
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒  ส านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
*********************************************************************************************************  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.  อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจนิดา ศรีวัฒนะ กรรมการ 

 ๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.นริมล อุตมอ่าง กรรมการ 

 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน ์ สุระวัง กรรมการ 

 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล กรรมการ 

 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน  ทาเขียว อันเจลิ กรรมการ 

 ๗.  อาจารย์อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล กรรมการ 

 ๘.  อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์  ใบง้ิว กรรมการ 

 ๙.  อาจารย์กัญญรัตน์  สุทธภักติ กรรมการ 

 ๑๐. อาจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร กรรมการและเลขานุการการประชุม 

 ๑๑. นางสาวมณฑาทิพย์  ตระการรัตน์สันติ  ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ) 

 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน ์วิริยจารี กรรมการ 

 ๒.  อาจารย์วญิญู  ศักดาทร กรรมการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 

 

วาระท่ี  ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประธานฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการรับ

นักศึกษาเขา้ศึกษาต่อระดับอุดมศกึษาผ่านช่องทางและโครงการตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ดังนี้ 

  - ระบบคัดเลือกตามโครงการเรียนดี ซึ่งจะพจิารณาจากผลงานหรือกิจกรรมของนักเรียนที่เข้าสมัคร 

  - ระบบกลาง หลังการ clearing house  

  - ระบบกลาง ดว้ย GAT PAT ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

/ - ระบบโควตา 

หน้า  ๑/๖ 

 

 



 

 

 

  - ระบบโควตา ช่วงเดอืนมีนาคม ๒๕๖๑ 

  - ระบบรับตรง admission ช่วงเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 ๑.๒ กรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ระดับปริญญาตรี  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ

กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานใน การบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งทางสาขาฯ ได้

ด าเนนิการปรับเปลี่ยนและแจ้งรายช่ือไปยังส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนนิการ ทั้งนี้ไดร้ับการอนุมัตเิป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ส าหรับรายช่ือกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบดว้ย 

  อ.ดร.ปิยวรรณ สมิะไพศาล (ประธานบริหารหลักสูตร) 

  อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล   

  อ.กัญญรัตน์ สุทธภักต ิ 

  อ.ดร.ชิตาพัณณ์  ใบง้ิว  

  อ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร (เลขานุการ)  

 

 ๑.๓  ความก้าวหนา้การปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ  ปี ๒๕๖๐ จัดท า มคอ ๒ ของหลักสูตรปี ๒๕๖๐ และได้ด าเนินการ  

สง่ผ่านกรรมบริหารวิชาการคณะฯ และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไข     โครง

ร่างของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งจะน าไปรอ บประชุมพิจารณาของกรรมการประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย 

ในช่วงเดอืนมิถุนายน ๒๕๖๐    ซึ่งหากผ่านการพิจารณา จะสามารถใช้หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ กับนักศึกษาช้ันปีที่  

๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนัน้ประธานฯ จึงได้แจง้ให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสารและบันทึกข้อความไป ยัง

ส านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อจัดการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งประสานงานกับคณะตา่งๆ เช่น 

คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแจ้งส าหรับกระบวนวิชาใหม่ที่น ามาใช้ในหลักสูตร 

 ๑.๔  ผลการประเมินหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

(เอกสารแนบ ๑) พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย(องค์ประกอบที่ ๒-๖)  ๒.๙๕  มีขอ้เสนอแนะจากกรรมการประเมินหลักสูตร

ให้ปรับปรุงดา้นการประเมินกระบวนการ  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น (รายละเอียดดัง

เอกสารแนบ)  ซึ่งควรน ามาใช้ในการปรับปรุงและวางแผนในการจัดท า เอกสาร มคอ ๗ หรือ SAR  เนื่องจากผลการ

ด าเนนิงานของการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะได้รับการประเมินจากกรรมการภายนอก    

 ดังนัน้ประธานฯ จึงได้แจง้ให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประเมิน เช่น รายงาน

การประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตร  แบบประเมินและผลการทวนสอบการปฎิบัตงิานและกจิกรรมต่างๆ  เป็นต้น 

 ๑.๕  ประธานฯ ได้แจง้ในที่ประชุมทราบว่า  ทางคณะฯ ได้แจง้ก าหนดการส าหรับการจัดท าเอกสาร SAR 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้กรรมการบริหารหลักสูตรเขา้ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อม

และรวบรวมเอกสารประกอบการจัดท า SAR ของหลักสูตรปี ๒๕๕๙  
 

/ ประธานฯ ได้แจ้ง 

หน้า  ๒/๖ 

 

 



 

 

 

 

 ประธานฯ ได้แจง้ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน จัดท า มคอ ๕ เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท า

เอกสาร SAR และเข้าร่วมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาต่างๆ ซึ่งจะนัดหมายวันเวลาต่อไป 

 

วาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  คราวประชุมวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 มติในที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุม - 

 

วาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑  การจัดสรรภาระงานและผู้ประสานงานกระบวนวิชาแทน ผศ .ดร.โปรดปราน  ทาเขียว อันเจลิ         

ซึ่งได้ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  จึงได้มีการมอบหมายภาระงานและผู้ประสานงานกระบวนวิชา ดังนี้ 

ท่ี กระบวนวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผู้ประสานกระบวนวิชา 

๑. ๖๐๕๔๔๕ :  การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

    (Agro-Industrial Management) 

๒(๒-๐-๔) อ.กัญญรัตน์  สุทธภักติ 

๒. ๖๐๕๗๐๒ : การแปรรูปและวเิคราะห์คุณภาพ

   ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

   (Processing and Quality Analysis in 

   Agro-Industrial Products) 

๔(๓-๓-๖) อ.กัญญรัตน์  สุทธภักต ิ

 

 ๓.๒  ผลการด าเนนิงานกิจกรรมหรือ โครงการของสาขาวิชา ฯ ที่จัดขึ้น  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

จ านวน ๙ โครงการ   โดยมีรายละเอียดดังนี ้ (เอกสารแนบ 2) 

  ๑. โครงการนักศึกษา PDT สัมพันธ ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.โปรดปราน  ทาเขียว  อันเจลิ    

ก าหนดจัดกิจกรรมวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนเพื่อชีวติ  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม  จ านวน 

๑๕๐ คน 

  ๒.  โครงการสง่เสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ     

อ.สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร   ซึ่งได้น านักศกึษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ KU-KCG Contest  ๒๐๑๖ ช่วงเดอืน

มกราคม  ๒๕๖๐  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลศิ ประเภท  Food For Fit 

  ๓.  โครงการ Food  Innovation  Contest  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อ .ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล  ช่วง

เดอืนมกราคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน  ๒๕๖๐  ซึ่งไม่ไดด้ าเนนิการ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 

  ๔.  โครงการเตรียมความพร้อมปรับปรุง/วิพากย์หลักสูตรจากผู้ประกอบการ (ระดับปริญญาโ ท)  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.สุทัศน ์  สุระวัง   ช่วงเดอืนมิถุนายน    ซึ่งไม่ไดด้ าเนนิการ  เนื่องจากใช้ ขอ้มูลวิพากษ์

หลักสูตรฯ  (ระดับปริญญาเอก)  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๘ 

/ ๕.  โครงการเตรียม 

หน้า  ๓/๖ 

 

 



 

 

 

 ๕.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  ผศ .ดร.โปรดปราน  ทาเขียว 

อันเจลิ   ซึ่งจะด าเนินการ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

 ๖.  โครงการพานักศกึษาดูงาน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อ .ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล  ช่วงเดอืน

พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ในปีนีง้ดโครงการดังกล่าว 

 ๗.  โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศกึษา  PDT  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  อ .อิศรพงษ์  พงษ์ศิริ

กุล  ก าหนดจัดในช่วงเดอืนกุมภาพันธ ์  ซึ่งได้ด าเนินการโดยน างบประมาณไปใช้ร่วมกับโครงการ PDT สัมพันธ ์ เมื่อ

วันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๐ 

 ๘.  โครงการ  Paradise PDT (อาหารและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น )  ซึ่งเป็นโครงการใหม่  ที่จะ

น าเสนอเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล   

 ๙.  โครงการน าร่องการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้  หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี ส าหรับ

หลักสูตรปริญญาตรี   เป็นโครงการใหม่ ที่จะน าเสนอเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ  

อ.ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล 

 

 ๔.๑  อาจารย์หรือผู้ประสานงานกระบวนวิชาเปิดใหม่ส าหรับหลักสูตรปี ๒๕๖๐ 

  เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๖๐ มีกระบวนวิชาใหม่ ๓ กระบวนวิชา ที่ประชุมฯ จึงได้พิจารณา

และเสนอช่ืออาจารย์ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา ดังนี้ 

กระบวนวิชา อาจารย์ประสานงาน 

๖๐๕๒๐๔   การจัดการคุณภาพวัตถุดิบในการพัฒนา   

  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

อ.ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล 

๖๐๕๔๗๖  การประเมินอายุการเก็บรักษาผลติภัณฑ์อาหาร ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล 

๖๐๕๓๔๑  ผลิตภัณฑ์เชิงหนา้ที่และโภชนาการ อ.อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล 
 

 ๔.๒ การตดิตามผลการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ ๓-๔ และนักศกึษาค้างช้ัน  

  ประธานฯ ได้แจง้ให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ รวบรวมรายช่ือนักศกึษาที่มีผลการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์คาด

ว่าพ้นสภาพ หรือมีผลการเรียนไม่ถึง ๒.๐๐ รวมทั้งรายช่ือของนักศึกษาค้างช้ันที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากมีผล

การเรียนของ วิชาเอกไม่ถงึ  ๒.๐๐ (เอกสารแนบ ๓)  ทั้งนี้ไดแ้จ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์

ดังกล่าว ตดิตามและให้ค าปรึกษาในการวางแผนการเรียน  เพื่อให้นักศกึษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าห นด  

ซึ่งจากการพิจารณาพบว่ามีนักศึกษาค้างช้ันจ านวน ๓ คน  

  ในที่ประชุมจึงพิจารณาให้เปิดกระบวนวิชา ๖๐๕๔๙๗ สัมมนา ๒ และ ๖๐๕๔๙๒ โครงการวิจัย ๒  

ในช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๕๙  เพื่อให้นักศกึษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
 

 ๔.๓ เร่ืองการจัดสถานท่ีฝึกงานและสหกิจศึกษา 

  ประธานฯ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบ จ านวนของนักศึกษาที่ยังไม่มีสถานประกอบส าหรับฝึกงาน

จ านวน ๒๐ คน ทั้งนี้ในที่ประชุมไดห้ารือแนวทางในการจัดหาสถานประกอบการเพิ่มเตมิ ซึ่งอาจพจิารณาบริษัทใน 

 

/ เขตพื้นที่อื่น 

หน้า  ๔/๖ 

 

 



 

 

 

 

เขตพืน้ที่อื่น นอกเหนอืจากพื้นที่ภา คเหนอืซึ่งท าให้เพิ่มโอกาสในการฝึกงานของนักศึกษามากข้ึน  แต่อย่างไรก็ตาม

พบว่านักศึกษาบางคนประสบปัญหาในดา้นตา่งๆ ระหว่างฝึกงาน เช่น มีความรู้ไม่เพียงพอ หรือ ขาดวนิัยบางประการ 

ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่การรับฝึกงานของนักศึกษา   

  ดังนัน้ในที่ประชุมฯ จึงพิจารณาเห็นควรว่า ควรมีการประชุมก าหนดเกณฑ์คุณสมบัตขิองนักศึกษา

ส าหรับฝึกงาน ทั้งนี้เพื่อให้นักศกึษามีพร้อมส าหรับการฝึกงาน ทั้งนี้ไดก้ าหนดคุณสมบัตเิบือ้งตน้ดังนี้  ควรมีเกรด

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕ (ผลรวมการศึกษาเฉลี่ยของนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ เทอม ๓)  ซึ่งอาจพจิารณาความ

เหมาะสมต่อไป   

  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเสนอให้จัดกิจกรรมส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน เพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อควรปฎิบัตแิละประพฤติตนได้ถูกต้องมากขึ้น 

  ส าหรับสหกิจศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ จ านวน ๖ คน เขา้ฝึกสหกิจ ดังมี

รายช่ือของนกัศกึษา  สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
 

ท่ี รหัส ชื่อ-สกุล สถานประกอบการ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ ๕๕๑๓๑๐๑๙๓ น.ส.ขวัญฤทัย กาต๊ิบ บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีนโปรดักส ์

จ ากัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

อ.กัญญรัตน์  สุทธภักต ิ

๒ ๕๖๑๓๑๐๑๙๕ น.ส.กันต์กนิษฐ์ ทองมาพันธ์ุ บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีนโปรดักส ์

จ ากัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

อ.วิญญู  ศักดาทร 

๓ ๕๖๑๓๑๐๒๐๐ น.ส.จินดานุช ปิ่นด ี อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนล่าง (สุโขทัย) อ.กัญญรัตน์  สุทธภักต ิ

๔ ๕๖๑๓๑๐๒๖๖ น.ส.จันทรัตน์ ม่วงมิตร อ.ส.ค.ภาคเหนอืตอนล่าง (สุโขทัย) อ.กัญญรัตน์  สุทธภักต ิ

๕ ๕๖๑๓๑๐๒๐๕ น.ส.ชิษณุชา บุญมาลา โรงงานแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง 

อ.ดร.ชิตาพัณณ์  ใบง้ิว 

๖ ๕๖๑๓๑๐๒๔๗ น.ส.อมิตยา ตรีกุล CP RAM  ส านักงานใหญ่/โรงงาน

ลาดหลุมแก้ว 

อ.อิศรพงษ์  พงษ์ศิริกุล 

 

  จากผลการประเมินการฝึกสหกิจ พบว่า นักศึกษาได้รับประสบกา รณ์ที่ดใีนการฝึกสหกิจ ซึ่ งเป็น

การเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน  แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการคัดเลือกหรือพิจารณาสถานประกอบการส าหรับ

ฝึกสหกิจ เพื่อให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา  รวมทั้งสร้างความเขา้ใจให้กับสถานประกอบการ

ส าหรับสหกิจศึกษา 

 ๔.๔ การเตรียมความพร้อมในการประเมินหลักสูตรและการจัดท า มคอ ๕ และมคอ ๗  

  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมทราบว่า  ทางคณะฯ ได้แจง้ก าหนดการส าหรับการจัดท าเอกสาร SAR ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้กรรมการบริหารหลักสูตรเขา้ร่วมเพื่อเตรียมความพร้อม

และรวบรวมเอกสารประกอบการจัดท า SAR ของหลักสูตรปี ๒๕๕๙  

 

/ ประธานฯ แจ้งให ้

หน้า  ๕/๖ 

 

 

 



 

 

 

  ประธานฯ แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน จัดท า มคอ ๕ และส่งมายังผู้ช่วยเลขานุการฯ 

รวบรวมข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท าเอกสาร SAR และเข้าร่วมการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาต่างๆ ซึ่งจะนัดหมายวันเวลาต่อไป   ทั้งนี้ประธานฯ ได้นัดหมายกรรมการบริหาร

หลักสูตรประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเบือ้งตน้กอ่นเข้าร่วมการจัดท า SAR ของคณะฯ   ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

 

วาระท่ี ๕   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

  -  

 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐  น. 

 

 

 

(นางสาวมณฑาทิพย์  ตระการรัตน์สันติ (อาจารย์สุวรรณา  เดชะรัตนางกูร) 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

(อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สมิะไพศาล) 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี 

๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๖/๖ 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบ ๑ 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะ อ ุตสาหกรรมเกษตร 

 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพ ัฒนา 
ผล ิตภ ัณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ข้อ ๑ ไม่ผ่าน (อ.ลาออก) 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ข้อ ๒ ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ข้อ ๑๑ ผ่าน  

ผลการประเมินองค์ ๑ ไม่ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ๔.๕๘ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ๔.๑๕ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ๒.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ (ค ุณว ุฒ)ิ ๐.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ (ตำแหน ่งวิชาการ) ๐.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ (ผลงานทางวิชาการ) ๕.๐๐ 

ค่าเฉลีย่รวม ๔.๒ ๑.๖๗ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ๒.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ๒.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ๒.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ๓.๐๐ 

ค่าเฉลีย่คะแนนองค์ ๒-๖ ๒.๙๕ 

 

 

 

 

 

 



  จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ  ได้เสนอจุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ส าหรับ

องค์ประกอบตา่งๆ เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 

องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 

ควรมีการประเมินกระบวนการ (ไม่ใช่ประเมินการจัดกิจกรรม ) เพื่อน ามาปรับปรุงระบบ /กลไก หรือ

กระบวนการ 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 

จุดเด่น 

อาจารย์มีผลงานวิจัยในเปอร์เซ็นต์ที่สูง 

โอกาสในการพัฒนา 

การสง่เสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเขา้สู่ต าแหนง่ทางวิชาการและท าผลงานวิชาการทุกท่าน 

ข้อเสนอแนะ 

การนับผลงานทางวิชาการมีความซ้ าซ้อนเนื่องจากตีพมิพ์รวมกัน ดังนัน้ควรนับจากช่ือผลงาน โดยไม่นับซ้ า 

 

***************** 

 

 

 


