BIOT 
21. 602497 : SEMINAR I 
22. 602499 : RESEARCH PROJECT 

 
1. ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

1. 602120 : 
PREL AGRO-
IND MICRO 
 

1. สังเกต
พฤติกรรม 

10 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

1. ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี 

 

2. สอบ 80 

2. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก 2. ด้ำนควำมรู้  

นักศึกษำได้รับ
ควำมรู้จำก
กำรศึกษำใน
ระดับดี 

 

  

วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

(รำยละเอียดตำม
ตำรำง) 

 

3. ประเมินจำก
กำรท ำโจทย์
แบบฝึกหัด 

 

 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

จำกกำร
วิเครำะห์ผลงำน 
และรำยงำน 
นักศึกษำแสดง
ให้เห็นกำรใช้
ทักษะทำง
ปัญญำที่ดี 

 
4. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

10 

 4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

นั กศึ กษำส่ วน
ใหญ่สำมำรถส่ง
งำนได้ตรงเวลำ 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำ
สำมำรถใช้
สำรสนเทศใน
กำรท ำรำยงำน
ได้ดี 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

ผลกระทบจำก
โรคโควิด 19 ท ำ
ให้เกิดผลกระทบ
ต่อกระบวนวิชำ 
กำรถ่ำยทอด 
และกำรอบรม
ด้ำนทักษะต่ำงๆ  
โดยเฉพำะทักษะ
กำรเรียนรู้ที่ 1 
จ ำเป็นต้องใช้
ปฏิสัมพันธ์กัน
โดยตรงกับ
นักศึกษำ  

2.602121 : 
PREL AGRO- 2. สอบ 60 

1.ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ

1. ด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับด ี
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

IND MICRO 
LAB 
 

มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

 

3. ประเมินจำก
กำรท ำโจทย์
แบบฝึกหัด 

 

2.ตรวจสอบผลกำร
ประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ 
(รำยละเอียดตำม
ตำรำง) 

2. ด้ำนควำมรู้  

จำกกำรสอบ 
นักศึกษำได้รับ
ควำมรู้จำก
กำรศึกษำใน
ระดับดี 

 

4. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

40 

 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

จำกกำร
วิเครำะห์
รำยงำน 
นักศึกษำแสดง
ให้เห็นกำรใช้
ทักษะทำง
ปัญญำที่ดี 

    4.ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำส่วน
ใหญ่สำมำรถส่ง
งำนได้ตรงเวลำ 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำสำมำรถ
ใช้สำรสนเทศใน
กำรท ำรำยงำนได้
ดี 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

ผลกระทบจำก
โรคโควิด 19 ท ำ
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

ให้เกิดผล
กระทบต่อ
กระบวนวิชำ 
602121 ซึ่งเป็น
กระบวนวิชำ
ปฏิบัติกำร โดย
ท ำให้จ ำเป็นต้อง
ใช้กำรท ำ
ปฏิบัติกำรแบบ
สำธิตออนไลน์ 
ซึ่งอำจเป็น
อุปสรรคต่อกำร
ฝึกทักษะด้ำน
จุลชีววิทยำ  

3.602122 : 
GENERAL 
FOOD 
MICROBIOLOG
Y 
 1. สังเกต

พฤติกรรม 
10 

1. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ  

2. ด้ำนควำมรู้ 

ท ำกำรวัด
ควำมรู้ของ
นักศึกษำท่ี
สำมำรถเข้ำใจ
หลักกำรพื้นฐำน
ทำงจุลชีววิทยำ
โดยเน้นจุล
ชีววิทยำทำง
อำหำร 

 

2. สอบ 60 

 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ทักษะควำมรู้
และกำรปฏิบัติ
ทำงจุลชีววิทยำ
พ้ืนฐำน  
สำมำรถแก้ท ำ
กำรใช้กล้อง
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

จุลทรรศน์ใน
กำรศึกษำ
ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ
ของจุลินทรีย์
ชนิดต่ำงๆ ท ำ
กำรตรวจ
วิเครำะห์หำ
จ ำนวนและชนิด
จุลินทรีย์ได้ใน
สภำวะปลอด
เชื้อปนเปื้อ 

 

3. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

30 

 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

กระบวนวิชำนี้
ได้รับกำร
ประเมินจำก
นักศึกษำสูงถึง 
4.33 จำก 5 อยู่
ในระดับดีมำก 

4.602123 : 
GEN FOOD 
MICROBIO 
LAB 
 

1. สังเกต
พฤติกรรม 

10 

1. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ 
(รำยละเอียดตำม
ตำรำง) 

1. ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

เข้ำเรียน ท ำ
กิจกรรมและส่ง
งำนตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยตรง
เวลำและมี
คุณภำพตำม
วิชำชีพ 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

 

2. สอบ 20 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

นักศึกษำต้องมี
ทักษะควำมรู้
และกำรปฏิบัติ
ทำงจุลชีววิทยำ
พ้ืนฐำน  
สำมำรถแก้ท ำ
กำรใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใน
กำรศึกษำ
ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ
ของจุลินทรีย์
ชนิดต่ำงๆ ท ำ
กำรตรวจ
วิเครำะห์หำ
จ ำนวนและชนิด
จุลินทรีย์ได้ใน
สภำวะปลอด
เชื้อปนเปื้อน   
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในภำค
กำรศึกษำ 
2/2564 เป็น
กำรเรียน
ออนไลน์ 100% 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ 
COVID-19 ท ำ
ให้มีผลกระทบ
ต่อกำรเรียน
ปฏิบัติกำร โดย
ผลสัมฤทธิ์ของ
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรไม่
เทียบเท่ำกับ
กำรลงมือปฏิบัติ
จริง 

 

4. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

70  3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ควำมเข้ำใจและ
มีทักษะควำมรู้
ทำง
อุตสำหกรรม
เกษตรอำหำร   
มีทักษะควำมรู้
และกำรปฏิบัติ
ทำงจุลชีววิทยำ
พ้ืนฐำน  
สำมำรถแก้ท ำ
กำรใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใน
กำรศึกษำ
ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ
ของจุลินทรีย์
ชนิดต่ำงๆ ท ำ
กำรตรวจ
วิเครำะห์หำ
จ ำนวนและชนิด
จุลินทรีย์ได้ใน
สภำวะปลอด
เชื้อปนเปื้อน  

 

  

 4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

นักศึกษำมีกำร
ท ำงำนเป็นกลุ่ม 
ฝึ กทั กษะกำ ร
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

เ ป็ น ผู้ น ำ แ ล ะ
น ำเสนอผลงำน 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

กระบวนวิชำนี้
ได้รับกำร
ประเมินจำก
นักศึกษำสูงถึง 
4.35 จำก 5 อยู่
ในระดับ ดีมำก 

5.602314 : 
BIOTECHNO
LOGY  I 
 

  1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

1. ด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนใหญ่อยู่ ใน
ระดับดีมำก เห็น
ได้จำกกำรเข้ำ
เรียนออนไลน์  
แ ล ะ ก ำ ร ส่ ง
ร ำ ย ง ำ น ต ร ง
เวลำ 

   2. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ  

2. ด้ำนควำมรู้  

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี จำกผล
กำรประเมินกำร
สอบ และงำนที่
มอบหมำย 

    

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

อยู่ในระดับดี 
สำมำรถ
วิเครำะห์ปัญหำ
ได้ดี 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

    4.ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี สังเกต
จำกพฤติกรรม  

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี จำกผล
กำรประเมินงำน 
และกำรสอบ 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

ผลกระทบจำก
โรคโควิด 19 ท ำ
ให้ต้องจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกำร
สำธิตปฏิบัติกำร
ออนไลน์ ซึ่งอำจ
เป็นอุปสรรคต่อ
กำรฝึกทักษะ
ปฏิบัติกำร 

6.602322 : 
AGRO-
INDUSTRIAL 
MICROBIOLOG
Y     
LABORATORY 
 

1. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

100 

1. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ  

1. ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมำก 
เห็นได้จำกกำร
เข้ำเรียน
ออนไลน์ และ
กำรส่งรำยงำน
ตรงเวลำ 

    

2. ด้ำนควำมรู้  

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมำก 
จำกผลกำร
ประเมินรำยงำน 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

    

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

อยู่ในระดับดี
มำก สำมำรถ
วิเครำะห์ และ
รำยงำน
ปฏิบัติกำรได้ดี 

    4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมำก จำก
ผลกำรประเมิน
ในชั้นเรียน 
ปฏิสัมพันธ์ต่ำงๆ 
ในกำรเรียน  

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมำก จำก
ผลกำรประเมิน
รำยงำน สำมำรถ
น ำสำรสนเทศ
ต่ำงๆ  มำจัดท ำ
รำยงำนได้ดี 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

ผลกระทบจำก
โรคโควิด 19 ท ำ
ให้ต้องจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกำร
สำธิตปฏิบัติกำร
ออนไลน์ ซึ่งอำจ
เป็นอุปสรรคต่อ
กำรฝึกทักษะ
ปฏิบัติกำร        

7.602421 : 
PLANT 
SANITATION 
 

1. สังเกต
พฤติกรรม 

10 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

1. ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

อยู่ในระดับดี
มำก เห็นได้จำก
กำรเข้ำเรียน
ออนไลน์ และ
กำรส่งงำนตรง
เวลำ 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

 

2. สอบ 26.67 

2. ใช้กำรสัมภำษณ์
นักศึกษำท่ีเรียน
รำยวิชำ  

 

2. ด้ำนควำมรู้  

อยู่ในระดับดี 
จำกผลกำร
ประเมินควำมรู้
จำกกำรสอบ 
และกำรท ำ
รำยงำน 

 

3. ประเมินจำก
กำรท ำโจทย์
แบบฝึกหัด 

 

3. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ  

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

อยู่ในระดับดี 
โดยสำมำรถน ำ
ควำมรู้จำกกำร
เรียนไปท ำ
โครงงำนและ
รำยงำน ทั้งยัง
สำมำรถ
วิเครำะห์ และ
ประเมินผลได้ใน
กำรท ำโครงงำน
ด้ำนกำรจัดกำร
สุขลักษณะ 

 

4. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

63.33 

 4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

อยู่ในระดับดี 
จำกผลกำร
ประเมินในชั้น
เรียน ปฏิสัมพันธ์
ต่ำงๆ ในกำร
เรียน กำรท ำงำน
กลุ่ม 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

อยู่ในระดับดี 
จำกผลกำร
ประเมินรำยงำน 
สำมำรถน ำ
สำรสนเทศต่ำงๆ  
น ำเสนอได้ดี 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

8.602431 : 
ALCOHOLIC 
FERMENTATIO
N 
 

1. สอบ 70 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

1. ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- วิธีกำรสอนมี
ควำมเหมำะสม 
นักศึกษำส่วน
ใหญ่มีวินัย และ
ควำมตรงต่อ
เวลำ  

 

2. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

30 

2. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ  

2. ด้ำนควำมรู้  

- ในภำค
กำรศึกษำนี้กำร
เรียน กำรสอน 
เป็นแบบ
ออนไลน์เกือบ 
100 % 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ 
COVID-19 ท ำ
ให้นักศึกษำได้
ท ำปฏิบัติกำรใน
ตอนท้ำยภำค
กำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรจึงไม่
เทียบเท่ำกับ
กำรลงมือปฏิบัติ
จริง 
- ข้อเสนอแนะ
ในกำรแก้ไข 
ระบบกำรสอน
ออนไลน์ เป็น
เครื่องมือส ำคัญ
ในกำรแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

โดยเฉพำะ 
Features 
สนับสนุนในกำร
ท ำกิจกรรมกลุ่ม 
ออนไลน์ในบำง
รูปแบบไม่
ครอบคลุมกำร
ท ำกิจกรรมได้
ตำมท่ีต้องกำร 
เช่น Zoom 
ในขณะที่บำง
รูปแบบ เช่น 
Microsoft 
Learning 
platform for 
educator จะ
สอดคล้องกับ
กำรเรียน กำร
สอน ลักษณะนี้
มำกกว่ำ ซึ่งเป็น
เรื่องใหม่ที่ต้องมี
กำรให้ควำมรู้
และฝึกปฏิบัติ
ทั้งผู้เรียน และ
ผู้สอนต่อไป 

    

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

- ในภำคเรียนนี้
กำรเรียน กำร
สอน ผ่ำนระบบ
ออนไลน์เกือบ 
100 % ท ำให้
นักศึกษำได้ท ำ
ปฏิบัติกำรใน
ตอนท้ำยภำค
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

กำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำในด้ำน
ปฏิบัติกำรจึงไม่
เทียบเท่ำกับ
กำรลงมือปฏิบัติ
จริง 
- ข้อเสนอแนะ
ในกำรแก้ไข 
เทคนิคในกำร
ผลิตสื่อ 
ตลอดจนกำร
ถ่ำยทอดสด
ออนไลน์ 
จ ำเป็นต้องใช้ผู้มี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนใน
กำรถ่ำยท ำ 
เพ่ือให้สื่อที่ส่ง
ต่อให้ผู้เรียนมี
ควำมครบถ้วน
ของสำระส ำคัญ 
และท ำให้
สำมำรถเรียนรู้
และติดตำม
ขั้นตอน 
กระบวนกำร
ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แต่
ละประเภทได้
อย่ำงน่ำสนใจ 
ท ำให้คณะควร
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

พิจำรณำ
สนับสนุนในเชิง
เทคนิคด้ำนนี้
อย่ำงเป็นระบบ 

    4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

- นักศึกษำมี
ควำมสัมพันธ์
กับอำจำรย์ 
ผู้ช่วยสอน และ
เจ้ำหน้ำที่เป็น
อย่ำงดี  
- นักศึกษำส่วน
ใหญ่มีควำม
รับผิดชอบต่อ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- นักศึกษำมี
ทักษะในกำร
วิเครำะห์ 
สื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสม และ
สำมำรถใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศใน
กำรค้นคว้ำและ
น ำเสนอ 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

- ควรจัดให้
นักศึกษำได้ไป
ศึกษำนอก
สถำนที่ เช่น 
บริษัท สถำน
ประกอบกำรที่มี
กำรผลิตจริง 
เช่น สถำนที่



50 
 

รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

ผลิตสุรำชุมชน 
โรงเบียร์
ประเภท 
Brewing 
house เป็นต้น 
เพ่ือเป็นกำร
เสริมทักษะ
ให้กับผู้เรียนใน
ภำคกำรศึกษำ
ต่อไป 

9.602453 : 
BIOREACTO
R DESIGN 

1. สอบและงำน
ที่ได้รับ
มอบหมำย 

70 

1.ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

 1. ด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

มีกำรสอดแทรก
หัวข้อด้ำนนี้ใน
ระหว่ำงกำร
สอน กำร
ตรวจสอบ
รำยงำนที่ไม่
ลอกผลงำนผู้อื่น 
ไม่มีกำรทุจริต
ในกำรสอบ กำร
สอบแบบ
ออนไลน์ท ำให้
นักศึกษำต้อง
ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองมำกข้ึน 

 

2. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

30 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

มีกำรเรียนกำร
สอนที่
สอดคล้องกับ
หัวข้อใน
ตำรำงสอน มี
กำรให้ควำมรู้
และกำรเสริม
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

องค์ควำมรู้ที่
ทันสมัย 

 

  

 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ทักษะทำง
ปัญญำในกำร
วิเครำะห์ปัญหำ
หรือสถำนกำรณ์
ในโจทย์หรือ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย แล้ว
แสดงวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือ
ส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้ 

    4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

กำรท ำ
ปฏิบัติกำรใน
ลักษณะเป็น
กลุ่มท ำให้
นักศึกษำได้ฝึก
กำรท ำงำนเป็น
ทีมและแบ่งงำน
ให้สมำชิก
รับผิดชอบ 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำได้ฝึก
กำรค ำนวณใน
ปฏิบัติกำร เช่น 
กำรค ำนวณสูตร
อำหำรเลี้ยงเชื้อ 
กำรค ำนวณค่ำ
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
กับถังหมักและ
พำรำมิเตอร์
ต่ำงๆ และมีกำร
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

สืบค้นบทควำม
ในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมำย 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ เนื่องจำกเป็น
กำรเรียนกำร
สอนแบบ
ออนไลน์ใน
สถำนกำรณ์ที่มี
กำรระบำดของ
โควิด-19 ท ำให้
ขำดกำร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงผู้เรียน
และผู้สอน และ
นักศึกษำไม่
สำมำรถท ำ
ปฏิบัติกำรได้
จริงท ำให้ทักษะ
ในกำรลงมือ
ปฏิบัติจริงยังไม่
สมบูรณ์ 
นอกจำกนั้นยัง
พบว่ำ นักศึกษำ
ได้คะแนนดีกว่ำ
ปีกำรศกึษำก่อน 
ๆ เนื่องจำก
คณำจำรย์ได้ให้
นักศึกษำส่งงำน
จำกกำรค้นคว้ำ
มำกขึ้น  
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

10.602454 : 
BIOTECH 
PLANT 
DESIGN 1. สังเกต

พฤติกรรม 
95 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

 

1. ด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนใหญ่อยู่ ใน
ร ะ ดั บ ดี ม ำ ก 
จำกกำรสังเกต
กำรปฏิบัติงำน
สหกิจศึกษำ 

 

2. สอบ 65 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

-นักศึกษำ
สำมำรถใช้
ควำมรู้ในกำรท ำ
แบบทดสอบได้ 
และสำมำรถ
ประมวลควำมรู้
เพ่ือกำร
ออกแบบ
โรงงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย
ได้ 
-นักศึกษำได้รับ
ควำมรู้จำกกำร
ท ำงำนสหกิจ
ศึกษำ 

 

4. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

17.5 

 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

-นักศึกษำ
สำมำรถ
วำงแผน 
วิเครำะห์ และ
ออกแบบ
โรงงำนตำม
หัวข้อที่ได้รับ
มอบหมำยได้
จำกควำมรู้ที่
ได้รับในชั้นเรียน 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

-นักศึกษำสหกิจ
ศึกษำสำมำรถ
แก้ปัญหำได้ดีใน
กำรท ำงำน 

 

  

 4.ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

-นักศึกษำ
สำมำรถท ำงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
และจัดกำรเรื่อง
ควำมสัมพันธ์
กลุ่มได้ รวมทั้ง
รับผิดชอบใน
หัวข้องำนที่
ได้รับมอบหมำย
จนส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
-นักศึกษำแสดง
ให้เห็นถึงควำม
รับผิดชอบใน
กำรท ำงำน  

-นักศึกษำ
สำมำรถแสดง
ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข และน ำ
สำรสนเทศมำใช้
ในกำรน ำเสนอ
ผลงำนสหกิจ
ศึกษำ 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

-นักศึกษำ
สำมำรถใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศใน
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

กำรหำข้อมูล
เพ่ือให้ในกำรท ำ
เตรียมตัว
ส ำหรับกำร
น ำเสนอชิ้นงำน
ได้ 
-นักศึกษำ
สำมำรถแสดง
ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข และน ำ
สำรสนเทศมำใช้
ในกำรน ำเสนอ
ผลงำนสหกิจ
ศึกษำ 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ ผลกระทบจำก
โรคโควิด 19 ท ำ
ให้เกิดผลกระทบ
ต่อวิชำสหกิจ
ศึกษำ นักศึกษำ
บำงคน
จ ำเป็นต้อง
ท ำงำนแบบ 
work from 
home ซึ่งอำจจะ
ไม่สำมำรถเรียนรู้
ได้อย่ำงเต็มท่ี 

11.602461 : 
MICROBIAL 
TECHNOLOGY 
 

2. สอบและงำน
ทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

70 

1. ตรวจสอบ
ข้อสอบรำยวิชำ ว่ำ
มีกำรวัดผลได้ตรง
ตำมจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ 

1. ด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

มีกำรสอดแทรก
หัวข้อด้ำนนี้ใน
ระหว่ำงกำร
สอน กำร
ตรวจสอบ
รำยงำนที่ไม่
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

 ลอกผลงำนผู้อื่น 
ไม่มีกำรทุจริต
ในกำรสอบ กำร
สอบแบบ
ออนไลน์ท ำให้
นักศึกษำต้อง
ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองมำกข้ึน 

 

4. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

30 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

มีกำรเรียนกำร
สอนที่
สอดคล้องกับ
หัวข้อใน
ตำรำงสอน มี
กำรให้ควำมรู้
และกำรเสริม
องค์ควำมรู้ที่
ทันสมัย 

    

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

นักศึกษำต้องมี
ทักษะทำง
ปัญญำในกำร
วิเครำะห์ปัญหำ
และงำนที่ได้รับ
มอบหมำย แล้ว
แสดงวิธีกำร
แก้ปัญหำหรือ
ส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำยได้ 

    4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

กำรท ำ
ปฏิบัติกำรใน
ลักษณะเป็น
กลุ่มท ำให้
นักศึกษำได้ฝึก
กำรท ำงำนเป็น
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

ทีมและแบ่งงำน
ให้สมำชิก
รับผิดชอบ 

    5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นักศึกษำได้ฝึก
กำรค ำนวณใน
ปฏิบัติกำร เช่น 
กำรค ำนวณ
ควำมเข้มข้น
สำรตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ได้ และมีกำร
สืบค้นบทควำม
ในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมำย 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

เนื่องจำกเป็น
กำรเรียนกำร
สอนแบบ
ออนไลน์ใน
สถำนกำรณ์ที่มี
กำรระบำดของ
โควิด-19 ท ำให้
ขำดกำร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงผู้เรียน
และผู้สอน และ
นักศึกษำไม่
สำมำรถท ำ
ปฏิบัติกำรได้
จริงท ำให้ทักษะ
ในกำรลงมือ
ปฏิบัติจริงยังไม่
สมบูรณ์ 
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

12. 602497 : 
SEMINAR I 

1. สังเกต
พฤติกรรม 

10 

1. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ 
(รำยละเอียดตำม
ตำรำง) 

1. ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

มีควำม
รับผิดชอบต่อ
งำนทีไ่ด้รับ
มอบหมำย 
สำมำรถท ำให้
ส ำเร็จลุล่วงได้
ตำมเวลำ 

 

2. รำยงำนและ
กำรน ำเสนอ 

90 

 

2. ด้ำนควำมรู้  

นักศึกษำ
สำมำรถใช้
ควำมรู้และ
ทักษะทำง
เทคโนโลยีชีวภำ
พในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจ
เอกสำรทำง
วิชำกำร และ
เรียบเรียงใหม่
เพ่ือน ำเสนอให้
ถูกต้องถำมหลัก
วิชำกำรได้ 

    

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

นักศึกษำ
สำมำรถใช้
ควำมรู้ในกำร
แปล วิเครำะห์ 
เรียบเรียง
เนื้อหำทำง
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

วิชำกำรจำก
ภำษำอังกฤษ
เป็นภำษำไทย 
และน ำเสนอใน
รูปแบบกำร
น ำเสนอทำง
วิชำกำรได้ และ
สำมำรถตอบ
ค ำถำมโดยใช้
หลักทำง
วิชำกำรได้
ถูกต้อง 

13.602499 : 
RESEARCH 
PROJECT 

1. กำรท ำ
ปฏิบัติกำร 

50 

1. ตรวจสอบผล
กำรประเมิน จำก
วิธีกำรประเมินผล
ของมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำน ตำม มคอ.3 
ว่ำมีผลกำรประเมิน
ตรงตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ในแต่
ละด้ำนที่ระบุ  

1. ด้ ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- วิธีกำรสอนมี
ควำมเหมำะสม 
นักศึกษำส่วน
ใหญ่มีวินัย และ
มีควำม
รับผิดชอบต่อ
หน้ำที่  

 2. รำยงำน 50  

2. ด้ำนควำมรู้  

- นักศึกษำมีกำร
ค้นคว้ำหำ
ควำมรู้เพิ่มเติม 
รวมถึงบูรณำ
กำรควำมรู้จำก
วิชำต่ำงๆ ที่ได้
เรียนมำ เพ่ือท ำ
ปฏิบัติกำรจริง 
ซึ่งเป็นกำรฝึก
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

ทักษะในด้ำน
ต่ำงๆ ท ำให้
นักศึกษำมี
ประสบกำรณ์ใน
กำรท ำ
ปฏิบัติกำรด้ำน
เทคโนโลยีชีวภำ
พมำกข้ึน  

    

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

- นักศึกษำได้ลง
มือท ำ
ปฏิบัติกำรด้วย
ตัวเอง และมี
กำรคิด 
วิเครำะห์ผล ซึ่ง
ท ำให้เกิดทักษะ
ทำงปัญญำ  

    

4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

- นักศึกษำมี
ควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับ
อำจำรย์ที่
ปรึกษำ และ
เจ้ำหน้ำที่มำก
ขึ้น  
- นักศึกษำส่วน
ใหญ่มีควำม
รับผิดชอบต่อ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย  

    
5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- นักศึกษำมี
ทักษะในกำร
วิเครำะห์ 
สื่อสำรได้อย่ำง
เหมำะสม และ
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

สำมำรถใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศใน
กำรค้นคว้ำและ
น ำเสนอ 

    ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 

- กำรท ำ
โครงงำนวิจัยใน
ภำคกำรศึกษำ 
2/2564 
นักศึกษำไม่
สำมำรถเข้ำมำ
ท ำปฏิบัติกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำก
สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของ 
COVID-19 ท ำ
ให้โครงงำนวิจัย
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด ทำง
สำขำวิชำจึงได้
ท ำเรื่องขอเลื่อน
กำรส่งเกรด 
เพ่ือให้นักศึกษำ
ท ำโครงงำนวิจัย
ได้เสร็จทันตำม
เวลำ อย่ำงไรก็
ตำมนักศึกษำ
บำงส่วนไม่
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รายช่ือ
กระบวนวิชา 

วิธีการทวนสอบ 

ผลการทวนสอบ 

ข้อคิดเห็น/แนวทางปรับปรุง 

รูปแบบการ
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 
(%) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ความคิดเห็น
ของอาจารย์

ผู้สอน 

สำมำรถส่งเล่ม
โครงงำนวิจัยได้
ทันตำมก ำหนด 
ซึ่งทำงสำขำได้
หำรือกัน โดยจะ
เพ่ิมเงื่อนไขท่ี
ต้องผ่ำนก่อนใน
กำรลงทะเบียน
วิชำ 602499 
เพ่ือให้นักศึกษำ
มีควำมพร้อมใน
กำรท ำ
โครงงำนวิจัย
มำกขึ้น และให้
อำจำรย์ที่
ปรึกษำติดตำม
นักศึกษำอย่ำง
ใกล้ชิด 

 
3. หลักสูตรมีแนวทางจะพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างไร  

1. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพได้เริ่มด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใช้ในปีกำรศึกษำ 2566  
ต่อไป 

  2. มีแผนในกำรปรับปรุงหัวข้อปฏิบัติกำรในกระบวนวิชำให้ทันสมัยขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ 
เทคโนโลยี และตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลปัจจุบัน 
    3. มีกำรประเมินตนเองส ำหรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกท่ำนว่ำควรจะได้รับกำรพัฒนำด้ำนใดเพ่ิมเติม  
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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 12 8 13 4 3 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 47 41 50 33 36 
ร้อยละบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมิน 25.53 19.51 26.00 12.12 8.33 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.13 4.50 4.13 4.50 4.80 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ 3.83 4.17 3.92 4.58 4.17 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะทำงปัญญำ 3.73 4.08 3.83 4.30 4.00 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ 

3.98 4.47 4.25 4.69 4.83 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.77 3.95 3.94 4.60 4.08 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินด้ำนวิชำชีพ 3.92 4.44 4.19 4.75 - 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 
ด้าน 

3.88 4.23 4.02 4.54 4.40 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย 

4.25 4.29 4.42 4.40 4.42 

 

 
2. ผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตร

ก าหนด (PLOs) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร      
จ ำนวน
บัณฑิตที่
ได้รับกำร
ประเมิน 

(คน) 

(1) 
ด้ำน

คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ด้ำน

ควำมรู้ 

(3) 
ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 

(4) 
ด้ำนทักษะ 

ควำม 
สัมพันธ ์
ระหว่ำง
บุคคล 

และควำม 
รับผิดชอบ 

(5) 
ด้ำนทักษะ 

กำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร 
และกำรใช้ 
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

(6) 
ด้ำน

วิชำชีพ 

ค่ำเฉลี่ย
รวม 

คุณลักษณะ 
6 ด้ำน 

(7) 
ผลกำร
พัฒนำ 

บัณฑิตตำม 
อัตลักษณ์

ของ 
มหำวิทยำ

ลัย 
เชียงใหม่ 

(8) 
ด้ำน

ทักษะ
กำรเป็น
พลเมือง

โลก 

4 4.50 4.58 4.30 4.69 4.60 4.75 4.54 4.25 4.50 
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หมำยเหตุ : 
1. ในกรณีที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้

รำยงำนค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินที่ส ำรวจได้จริง  
2. หำกหลักสูตรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้บัณฑิตตำม PLO ที่

หลักสูตรก ำหนด สำมำรถรำยงำนข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
 

3. การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีแนวโน้ม

ลดลงหรือไม่คงทีค่ืออะไร 
จำกผลกำรประเมินผู้ใช้บัณฑิต พบว่ำในปีกำรศึกษำนี้ มีกำรประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้ำน อยู่ใน
ระดับดีมำก (มำกกว่ำ 4.40)  

 
3.2 มีระบบในการน าผลการประเมินบัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างไร 

- มีระบบกำรกำรสอบถำมผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงจำกกำรสัมภำษณ์ และจำกแบบสอบถำมประจ ำปี จึงท ำให้
หลักสูตรมีข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นปัจจุบันและทันสถำนกำรณ์ 

- จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำในทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ  
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และเหมำะกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
- ส่งเสริมทักษะกำรปฏิบัติ (work shop) ให้สอดคล้องกับภำคทฤษฎี 

 
4. ผลการพัฒนาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต (ใช้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการรายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต ประจ าปี 2564) 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตควรได้รับควำมรู้ทุกด้ำน 
โดยเฉพำะด้ำนกฎหมำยและ
เอกลักษณ์/ประวัติศำสตร์ของชำติ
ไทย และควำมเปลี่ยนไปของโลก 

หลักสูตรได้มีกระบวนวิชำศึกษำ
ทั่วไปให้นักศึกษำเลือกเรียนตำม
ควำมสนใจ และควำมถนัด เช่น
กระบวนวิชำ 011269 : ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง, กระบวนวิชำ 
140104 : กำรเป็นพลเมือง : 
กระบวนวิชำ 128100 : กำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
พ้ืนฐำน, กระบวนวิชำ 176100 : 
กฏหมำยและโลกสมัยใหม่, 
กระบวนวิชำ 201114 :
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมในโลก

หลักสุตรปรับปรุงใหม่จะท ำ
กำรเพ่ิมเนื้อหำกระบวนวิชำที่
เกี่ยวข้องตำมข้อเสนอแนะให้
หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 

ปัจจุบัน และ กระบวนวิชำ 
703103 : กำรเป็นผู้ประกอบกำร
และธุรกิจเบื้องต้น 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 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 46 38 50 29 29 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 47 41 50 33 36 
ร้อยละบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ 97.87 92.68 100 87.88 80.56 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้ว 27 22 21 13 14 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีท ำงำนแล้วและก ำลัง
ศึกษำต่อ 

0 0 0 0 0 

จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท ำงำนและไม่ได้
ศึกษำต่อ 

10 10 26 15 14 

จ ำนวนบัณฑิตท่ีก ำลังศึกษำต่อ 9 6 3 1 1 
จ ำนวนบัณฑิตท่ียังไม่ประสงค์ท ำงำน 6 3 6 3 3 
ร้อยละกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ 

72.97 68.75 44.68 46.43 50.00 

ค่ำคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 5) 3.65 3.44 2.23 2.32 2.50 
 

2. การวิเคราะห์ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.1 กรณีมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่ : ปัจจัย/สาเหตุที่ส่งผลให้ร้อยละการได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระมีแนวโน้มลดลงหรือไม่คงที่คืออะไร 
จำกกำรพิจำรณำกำรได้งำนท ำ/กำรประกอบอำชีพอิสระในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำของบัณฑิตใน

หลักสูตร พบว่ำมีแนวโน้มที่ไม่คงที่ ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำลดลงทั้งนี้อำจเป็นเพรำะ 
  - สถำนกำรณ์กำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ-2019 ที่กระทบต่อภำวะเศรษฐกิจชำติ ก็อำจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้บัณฑิตเลือกงำนน้อยลง 
   - ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ท ำให้บัณฑิตสนใจจะประกอบอำชีพอิสระเพ่ิมมำกข้ึน 
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2.2  มีวิธีการในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บัณฑิตเพื่อให้มีงานท าหรือประกอบอาชีพในสัดส่วนที่
สูงข้ึนอย่างไร 

- จัดอบรมทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนและตลำดแรงงำน เช่น ทักษะทำงวิชำชีพ ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ทักษะทำงอำรมณ์และสังคม เป็นต้น 
- ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกำรปฏิบัติ/กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 
- ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำให้บัณฑิตมีควำมเข้มแข็งทั้งทำงวิชำกำรและทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรท ำงำน  
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ภาคผนวก 
ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งชี้ 5.4 สกอ.) 
ผลการดำเนนิงาน : ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดบัปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 

 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ผลการดำเนนิงาน 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศกึษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 และมี
การบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

มีการประชุมหลักสูตร เพื ่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร จำนวน 7 ครั้ง 

(เอกสารแนบ ภาคผนวก ก ) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการ
เปดิภาคการศึกษาในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

มีรายละเอียดของกระบวนวิชา ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกกระบวนวิชา 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

(เอกสารแนบ ภาคผนวก ข ) 
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ใหค้รบทุกกระบวนวิชาทีเ่ปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลัง
วันปิดภาคการศึกษา 

มีการจัดทำผลการดำเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(เอกสารแนบ ภาคผนวก ค ) 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วนั หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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 ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ผลการดำเนนิงาน 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
กระบวนวชิาทีเ่ปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน 

มคอ.3 วิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา2564 

(เอกสารแนบ ภาคผนวก ง ) 

7. มีการพฒันา /ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมินการดำเนนิงานที่
รายงานใน มคอ .7 ปีทีแ่ล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้ 

8. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  ได้รบัคำแนะนำ
ด้านการบรหิารจัดการหลักสูตร 

ไม่การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่ 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 
และ /หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพ  

(เอกสารแนบ ภาคผนวก จ ) 

10. ระดับความพึงพอใจของนกัศกึษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 .00 

3.73 

(เอกสารแนบ ภาคผนวก ฉ ) 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 .00 

4.40 

(เอกสารแนบ ภาคผนวก ช ) 

 

 

 
 



เอกสารประกอบภาคผนวก 
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

 
เอกสารประกอบ หัวข้อ 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

เอกสารแนบ ภาคผนวก ข กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.3 ทีม่ีการยืนยนัข้อมูลเสร็จสิ้น 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ค กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.5 ทีม่ีการยืนยนัข้อมูลเสร็จสิ้น 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ง กระบวนวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 และกระบวนวิชาที่มีการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
  

เอกสารแนบ ภาคผนวก จ การพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ฉ ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ช ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ ภาคผนวก ก 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































 
 

 

 
 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ข  
 

กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.3 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

 
 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ค   
 

กระบวนวิชาตามแบบ มคอ.5 ที่มีการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













 

 
 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ง   
 

กระบวนวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564  
และกระบวนวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





















































































































































































 
 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก จ   
 

การพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 















 
 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ฉ   
 

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 







 

 
 
 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ช   
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




