
ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผูส้อน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

 

หลักสูตร ...วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร……..…………………………………… 

รหัสกระบวนวิชา……601893………….……ชื่อกระบวนวิชา……สัมมนาปริญญาเอก 3………………………………………… 

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา……อ.ดร.ธันยพร ศิริโวหาร……………………………………………………………………………….. 

 
คําชี้แจง: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ลงในแบบฟอร์ม
น้ี และให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum mapping ของกระบวน
วิชาน้ีใน มคอ. 2และใบรายงานคะแนนสอบพร้อมลําดับขั้น เสนออาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
1. รูปแบบและสดัส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การนาํเสนอ การบ้าน เปน็ต้น) 

 
 

รูปแบบการประเมิน สัดส่วนการประเมิน (%) 

1. การเข้าช้ันเรียนและการมสี่วนร่วม 7% 

2. งานที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรียน 20% 

3. รายงาน 20% 

4. การนําเสนอผลงาน 53% 

5.  

6.  

7.  

 
 

2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
 

คะแนนเฉล่ีย ………80.80……………………………..  

SD ………0.00…………………………….. 

คะแนนสูงสุด ………80.80……………………………..  

คะแนนตํ่าสุด ………80.80…………………………….. 
 



 

3. ความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอน 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธ์ิผล นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี มคีวามรับผิดชอบ ตรง

ต่อเวลา เคารพและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมช้ัน 
 

2. ด้านความรู้ สัมฤทธ์ิผล นักศึกษารู้จักวิธีการแสวงหาข้อมูลทางวิชาการ และสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในแขนงที่สนใจได้  
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา สัมฤทธ์ิผล นักศึกษาสามารถสืบค้น รวบรวม และประมวลเนื้อหาทาง
วิชาการเก่ียวกับโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย นําเสนอในช้ันเรียนและร่วม
วิพากษ์กับอาจารย์และเพ่ือนร่วมช้ันเรียนได้   
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

สัมฤทธ์ิผล นักศึกษามีความสมัพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมาก มคีวามมั่นใจใน
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข  
ทักษะการสื่อสาร และทักษะ          
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัมฤทธ์ิผล นักศึกษาสามารถนําเสนอข้อมูลทางวิชาการที่เตรียมมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอภิปรายและตอบข้อซักถามในหัวข้อที่
นําเสนอได้ดี 
 

ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

(ลงนาม).........อ.ดร.ธนัยพร ศิริโวหาร..........  ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

 

 

 



ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผูส้อน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาคการศึกษาท่ี ..1../..2559... 

 

หลักสูตร ...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปรญิญาเอก)... 

รหัสกระบวนวิชา..604843…ชื่อกระบวนวิชา… ADV KIN FOOD PROC ENG … 

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา…รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสด์ิ…. 

 
คําชี้แจง: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ลงในแบบฟอร์ม
น้ี และให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาแนบ มคอ. 3 (หรือ 4), มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum mapping ของ
กระบวนวิชาน้ีใน มคอ. 2 และใบรายงานคะแนนสอบพร้อมลําดับขั้น เสนออาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1. รูปแบบและสดัส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การนาํเสนอ การบ้าน เปน็ต้น) 
 
 

รูปแบบการประเมิน สัดส่วนการประเมิน (%) 

1. จิตพิสัย 10.0 

2. รายงาน 10.0 

3. สอบปากเปล่า 35.0 

4. Term Assignment 25.0 

5. งานแปลและเรียบเรียง 20.0 

6.  

7.  

 
 

2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
 

คะแนนเฉล่ีย ……80.00………………………………………………………………..  

SD ……ไม่มี เน่ืองจาก นศ ลงทะเบียนเรียนคนเดียว………….. 

คะแนนสูงสุด ……80.00………………………………………………………………..  

คะแนนตํ่าสุด ……80.00……………………………………………………………….. 
 



 

3. ความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอน 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สัมฤทธ์ิผล ระดับดีมาก 

 
 
 

2. ด้านความรู้ สัมฤทธ์ิผล ระดับดี 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา สัมฤทธ์ิผล ระดับดี 
 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

สัมฤทธ์ิผล ระดับดีมาก 
 
 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข  
ทักษะการสื่อสาร และทักษะ          
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัมฤทธ์ิผล ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

.......ไม่มี.... 

 

(ลงนาม)..............................................................  ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

 

 

 



ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กระบวนวิชาโดยอาจารย์ผูส้อน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

รหัสกระบวนวิชา……604844  …ชื่อกระบวนวิชา กระบวนการแปรรูปและชีวเคมีขั้นสูงของอาหารเพื่อสุขภาพ   

ชื่อผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา อ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ ์

 
คําชี้แจง: ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ลงในแบบฟอร์ม
น้ี และให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาแนบ มคอ. 3 (หรือ 4),มคอ. 5 (หรือ 6), curriculum mapping ของกระบวน
วิชาน้ีใน มคอ. 2และใบรายงานคะแนนสอบพร้อมลําดับขั้น เสนออาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

1. รูปแบบและสดัส่วนการประเมิน (เช่น การสอบ รายงาน การนาํเสนอ การบ้าน เปน็ต้น) 
 
 

รูปแบบการประเมิน สัดส่วนการประเมิน (%) 

1. รายงาน 15 

2. การบ้าน 15 

3. การนําเสนอ 20 

4. งานมอบหมาย  โครงงาน 40 

5. ความมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน 10 

 
 

2. คะแนนสอบโดยรวมของกระบวนวิชา 
 

คะแนนเฉล่ีย ………………-……………………..  

SD ………………-…………………….. 

คะแนนสูงสุด ………………-……………………..  

คะแนนตํ่าสุด ………………-…………………….. 

*** หมายเหตุ ไม่มีคะแนน เฉลี่ย  SD คะแนนสูงสุด และ คะแนนตํ่าสดุ เน่ืองจากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 คน 

 

 



3. ความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ความคิดเหน็ของอาจารย์ผู้สอน 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษามีความตระหนักต่อความรับผิดชอบของตน ผ่านการเรียนรู้ใน

รายวิชา จากงานที่ได้รับมอบหมาย รายงาน และการบ้าน  

2. ด้านความรู้ นักศึกษาสามารถนําหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา เพื่อมาใช้
วิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหาผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย และการบ้านได้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาสามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 

รวมถึงประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ และบูรณาการณ์ความรูเ้พื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

จากการประเมินนักศึกษาในช้ันเรียนพบว่า การใชสื้่อการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษในสัดส่วนที่มากขึ้น ช่วยให้นักศกึษารับรู้ศัพท์เทคนิคเฉพาะใน

หัวข้อที่เรียนมากขึ้น ช่วยให้สามารถไปค้นคว้าหาความรู้ต่อไปได้ รวมท้ัง

สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยประเมินจากการให้นําเสนอและจัดทํารายงาน  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข  
ทักษะการสื่อสาร และทักษะ          
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการประเมินนักศึกษา เมื่อแนะนําฐานข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการศึกษาและ

เทคนิคการค้นคว้าเพิ่มเติมที่จําเป็น พบว่านักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือ

ที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเพื่อการ

ค้นคว้าข้อมูลที่จําเป็นต่อการเรียนและการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  

ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

(ลงนาม)......อ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ.์.....  ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา 

 


