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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และเป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานทางสายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การออกแบบหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะ
ปฏิบัติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น สามารถสร้างองค์
ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ต่อไป 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 
ได้ประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การรายงานผลทุกตัวบ่งชี้เป็นการรายงาน
ในรูปแบบปีการศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารได้ปรับแก้ไขค่าคะแนนตามท่ีได้รับการประเมิน การดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2  2 4.46 ดีมาก 

2.1 1 4.86 ดีมาก 
2.2 1 4.06 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  3 4.00 ดี 
3.1 1 4.00 ดี 
3.2 1 4.00 ดี 
3.3 1 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4  3 3.81 ดี 
4.1 1 3.00 ปานกลาง 
4.2 3 4.44 ดีมาก 

4.2.1 1 5.00 ดีมาก 
4.2.2 1 3.33 ดี 
4.2.3 1 5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.3 1 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5  4 4.00 ดี 

5.1 1 4.00 ดี 
5.2 1 4.00 ดี 
5.3 1 3.00 ปานกลาง 
5.4 1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.03 ดีมาก 

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

จุดเด่น 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 ท่าน และคณาจารย์ร้อยละ 80 มีงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติ 
2.   หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ดี ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัล

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
3. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้ศึกษาใหม่ในหลายรูปแบบสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ส่งผล

ให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้ดี ส่งผลให้ผลการเรียนดี และมีโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับ
เกียรตินิยม และเรียนได้อย่างมีความสุข  

4. อาจารย์มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25511641102405 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2535 เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนระดับอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ใน
ระยะแรกของการจัดตั้งสถานที่ทำการของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรตั้งอยู่ที่ตึกอุตสาหกรรมเกษตร (อกษ.) ชั้น 3 
คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แนม บุญญาสะอาด ทำหน้าที่หัวหน้า
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีพ.ศ.2537 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. การเรียนการสอน 

ในระยะเริ่มแรกต้องพึ่งพาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรจากภายนอกเนื่องจากภาควิชาอุตสาหกรรม
เกษตร มีอาจารย์ประจำเพียง 2 ท่าน ต่อมาแม้จะมีการบรรจุอาจารย์ประจำเพ่ิมขึ้นก็อยู่ในช่วงลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้จนถึง ปีพ.ศ.2539 เมื่ออาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ตึก 43) เสร็จจึงย้ายที่ทำการ
มาอยู่ ณ ชั้น 1 ตึก 43 อันเป็นสถานที่ตั้งของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จนถึงปัจจุบันจนกระทั่ง
ปี พ.ศ.2551 ได้ยกเลิกการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาและเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในท้องถิ่นและภูมิภาคในช่วงเวลานั้นเริ่ มมีอาจารย์กลับมาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ทำการจัดการเรียนการสอนเองทั้งหมดโดยยังคงเชิญอาจารย์พิเศษเฉพาะใน
ส่วนที ่เป็นเนื ้อหาเฉพาะด้านขั ้นสูงเมื ่อวันที ่ 12 ตุลาคม 2542 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมได้เปลี ่ยนชื ่อเป็น        
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นแบบโปรแกรมวิชามาจนถึง 
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ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 
พ.ศ.2559 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีในการรับใช้สังคมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนการ
สร้างผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด มี
จำนวนลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการมีนักศึกษา
ลาออกระหว่างเรียนในปีการศึกษาแรกเพราะผล
การเรียนไม่ผ่าน 

 

หลักสูตรมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชา
บังคับเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์ของตนเอง ช่วยสร้างแรงจูงใจในการศึกษา และสร้าง
ความสัมพันธ์ของอาจารย์ในหลักสูตรกับนักศึกษา 

2. กิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ควร
เน้นการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ได้ แต่หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี และ
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

หลักสูตรได้ดำเนินการแผนการเรียน เปิดวิชาเลือกเสรีใน
รายวิชาที่อาจารย์จะประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

4.อาจารย์ทุกท่านควรมีงานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 

อาจารย์มีผลงานวิจัยและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 
นางสาวอวิกา 
ศิริรัตนากร 

อาจารย์ 

Ph.D/Food Science 
University of Newcastle, 

Australia 
2550 

M.Fd.Tech/Food 
Technology 

University of Newcastle, 
Australia 

2542 

วท.บ./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

2 
นางสาวธิติมา 

จันทโกศล อาจารย์ 
วท.ม./เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

วท.บ./อุตสาหกรรม
เกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

3 
นางสุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

อาจารย์ 
วท.ม./เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 
ทษ.บ./เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ 

2530 

4 
นางณฐมน 
เสมือนคิด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

วท.บ./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตบางพระ 

2537 

5 
นางสาวณิศรา 

ปรีชานนท์ 
อาจารย์ 

คศ.ม./คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 
วท.บ./คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 
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3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบันตาม สมอ.08) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 

 
 

นางธิติมา  
พานิชย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D/Marine Life 
Science 

Hokkaido University, 
Japan 

2556 

วท.ม./เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 
วท.บ./อุตสาหกรรม

เกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 

2 
นางสาวอวิกา 

ศิริรัตนากร 
อาจารย์ 

Ph.D/Food Science 
University of Newcastle, 

Australia 
2550 

M.Fd.Tech/Food 
Technology 

University of Newcastle, 
Australia 

2542 

วท.บ./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

3 
นางสุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

อาจารย์ 
วท.ม./เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 
ทษ.บ./เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ 

2530 

4 
นางณฐมน 
เสมือนคิด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 

วท.บ./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตบางพระ 

2537 

5 
นางสาว
อดิศรา  

ตันตสุทธิกุล 
อาจารย์ 

ปร.ด.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562 

วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549 
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4. อาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์ประจำ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 
นางสาว 
กมลทิพย ์
นิคมรัตน ์

อาจารย ์

ปร.ด./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2558 

วท.ม./เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2547 
วท.บ./วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2543 

2 
นายอิทธิพร 

แก้วเพ็ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ปร.ด./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2555 

Ms.E./Food Engineering Mokpo National University, 
South Korea 

2551 

วท.บ./วิศวกรรมแปรรูป
อาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

3 
นางขนิษฐา 
พันชูกลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วท.ม./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2557 

วท.บ./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2551 

4 
นายธีรยุทธ์ ศรี

ยาเทพ 
อาจารย ์

ปร.ด./เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2560 
วท.ม./เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2555 
วท.ม./เคม ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 2548 

 

4.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
1 - - - - - 

- 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ดร.อวิกา ศิริรัตนากร 

 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

✓  1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจำไม่เกินกว่า 1 หลักสูตร และประจำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ดังนี้ 

1. นางธิติมา พานิชย์ 
2. นางสาวอวิกา ศิริรัตนากร 
3. นางณฐมน เสมือนคิด 
4. นางสุเพ็ญ ด้วงทอง 
5. นางสาวอดิศรา  ตันตสุทธิกุล 

1.1-1 รายชื่ออาจารย์ ประจำ
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
1.1-2 การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08 
1.1-3 คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 
 

✓  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
ดังนี้ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 2 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 คน ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 2 คน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์
ของ กพอ. ดังนี้ 
 

1.1-4 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบ
การจดัการศึกษาการ
ดำเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 3.2)  

https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YDL9cRHEuLRK3_zTvb-4UqlKNkaAhWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YDL9cRHEuLRK3_zTvb-4UqlKNkaAhWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YDL9cRHEuLRK3_zTvb-4UqlKNkaAhWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17YDL9cRHEuLRK3_zTvb-4UqlKNkaAhWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJlK6CXF8cX5uij1U7ZHKQ8ssiO0apWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJlK6CXF8cX5uij1U7ZHKQ8ssiO0apWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJlK6CXF8cX5uij1U7ZHKQ8ssiO0apWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJlK6CXF8cX5uij1U7ZHKQ8ssiO0apWm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ผศ. ดร.ธิติมา พานิชย์ 

Panich. T., and Kijroonrojana. K, N. 2018. Effect of 
Deveining Process on the Qualities of White Shrimp 
Gel. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 
(FIAC 2018) 14-16 June 2018 “Creative Food for 
Future and Sustainability”BITEC, Bangkok, Thailand 
Page 142-149. 
Panich. T., N. 2018 Utilization of Papaya Peel in 
Garlic and Pepper Marinated Powder. The 20th Food 
Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018) 14-16 
June 2018 “Creative Food for Future and 
Sustainability”BITEC, Bangkok, Thailand Page 347-
354. 
Srichai, P., Palasai, W., Jantakoson, T., & Ma, A. 
(2019).  Mushroom mixer twisted blade machine 
increasing the productivity for Ban Na Kore 
community enterprises. The 3rd International 
Indonesia-Malaysia Thailand Symposium on 
Innovation and Creativity  (iMIT SIC 2019) 16th-18th 
June 2019 “Cultivating Innovation and Creativity 
Culture”, Princess of Naradhiwas University, 
Naradhiwas, Thailand, Page 263-268. 
ธิติมา พานิชย์. (2561). “การศึกษาสภาวะในการให้ความ
ร้อน ที ่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ ้งขาว .” ในการประชุม 
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
10 “ราชมงคลขับเคลื ่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู ่ Thailand 
4.0” ในระหว่างวันที ่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา จังหวัดตรัง หน้า 632-641 . 
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ธิติมา พานิชย์, ณฐมน เสมือนคิด และอดิศรา ตันตสุทธิกุล. 
(2562). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูปจาก เนื้อ
มะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจาก กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชามะละกอ” ในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน”  ในระหว่างวันที่ 9-10 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม สยามออเรียลทัล จังหวัด
สงขลา หน้า 958-965. 
 

2. ดร.อวิกา ศิริรัตนากร 

อภิชาติ พันชูกลาง, สุรีพร วิจิตรโสภา, อวิกา ศิริรัตนากร 
และณิศรา ปรีชานนท์. (2559). “การตรวจสอบเชื้อแอโรโม
นาส ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และวิธีการย้อมสีแกรม.” ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6 : การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . 
สงขลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 1192 – 1196. 
 

3. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

อิลยัส เง๊าะ, ณฐมน เสมือนคิด, สิริมาภรณ์ วัชรกุล และ 
เสาวนิตย์ ชอบบุญ. (2561). “การคัดเลือกชนิด ข้าวเหนียว
ดำจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ เหมาะสมต่อการผลิต
ข้าวหมาก”. การประชุม วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา, จังหวัดยะลา. 
ธิติมา พานิชย์, ณฐมน เสมือนคิด และอดิศรา ตันติสุทธิกุล. 
(2562). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูป จากเนื้อ
มะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจาก กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชามะละกอ” ในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและ
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน” ในระหว่างวันที่ 9-10 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล จังหวัดสงขลา 
หน้า 958-965. 
 

4. นางสุเพ็ญ ด้วงทอง 

Keawpeng, I., Doungthong, S., and Vonghirundacha, 
N. 2016. Effects of Alkaline Solutions on the 
Production of Alkalized Quail Eggs. 16th – 18th June, 
2016. Bangkok, Thailand. 
Keawpeng, I., Doungthong, S., Vonghirundacha, N., 
and Wijitsopa, S. 2016. Production of Alkalized Quail 
Eggs from Alkaline Solution with Natural Extracts. 
16th – 18th June, 2016. Bangkok, Thailand. 
สุเพ็ญ ด้วงทอง และธิต ิมา พานิชย์ . (2561). “การผลิต
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 
“วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นอย่าง
ย ั ่ ง ย ื น” ในระหว ่ า งว ั นท ี ่  21-22 ม ิ ถ ุ น ายน  2561 ณ 
มหาว ิ ท ย าล ั ย ร า ชภ ั ฏนครศร ี ธ ร ร ม ร าช   จ ั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช หน้า 198-206. 
 
 
 

5. ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

ธิติมา พานิชย์, ณฐมน เสมือนคิด และอดิศรา ตันติสุทธิกุล . 
(2562). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูป จากเนื้อ
มะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจาก กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชามะละกอ” ในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน” ในระหว่างวันที่ 9-10 
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล จังหวัดสงขลา 
หน้า 958-965. 
สุเพ็ญ ด้วงทอง และอดิศรา ตันตสุทธิกุล. 2564. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มโยเกิร์ตจากจำปาดะ รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั ้งที ่  4 
“มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์
พระราชาเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นอย่างยั ่งย ืน” ว ันที ่ 7 
มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน้า 1116-
1124. 
  

2.1  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน…2…คน คือ 
1. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 
2. ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

✓  3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
   มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 2 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 3 คน ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 2 คนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ดังนี้ 
ธิติมา พานิชย์, ณฐมน เสมือนคิด และอดิศรา ตันตสุทธิกุล . 
(2562). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สำเร็จรูป จากเนื้อ
มะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจาก กระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชามะละกอ” ในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 “วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน” ในระหว่างวันที่ 9-10 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล จังหวัดสงขลา 
หน้า 958-965 
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
อภิชาติ พันชูกลาง, สุรีพร วิจิตรโสภา, อวิกา ศิริรัตนากร 
และณิศรา ปรีชานนท์. (2559). “การตรวจสอบเชื้อแอโรโม
นาส ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และวิธีการย้อมสีแกรม .”  
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 : การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น. สงขลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 1192 – 1196. 
สุเพ็ญ ด้วงทอง และธิต ิมา พานิชย์ . (2561). “การผลิต
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั ้งที ่ 4 
“วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
ในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏนครศรีธรรมราช  หน้า 198-206 

✓  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาตรี 

● อาจารย์ประจำ 
   คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารเป็นไปตามเกณฑ์โดยอาจารย์ผู้สอนที่
เป็นอาจารย์ประจำมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน  

● อาจารย์พิเศษ 
   คุณสมบัติอาจารย์พิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารเป็นไปตามเกณฑ์โดยอาจารย์พิเศษมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท คุณวุฒิและมีประสบการณ์ทำงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

1.1-5 รายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)  
 

https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
4.1 อาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 8 คน 
และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  
2. ผศ.ขนิษฐา หมวดเอียด 
3. ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ 
4. ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 
5. ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 
6. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 
7. นางสุเพ็ญ ด้วงทอง 
8. ดร.อวิกา ศิริรัตนากร 

4.2 อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
1. ชื่อ-สกุล......ไม่มี....... 

        เนื่องจาก……ไม่ม…ี……… 

✓        10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และเปิดรับนักศึกษาในปี 
2560 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและหลักสูตร
ปรับปรุงผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
19 ธันวาคม 2563 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นปี
แรก 

1.1-6 รายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)  
 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

 ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรลุ 

https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el3gJPhSkfc-lVChQT9qxb59IotSwPL8/view?usp=sharing
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1      การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เป้าหมาย เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และ ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
     

ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการดำเนินงานตามระบบและกลไก
ในขั้นตอนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมทบทวน เพ่ือกำหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

2. เสนอคณะและมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกระบวนการรับอาจารย์ 
3. ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียน 

การสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ สำหรับการสอบสอนและการสัมภาษณ์จะทำในวัน
เดียวกันเฉพาะคนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น หลังจากนั้นคณะกรรมการประชุมเพ่ือ
สรุปผลการคัดเลือก 

4. แจ้งข้อมูล (ผลการคัดเลือก) ไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประกาศผล และรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

5.  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์
ใหม่ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และหลักสูตรฯ และบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.  หลักสูตรร่วมกับคณะแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกับอาจารย์ใหม่
ทุกคน 

7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนในทุก ๆ 6 เดือน 

 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ไม่มีกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับและแต่งตั ้งอาจารย์พบว่า ระบบและกลไก

4.1-1-1 บันทึกข้อความ

กรอบอัตรากำลังคณะ 

4.1-1-2 บันทึกข้อความ

แจ้งการจัดสรร

อัตรากำลังสายวิชาการ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PjrbOc4MG6njcKuMnlOsUYT3LO36D3Bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjrbOc4MG6njcKuMnlOsUYT3LO36D3Bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjrbOc4MG6njcKuMnlOsUYT3LO36D3Bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjrbOc4MG6njcKuMnlOsUYT3LO36D3Bu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjrbOc4MG6njcKuMnlOsUYT3LO36D3Bu/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ดังกล่าวทำให้หลักสูตรสามารถมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และ ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
- ระบบการบริหารอาจารย ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ  : มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100  

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ : เพื่อทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ

ระบบการบริหารอาจารย์ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้นำผลการประเมินความพึง

พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการวางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี ่ยวข้องโดยหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ

กำหนดแนวทางการบริหารอาจารย์ในด้านต่อไปนี้  

1.การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

2.การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

3.ด้านภาระงานสอน  

4. ด้านการพัฒนาตนเอง  

ในการดำเนินงานด้านที่ 1 การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นั้นอาจารย์ที่ยังไม่มี

คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ได้แจ้งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อแล้วดังนั้นจึงดำเนินการใน

ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแทน ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

มีการระบุในแผนการดำเนินงานในกำหนดส่งผลงานในปี 2564 2565 และปี 2567 

ส่วนด้านภาระงานสอนนั้นได้กำหนดให้มีการสอนร่วมในรายวิชาเดียวกันเพื่อให้มีภาระ

งานสอนเป็นไปตามเกณฑ์และสนับสนุนให้อาจารย์เปิดวิชาเลือกเสรีมากขึ้น เช่นเปิด

สอนวิชา เครื่องดื่ม วิชาไอศกรีม เป็นต้น สำหรับด้านการพัฒนาตนเองนั้นอาจารย์

สามารถเลือกที่จะดำเนินการได้ตามความต้องการและเป็นไปตามความต้องการของ

หลักสูตรด้วย 
 

      นอกจากนี้หลักสูตรได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมาพิจารณา โดยในการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2563 คะแนน

ภาพรวมมีคุณภาพในระดับดีค่าคะแนน 4.45  แต่พบว่า ผลการประเมินในด้านระบบ

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีค่าคะแนนน้อยที่สุดดังนั้นจึงวางแผนกำหนดกิจกรรมที่

จะดำเนินการเพื่อปรับปรุงดังนี้ 
      

4.1-2-1 รายงานประชุม

หลักสูตร เรื่องการ

จัดสรรงบประมาณ 

4.1-2-2 แบบบันทึก

ผลสัมฤทธิ์ MOU 

4.1-2-3 รายละเอียดการ

จัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 

2561 และ 2562 

4.1-2-4 รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

ต่อระบบการบริหาร

หลักสูตร 

 

https://drive.google.com/file/d/1s7lv2aqCgsZLea_cN-DTLYlkTpELQIOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s7lv2aqCgsZLea_cN-DTLYlkTpELQIOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s7lv2aqCgsZLea_cN-DTLYlkTpELQIOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJCkU0dH3NOFcc4Me4tGHYuTW2aEKVoU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJCkU0dH3NOFcc4Me4tGHYuTW2aEKVoU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJCkU0dH3NOFcc4Me4tGHYuTW2aEKVoU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJCkU0dH3NOFcc4Me4tGHYuTW2aEKVoU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlncoqJirZEaoqzAK11WxF-X6foTacqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlncoqJirZEaoqzAK11WxF-X6foTacqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlncoqJirZEaoqzAK11WxF-X6foTacqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xlncoqJirZEaoqzAK11WxF-X6foTacqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cEuOCCg2Ea8uPb4auWtrSrGOwInQGeO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cEuOCCg2Ea8uPb4auWtrSrGOwInQGeO/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรมสัมมนาให้อาจารย์ได้รับทราบอย่างทั ่วถึง 

กำหนดให้มีการการพบปะพูดคุยในหัวข้อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 1 ครั้งต่อ

สัปดาห์  
 

   หลักสูตรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรมสัมมนาให้อาจารย์ได้

รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆหลากหลายรูปแบบและช่องทาง

และมีการพบปะพูดคุยในหัวข้อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นระยะโดยมีการจัด

ห้องสำหรับใช้ในการพบปะหารือตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอนและวางแผนการขอประเมินผลการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ 
  

   เมื่อประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100  ในด้านการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรอยู ่ในระดับดี มีค่าคะแนน 4.45 โดยด้านการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีค่าคะแนนน้อยที่สุด 
 

  ในการบริหารอาจารย์ด้านภาระงาน หลักสูตรได้ประชุมหารือในเรื่องการจัดภาระงาน
ให้มีความเหมาะสมทั้งในภาะระงานด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีการมอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักและอาจารย์ท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการร่วม จากการดำเนินการ
ดังกล่าวเมื่อประเมินพบว่า สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาจารย์และทำให้อาจารย์
ม ีภาระงานเหมาะสมสร ้างความแข็งแกร ่งให ้แก่หลักส ูตรและนักศึกษาได ้รับ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากอาจารย์ผู้สอน 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  

1.เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 คน 

2. เพื่อการส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการหรือ

วิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หลักสูตร 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำผล

การดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของปีการศึกษา 2562 มาประชุมร่วมกัน

เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดวิธีการ

4.1-3-1 คำสั่งราชการ 
4.1-3-2 ผลการประกวด

สหกิจระดับมหาวิทยาลัย 

https://drive.google.com/drive/folders/1NZmUZ27WQIO2YiTkYaKfcDt9S1T1SJXK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18p34I40uFvlclhroY9JdXLek6dDxPO9_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18p34I40uFvlclhroY9JdXLek6dDxPO9_/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ คือ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

   ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหารมีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามระบบและกลไก 

   ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

ดังนี้ 

ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

   - การพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาเรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู ้นำด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารสำหรับอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ (ออนไลน์) วันที่ 28 เม.ย. 2564 และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 “วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-

19” แบบออนไลน์ วันที่ 20 พ.ค. 2564 

   - การพัฒนาด้านวิจัย ได้รับการพัฒนา เรื่อง  

      ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “เรื ่องการใช้ประโยชน์จากเยื่อกลางผลฟักทองใน

ผลิตภัณฑ์แยมฟักทองแคลอรี่ต่ำ” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 “วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19” แบบออนไลน์ 

วันที่ 20 พ.ค. 2564 

 

ดร. อวิกา ศิริรัตนากร และผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

       -ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เมื ่อวันที ่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อเรื ่อง 

“อาจารย์จะสอนออนไลน์อย่างไร...ให้ปัง” โดยได้นำวิธีการและเทคนิคมาประยุกต์ใช้

กับการสอนในวิชาไอศกรีม และวิชาเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นวิชาที่สอนในปีการศึกษา 2/2563 

เช่น การใช้ประโยชน์จาก YouTube เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มสมรรถนะ รวมถึงแพล็ต

ฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ และการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 

 

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล และนางสุเพ็ญ 

ด้วงทอง  

      ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เรื่อง การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การกับการทำงาน (CWIE) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 ซึ่งได้นำความรู้ทำการประยุกต์ใช้ใน

การจัดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ โดยอาจารย์ใน

หลักสูตรเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา รหัส 604272 ที่ออกฝึกสหกิจในปีการศึกษา 

1/2564 เพื่อออกแบบหัวข้อการวิจัย เนื่องจากหลักสูตรวางแผนให้นักศึกษาเข้าร่วม

ประกวดสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองชนะเลิศอัน

สองโครงงานสหกิจด้านนวัตกรรม นักศึกษาทีได้รางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยในการแข่งขันระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงงาน

สหกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าอบรมเรื่อง การจัดทำระบบและกลไก

การ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  เมื่อวันที่ 19 

มีนาคม 2564 

 

- การพัฒนาด้านวิจัย ได้รับการพัฒนา เรื่อง  

ผศ.ณฐมน  
     ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สมบัติ
ทางกายภาพและการเสื ่อมสภาพ ของยางธรรมชาติผสมแป้งข้าวโพด Physical 
Properties and Deterioration of Corn Starch-Filled Natural Rubber ก า ร
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 
ซึ่งจัดโดย มรภ.บุรีรัมย์ 
 

อ.สุเพ็ญ. ด้วงทอง การพัฒนาด้านวิจัย ดังนี้ 

- นำเสนอโปสเตอร์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะสาย
พันธุ์ขนุนเกาะยอ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประ
จำป 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  

- นำเสนอออนไลน์ภาคโปสเตอร์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 4   ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ภายใต้ชื ่อ “มหาวิทยาลัย - ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์
พระราชา เพ ื ่ อการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นอย ่ างย ั ่ งย ืน   ( University & Community 
Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local 
Development)" เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 22 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล    

   - ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและ

อาหาร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อีกทั้งได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Non-

degree เพื่อ reskill และ upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)” เมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2564  

   - การพัฒนาด้านวิจัย ได้เข้าร่วมนำเสนอออนไลน์ภาคโปสเตอร์ ในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4   ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัย - ชุมชนร่วมกันสร้างพันธ

กิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  (University & 

Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local 

Development)" เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำปาดะ 

     ในด้านการสนับสนุนให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นได้วางแผนสนับสนุน

ในด้านการประเมินผลการสอนโดยมีการให้อาจารย์เปิดสอนรายวิชาที่อาจารย์จะขอ

ประเมินผลการสอนในภาคเรียนที่อาจารย์พร้อมที่จะรับการประเมินการสอน 

     จากการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  พบว่า อาจารย์ทุกคนได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถนำความรู้ที่

ได้รับจากการพัฒนาตนเอง มาสร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักสูตร ดังนี้ 

 
การพัฒนาด้านวิจัย 
   - มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการนำความรู้จากการพัฒนาทางวิชาการ /

วิชาชีพ โดย 

    ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ได้นำความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยเกี่ยวกับ biofilm โดย

นำความรู้และประสบการณ์มาต่อยอด สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษา

ในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 2 และวิชาการวางแผนและจัดการในอุตสาหกรรม

อาหาร อีกทั้งการนำงานวิจัยที่ได้รับทุน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากกล้วยน้ำว้าระยะสุกงอม ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตวุ้นสวรรค์ 

มาบูรณการกับการเรียนการสอนในรายวิชาได้อีกด้วย 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
  การพัฒนาด้านวิชาชีพ  

   ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารสำหรับอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 นอกจากนี้ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด เข้าร่วมการ

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ในกิจกรรม Food Talk เมื่อวันที่ 

21 ม.ค. 2564  โดยได้นำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในหัวข้อผลของการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพและคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหาร นอกจากนี้ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการต่อ

ยอดนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรและ

อาหาร ซึ่งเป็นการปรับปรุงต่อไป` 

  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   ดร. อวิกา ศิริรัตนากร ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

ในหัวข้อเรื่อง “อาจารย์จะสอนออนไลน์อย่างไร...ให้ปัง” โดยได้นำวิธีการและเทคนิค

มาประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชาไอศกรีม และวิชาที่สอนในปีการศึกษา 2/2563 เช่น 

การใช้ประโยชน์จาก YouTube เพ่ือการเรียนรู้อย่างเต็มสมรรถนะ รวมถึงแพล็ตฟอร์ม

การเรียนรู้อ่ืน ๆ และการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 
     

    อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาจารย์และหลักสูตรให้มีมาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้นำผลจากการพัฒนาตนเองมา
ต่อยอดเพ่ือนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน ไมบ่รรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย์ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี  ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า (I) 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน …5……. คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวน……3….. คน ได้แก่ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 ดร.อวิกา ศิริรัตนากร 
2 ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 
3 ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

 

โดยแสดงวิธีการคำนวณดังนี้ 
 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 3  

 
 
 

 5 

 

คะแนนร้อยละ 60 คิดเป็น 5 คะแนน 

4.2.1-1 บัญชีรายชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2.1-2 แต่งตัง้คณะกรรมการ

หลักสูตร ปี 2562 

4.2.1-3 แต่งตั้งคณะกรรมการ

หลักสูตร ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 60  
5 คะแนน 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

บรรลุ 

 

× 100 

https://drive.google.com/file/d/1e1Soyjr7Lwv7XH8vZ4e6iaYoxYZeZsWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e1Soyjr7Lwv7XH8vZ4e6iaYoxYZeZsWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMpTtVzft6uRWQGUSA85BWIpjUmGKIw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMpTtVzft6uRWQGUSA85BWIpjUmGKIw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bY3fAfKmRYMjhxgwlyfx9Z0k7jnRkK1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bY3fAfKmRYMjhxgwlyfx9Z0k7jnRkK1c/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 25 

 

 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ..5. คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 
..2.... คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผศ.ณฐมน         เสมือนคิด 
2 ผศ. ดร.ธิติมา     พานิชย์ 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 2     
 5     

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 

   3.33 คะแนน 
 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

ร้อยละ 40 
3.33 คะแนน 

ร้อยละ 40 
3.33 คะแนน 

ไม่บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 = ร้อยละ 40 

........ 

× 5 = 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 5 เรื่อง  

ค่าร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 20  คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดง
วิธีการคำนวณ ดังนี้ 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

 
  

 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้งหมด 

    

 
 1.8  

 
 

  

 5     
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   5 คะแนน  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ร้อยละ 36 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 

  

4.2.3-1 ผลงานว ิชาการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง 

ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 x = ร้อยละ  

........ 

x 5 = 

100 x = ร้อยละ 36 

........ 

https://drive.google.com/file/d/1nH7zyfiHwcAsM2yIiUGigL1-6VELYHW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nH7zyfiHwcAsM2yIiUGigL1-6VELYHW4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143w9-nA9qI6GMx7E7HgC3nX9NK2DWbCu/view?usp=sharing
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อาจารย ์

ต้นสังกัด
อาจารย ์

(หลักสูตรและ
คณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1. 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุเพ็ญ ด้วง
ท อ ง  แ ล ะ
อดิศรา ตันต
สุทธิกุล 
 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 
คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
พร้อมดื่มจากจำปาดะ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ หน้า 1116-
1124. 

2. 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

0.20 สบาย ตัน
ไทยและ
อดิศรา ตันต
สุทธิกุล 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 
คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดง
แปลงเพศร ่วมก ับการปลูก
มะเขือเทศเชอรี่ด้วย  ชุดอควา
โปนิกส ์ระด ับคร ัวเร ือนงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ท ี ่  12 มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
นครปฐม ระหว่างวันที ่ 9-10 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 3  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
หน้า 44-51. 

3. 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 สุเพ็ญ ด้วง
ทอง 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 
คณะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 
ป ร ะ จ ำ ป  2564 น ำ เ ส น อ
โปสเตอร ์  เร ื ่องการพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจาก
จำปาดะสายพันธุ์ขนุนเกาะยอ 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อาจารย ์

ต้นสังกัด
อาจารย ์

(หลักสูตรและ
คณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

20 พฤษภาคม  2564 หน้ า 
1041-1052. 

4. 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย ์

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 
คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

นำเสนอผลงานวิจัย “เรื่องการ
ใช้ประโยชน์จากเยื ่อกลางผล
ฟ ักทอง ในผล ิตภ ัณฑ ์ แยม
ฟ ักทองแคลอร ี ่ต ่ ำ”ในงาน
ประช ุมว ิชาการระด ับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 
ประจำป ี  2564 “ว ิ จ ั ยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” แบบออนไลน ์ ว ันที่  20 
พ.ค. 2564 หน้า 172-179 

5. 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคิด 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร 
คณะ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

การนำเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ เร่ือง 
สมบัติทางกายภาพและการ
เสื่อมสภาพ ของยางธรรมชาติ
ผสมแป้งขา้วโพด การประชุม
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 4 พ.ศ.2564 วันที่ 7 
มกราคม 2564 มรภ.บุรีรัมย ์
หน้า 574-583 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 
ชื่อ-สกุล
อาจารย ์

ต้นสังกัด
อาจารย ์

(หลักสูตรและ
คณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

6. 

- ผลงานที ่ ได ้ร ับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

 

0.80 ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย์ 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
ส า ข า ว ิ ช า
ว ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ก า ร อ า ห า ร 
ค ณ ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี  
การเกษตร 

ผงหมักสเต็กรสจิ ้มแจ ่วท ี ่มี
ส่วนผสมของเปลือกมะละกอ
และกระบวนการผลิต 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17524 
ออกให้ วันที่ 17 มีนาคม 2564 
หมดอายุ ว ันที ่ 30 มกราคม 
2568 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2.3 ผลงานว ิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 20 
5 คะแนน 

ร้อยละ 12 
3 คะแนน 

ร้อยละ 20 
5 คะแนน 

บรรล ุ

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.00 คะแนน 3.78 คะแนน 4.44 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี  ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วน
จำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสูตร แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 - 2563 มีอัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100  ดังนี้ 
 

ลำดับ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1 ดร.อวิกา ศิริรัตนากร ดร.อวิกา ศิริรัตนากร ดร.ธิติมา 
2 ดร.ธิติมา พานิชย์ ดร.ธิติมา พานิชย์ ดร.อวิกา ศิริรัตนากร 
3 นางสุเพ็ญ ด้วงทอง นางสุเพ็ญ ด้วงทอง ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 
4 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผศ.ณฐมน เสมือนคิด นางสุเพ็ญ ด้วงทอง 
5 นางสาวณิศรา ปรีชานนท์ นางสาวณิศรา ปรีชานนท์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 

ร้อยละอัตราการคงอยู่ 100 100 100 

หมายเหตุ: สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา 2562 เนื่องจาก นางสาว
ณิศรา ปรีชานนท์ เกษียณอายุราชการ  โดยมีอัตราทดแทนอาจารย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ใน
ปีการศึกษา 2563 

4.3-1-1 บัญชีรายชื่ออาจารย์

ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ตาม 

มคอ.2 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหารมีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื ่อหารือด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
ร้อยละ 80 ทุกครั้งในหัวข้อการประชุมมีการวางแผน การจัดการเรียนการสอน 
การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำ มคอ. และการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น
ต่างๆ ครอบคลุมตัวบ่งชี้ 4.1 4.2 และ 4.3  มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปี
การศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19rI9LGKvOzq5Be4VnHDwx8OczqXDmeH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rI9LGKvOzq5Be4VnHDwx8OczqXDmeH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rI9LGKvOzq5Be4VnHDwx8OczqXDmeH-/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 4.28  ลดลง 
2562 4.25 ลดลง 
2563 4.45 เพ่ิมขึ้น 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ  

 

 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รบัเขา้/จำนวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

2559 11 6 6 6 2 
2560 - 36 19 19 19 
2561 - - 8 8 8 
2562 - - - 16 16 
2563 - - - - 10 
รวม 11 42 33 49 53 

 
2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

เนื่องจากระบบ TCAS ส่งผลให้ทุกมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันในระบบการรับนักศึกษาสูงมาก และระบบดังกล่าว
เป็นระบบใหม่ที่ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการต้องมีการปรับตัวทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เข้าศึกษาต่อจึงส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนการรับนักศึกษา นอกจากนี้สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การประชาสัมพันธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
เข้าถึงโรงเรียนและนักเรียนได้ยากขึ้น 

3. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

   ชั้นปีท่ี 

จำนวนนักศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

1 21 36 8 16 10 

2 - 6 19 8 16 

3 - - 6 19 8 

4 - - - 6 19 

5 - - - - 2 

รวม 21 42 33 49 55 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน

ตามแผนกำหนดการศึกษา 
28.57 64.29 100 100 100 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 90 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 100 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ร้อยละ 100 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 5  ร้อยละ 26.32 
 

5. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)    ………..16….… คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลักสูตร                  …………-……… คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร                  ………..14……. คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร                 ……..…..2……. คน 
5.4 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบุ)                         ……….ไม่มี…… คน 

 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ……38.89…… 

 คำนวณจากข้อ 5.2 และจำนวนนักศึกษาท้ังหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น 
6.2 ข้อสังเกตเกีย่วกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 34 

 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

- การรับนักศึกษา 

เป้าหมายในการร ับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะ

เรียนในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคือต้อง

สำเร็จการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ โดยผู้เข้าศึกษาต้องมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต และ

มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเ วลาที่

หลักสูตรกำหนดในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ทำการประเมินและนำผลการประเมิน

กระบวนการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2562 มาประชุมร่วมกันในการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร และการประชุมร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและ งาน

ทะเบียนเพื่อทบทวนระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา นำมาปรับปรุง วาง

แผนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จากการประเมินผลการรับนักศึกษาทุก

รอบการสมัครมาพิจารณา พบว่า จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2562 มี

จำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนนักศึกษาที่ได้ยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายของแผนรับในทุกรอบการสมัคร จึงได้วางแผนปรับปรุงการรับ

นักศึกษาในปีการศึกษา 2563  ดังนี้  

1) เพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการจัด
กิจกรรมเชิงรุกเพิ่มเติม คือ กิจกรรมชวนน้องมาเรียนเกษตร กิจกรรมค่ายวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  

3.1-1-1 ระบบและกลไก

การดำเนินงาน คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

ประจำปีการศึกษา 2563 

3.1-1-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวาระพิจารณา

เกณฑ์และคุณสมบัติในการ

รบันักศึกษา  

3.1-1-3 แผนรับนักศึกษา

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563  

3.1-1-4 ภาพกิจกรรม

โครงการ SKRU OPEN 

HOUSE  

3.1-1-5 ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดบ้านเกษตร
พูดคุยครูแนะแนว 
 
3.1-1-6 โครงการค่าย
วิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

https://drive.google.com/file/d/1rsUJBH09hQzyh65uOADd3WOy1i-eo8a0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsUJBH09hQzyh65uOADd3WOy1i-eo8a0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsUJBH09hQzyh65uOADd3WOy1i-eo8a0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsUJBH09hQzyh65uOADd3WOy1i-eo8a0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsUJBH09hQzyh65uOADd3WOy1i-eo8a0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5ya1e-PYqU2YbpH3G9UnsIKINwf6mGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5ya1e-PYqU2YbpH3G9UnsIKINwf6mGU/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

2) การนำเอากิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นกิจกรรมร่วมอยู่ในโครงการต่างๆ 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื ่อให้กลุ ่มเป้าหมายรับทราบศักยภาพของ
หลักสูตรฯ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น  
3) ปรับแผนรับนักศึกษาโดยให้รับจำนวนเพิ่มขึ้นจากแผนรับเดิมที่กำหนดไว้ ร้อย
ละ 10–30 เพื่อให้หลักสูตรมีโอกาสได้นักศึกษามาเรียนจริงตามจำนวนแผนรับที่
กำหนด  
4) เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับ
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเป็นการจูงใจนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 5) การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  
 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   สำหรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับนักศึกษา ดังนี้ 
 
1. โครงการ SKRU OPEN HOUSE และโครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว 

   หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ และสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมในวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 เพื ่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการศึกษาต่อแก่นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
พัทลุง และสตูล ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาโดยตรงจากหลักสูตรฯ  คณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมเป็น
การออกบูธจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในช่วง
เช้า โดยกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนและครูแนะแนวเข้าเยี่ยมชม
สถานีปฏิบัติการของคณะ เช่น สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน โรง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการสัตว
บาล สถานีปฏิบัติเทคโนโลยีอาหาร และหน่วยเบเกอร์รี่ ซึ่งในแต่ละสถานีได้จัด
กิจกรรมให้นักเรียนและครูแนะแนวได้ทดลองฝึกปฏิบัติพร้อมกับการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาเพื่อให้นักเรียนและครูแนะแนวที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจในบริบทของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติงานควบคู่กัน และมองเห็น
ความพร้อมของสถานีปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในระหว่างการจัดโครงการยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ
สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการยื่นใบสมัครรอบโควตา และดำเนินการสอบ

3.1-1-7 สรุปผลการดำเนิน
โครงการชวนน้องมาเรียน
เกษตร 
 
3.1-1-8 โครงการเกษตรช่อ

ใหม่ กิจกรรมสอบคัดเลือก

ตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ  

3.1-1-9 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร (เรื่อง การกำหนด

แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 

2563)  

3.1-1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา เรื่องรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ปี
การศึกษา 2563 (ทุกรอบ
การรับสมัคร) 
 

3.1-1-11 เล่มหลักสูตร 
(มคอ.2)  
 

3.1-1-12 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษา 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1U1cA-nljCh7td3h9u2ui96hFedtWu7wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1cA-nljCh7td3h9u2ui96hFedtWu7wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1cA-nljCh7td3h9u2ui96hFedtWu7wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1cA-nljCh7td3h9u2ui96hFedtWu7wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1cA-nljCh7td3h9u2ui96hFedtWu7wc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6vxjCZVa2of19jHSGr07ZVg3yShcahq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6vxjCZVa2of19jHSGr07ZVg3yShcahq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6vxjCZVa2of19jHSGr07ZVg3yShcahq/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 36 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

สัมภาษณ์กับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการ
เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบ
คัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏด้วย 
2. โครงการค่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
   หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
เพื่อเข้าถึงกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น โดยเดินทางไปจัดค่ายวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกาะ
แต้วพิทยาสรรค์ จ.สงขลา และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล โดยได้จัด
กิจกรรมแนะนำหลักสูตรในวันที่ 13 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลำดับ โดยแต่
ละหลักสูตรได้ออกบูธจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมสาธิตที่
เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพในสาขาต่างๆ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและครูแนะแนวเข้าเยี่ยมชมและซักถาม นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลของ
หลักสูตร รายละเอียด และข้อมูลการรับสมัครในแต่ละรอบของคณะ ทั้งนี้นักเรียน
ที ่สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการยื ่นใบสมัครรอบโควตาคณะฯ ของ
โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏได ้
 
3. โครงการชวนน้องมาเรียนเกษตร  
   หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื ่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามที่ได้วางแผนปรับปรุงการรับนักศึกษาไว้ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 
2563 ได้ให้นักศึกษาปัจจุบันเดินทางกลับไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ครูแนะแนว
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเดิมของนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก โรงเรียนประชาบำรุง 
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ทั้งนี้นักศึกษาปัจจุบันจะ
เข้าพบปะพูดคุยนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและความ
พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งให้
ข้อมูลการรับสมัครของในแต่ละรอบของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การ
โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ ซึ่งจากการสอบถามความสนใจใน
การศึกษาต่อกับเทคโนโลยีการเกษตร พบว่ามีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนใจ
ศึกษาต่อกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ร้อยละ 27.27  
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4. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  

   4.1 หลักสูตรฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทาง
เพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และผ่าน
ทางเฟชบุ๊ก เพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางการถ่ายทอดสด (LIVE) การโพสต์
ข่าวสาร การตอบคำถามในกล่องข้อความ (Inbox) เพื ่อใช้ในการแจ้งข่าวสาร 
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร และตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับท่ีผู้สนใจจะสมัครเรียน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
   4.2 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุกรอบทางเว็บแบน
เนอร์ (web banner) ที่ใช้ชื ่อว่า “การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563” ผ่านเว็บไซต์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
   4.3 หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ทางเพจบน facebook ชื่อ “วิทย์ฯ อาหาร มรภ.สงขลา” 
 

การรับสมัครและการสัมภาษณ์ 

   สำหรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ และ
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการรับนักศึกษา การสัมภาษณ์ และรายงานตัว 
ดังนี้ 

1. การรับสมัครนักศึกษา  

   ในการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ และสำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการรับสมัครตามระบบและกลไก ดังนี้  
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    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความต้องการการใช้
บัณฑิตโดยพิจารณาจากผลการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนจำนวนแผนรับ
ที่ระบุใน มคอ.2 ซึ่งนำมาใช้ในการกำหนดแผนรับของหลักสูตร จากนั้นเสนอแผน
รับที่เพิ่มจำนวนจากแผนรับร้อยละ10-30   ไปยังคณะ โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการวิชาการคณะ จากนั้นนักวิชาการคณะส่งข้อมูลไปยังสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้จำนวนรอบในการรับสมัครมีจำนวน 5 รอบ 
ได้แก่ รอบที่ 1 รอบ Portfolio รอบที่ 2 รอบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน 
รอบท่ี 4 รอบแอดมิชชั่น  และรอบท่ี 5 รอบรับตรงอิสระ โดยหลักสูตรฯได้กำหนด 
แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน เพ่ือดำเนินการรับสมัคร
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ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 มี
เงื่อนไขแตล่ะรอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 รอบ Portfolio  

ไม่มีการสอบข้อเขียนซึ ่งสามารถรับสมัครได้ 2 ครั้ง ดังนี้ รอบที่ 1/1 
ประเภท portfolio เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ส่วนรอบที่ 
1/2 ประเภท Portfolio เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชาเช่น 
ทั้งรอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2  เมื่อผู้สมัครเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วให้กรอก
ข้อมูลตามที่หัวข้อที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และ
ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับ โดยนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประกาศ
ผลของผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย หากผู้สมัคร
ผ่านการคัดเลือกในครั้งท่ี 1 แล้วจะไม่สามารถสมัครครั้งที่ 2 ได้   

รอบท่ี 2 รอบโควตา (ในพื้นที่ ไม่ใช่ทั่วประเทศ) มีหลายประเภทโควตา ดังนี้ 

   2.1 โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิด
โอกาสให้ผู้มีความ สามารถพิเศษด้านกีฬาได้เข้าศึกษาต่อโดยเลือกสมัครสาขาวิชา
ที่ต้องการเพียง 1 สาขาเท่านั้น คณะกรรมการผู้ดูแลนักกีฬามหาวิทยาลัยพิจารณา
จากการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ทั้งนี้
หลักสูตรฯ เปิดรับโควตากีฬาไม่จำเป็นต้องระบุชนิดกีฬา แต่หลักสูตรฯแจ้งเพียงว่า
ต้องการรับนักกีฬาหรือไม่ ซึ ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถคัดนักกีฬาได้
หลากหลายกว่า 

   2.2 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
จะจัดสรรโควตาครูแนะแนวให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น เพ่ือการกระตุ้นให้โรงเรียนอ่ืนๆ 
สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯสอบถามหลักสูตร
ฯในการระบุจำนวนรับและโรงเรียนเพ่ือให้โควตา แล้วจึงจัดทำประกาศรับสมัครส่ง
ให้โรงเรียนที่ได้รับการให้โควตาของหลักสูตรฯ จากนั้นให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน
ที่มีคุณสมบัติครบส่งรายชื่อมาให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  

   2.3 โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
สอบถามหลักสูตรฯ ในการระบุจำนวนรับและโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้
เพ่ือให้โควตาแล้วจึงจัดทำประกาศรับสมัครส่งให้โรงเรียนที่ได้รับการให้โควตาของ
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หลักสูตรฯ จากนั้นให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบส่งรายชื่อมาให้
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  

   2.4 โควตาประเภทพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการคัดเลือกจาก
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯสอบถามหลักสูตรฯใน
การระบุจำนวนรับเพื ่อให้โควตา ทั ้งนี ้การพิจารณาจะเป็นการคัดเลือกของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.16 แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย  

   2.5 โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เป็นความร่วมมือกันของ
มหาวิทยาลัยกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยสำนักส่งเสริม
วิชาการฯ สอบถามหลักสูตรฯ ในการระบุเกณฑ์ จำนวนรับเพื่อให้โควตาแก่สมาคม
สมาพันธ์ฯ ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเครือข่าย หลังจาก
นั้นทางโรงเรียนแจ้งให้นักเรียนที่สนใจสมัครโควตาแล้วส่งรายชื่อนักเรียนมายัง
สมาคมสมาพันธ์ฯ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อแล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย 

   2.6 โควตาคณะ (โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ ) หลักสูตร
ร่วมกับคณะฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 ในช่วงเดือนธันวาคม 
2562 โดยวิธีการสมัครด้วยตนเอง (การรับสมัคร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และการรับสมัครผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Roadshow) กิจกรรมชวน
น้องมาเรียนเกษตรและกิจกรรมเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว) และสมัครผา่น
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งทางหลักสูตรฯจะคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ ดังนี้  

ประเภทผลการเรียนดี 

   1) กำลังศึกษาอยู ่ในชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 6 แผนการเร ียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์  

   2) นักเรียนผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยมีเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในแต่ละรายวิชารวมทั้ง 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 2.00 สาหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 41 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ประเภทบุตรหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

   1) กำลังศึกษาอยู ่ ในช ั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ 6 แผนการเร ียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์  
   2) จะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 
รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
   3) เป็นบุตรหรือมีผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ/ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจอาหาร 
   สำหรับโครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏนี้  หลักสูตรฯดำเนินการ
เรียกนักเรียนสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อพร้อมส่งชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาให้มหาวิทยาลัยดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา  

   2.7 รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (5 สถาบัน) 

   หลักสูตรฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ ได้แก่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา โดย
ให้ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย โดยใช้คะแนนสอบจาก สทศ.  

   2.8 รอบรับแจ้งจำนง เป็นการเปิดรับสมัครหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์รอบภาคีฯ แล้ว และเปิดรับเฉพาะผู้สมัครที่เคยสมัครรอบภาคีฯประจำปี
การศึกษา 2562แล้ว.แต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ซึ่งเปิดรับเฉพาะบาง
สาขาวิชาที่ยังมีรายชื่อผู้มาสอบสัมภาษณ์ไม่เต็มตามแผนรับ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่มี
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วในรอบภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2563 
นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในรอบรับแจ้งจำนงนี้                                                                 

รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน  

   เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่น คะแนน 9 วิชาสามัญ 
GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 6 อันดับแบบเรียง
อันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่วประเทศ  ผู้สมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อ
ผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 6 อันดับ แต่จะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับ
ที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวัน
สัมภาษณ์  
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รอบท่ี 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission)  

   เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ 
GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 4 อันดับแบบเรียง
อันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่วประเทศ ทั้งนี้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนในการกำหนดระดับคะแนน (คะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-
NET) ที ่ใช้เป็นเกณฑ์ที ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก  ผู ้สมัครสามารถมีชื ่อสอบ
สัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ์  

รอบท่ี 5 รอบรับตรงอิสระ  

   ดำเนินการหลังจากรอบที่ 4 เสร็จสิ้นเมื่อนักศึกษาไม่ครบตามแผนรับที่ประกาศ
ไว้ รอบรับตรงอิสระ  เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่ครบตามแผนรับ ทั้งนี้
สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัคร สัมภาษณ์ และรายงานตัวในวันเดียวกัน โดยมี
เงื่อนไขผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไว้แล้วในรอบที่ผ่านมา จะต้องขอคืนสิทธิ์ให้
เสร ็จส ิ ้นก ่อนการรายงานตัวรอบนี ้  ม ิฉะนั ้นการรายงานตัวรอบที ่  5 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือว่าเป็นโมฆะ  

   ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก่อนและหลังการรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้มีการวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั ้งกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการรับสมัครร่วมกับคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ  เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการรับสมัครระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงาน
ร่วมกันลักษณะนี้นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับสมัครในช่วงเวลา
การร ับสม ัครท ี ่ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในรอบนั้ น ๆ  การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในอนาคตร่วมกัน  และการสะท้อนสิ ่งที ่หลักสูตร
ต้องการที่เก่ียวข้องกับการรับสมัคร ไปจนถึงการถ่ายทอดนโยบายการรับสมัครจาก
มหาวิทยาลัยถึงระดับหลักสูตร  แนวทางการดำเนินงานการรับสมัคร  และสร้าง
ความเข้าใจระหว่างหลักสูตรและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
กับการรับสมัครด้วย 
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2. การสัมภาษณ์นักศึกษา  

   สำหรับการสัมภาษณ์ในทุกรอบของการรับสมัครนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ภายใต้ประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ บุคลิกภาพ การใช้ภาษา การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เจตคติต่อวิชาชีพ 
และอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์มีอิสระในการกำหนด
น้ำหนักคะแนนประเด็นสัมภาษณ์ดังกล่าว รวมทั้งใช้ข้อมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ย
สะสม และหลักฐานทางการศึกษาของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาให้
คะแนนร่วมด้วย  นอกจากนี้กรรมการสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ถูกสัมภาษณ์ว่าตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่  เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที ่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ได้กำหนดไว้ใน มคอ.2  ภายหลังการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรฯ 
ส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้สำนักส่งเสริมว ิชาการฯ เพื ่อดำเนินการต่อให้
มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป  

3. การรายงานตัว  

   สำหรับการรายงานตัวนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการฯได้ดำเนินการรับรายงานตัว

นักศึกษาทุกรอบการรับสมัครด้วยกระบวนการเดียวกัน  คือ  ตรวจหลักฐาน  

บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านธนาคาร 

และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

ในการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการ

รายงานตัวตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่  

เพื ่อเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที ่ได้

กำหนดเอาไว้  จากนั ้น ผู ้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องชำระค่าลงทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร

ฯ มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าปรากฏดังตาราง และมีจำนวนนักศึกษารับเข้าปี 2563 

แยกตามแต่ละรอบในการรับ ดังนี้ 
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ปีการศึกษา แผนรับ จำนวนรับเข้า (คน) ร้อยละของแผนรับ 
2559 40 21 52.5 
2560 40 35 87.5 
2561 40 11 27.5 
2562 40 16 40.0 
2563 40 10 25.0 

  

รอบในการรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2563 

จำนวน
นักศึกษา (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ (%) 

รอบ Portfolio 6 60.00 
รอบโควตา 0 0.00 

● โควตากีฬาและผู ้มีความสามารถ
พิเศษ 

0 - 

● โควตาครูแนะแนว 0 - 

● โควตาโรงเรียน 0 - 

● โควตาประเภทพิเศษสำหรับผู ้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

0 - 

● โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเร ียน
สอนศาสนาอิสลาม 

0 - 

● โควตาคณะ (โครงการสอบคัดเลือก
ตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ) 

0 - 

● รอบภาค ีมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
ภาคใต้ 

0 0.00 

● รอบรับแจ้งจำนง 0 0.00 

รอบรับตรงร่วมกัน 3 30.00 
รอบแอดมิชชั่น 0 0.00 
รอบรับตรงอิสระ 1 10.00 
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   หลักสูตรฯ ดำเนินการประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา จะเห็นได้ว่า 
นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่กำหนดใน มคอ.2 แต่จำนวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับที ่กำหนดไว้ โดย การรับนักศึกษาทั ้ง 5 รอบ 
หลักสูตรฯ ได้จำนวนนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด 10 คน และมีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่
ผ่านมา โดยจะเห็นได้ว่ารอบ Portfolio เป็นรอบที่ทำให้ได้จำนวนมากที่สุด อัน
เป็นผลจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกมากข้ึน ทั้งนีต้ั้งแต่ช่วงก่อนการรับ
สมัครและระหว่างการรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทำการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเฟซบุ๊ก เพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ได้ผลดีมาก ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัคร  สอบถาม
รายละเอียดการรับสมัคร โดยได้มีการตั้งแอดมินผู้ดูแลเพจร่วมกันระหว่างรอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและนักวิชาการศึกษาในการ
ร่วมกับประชาสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การโพสต์ข่าวสาร และการตอบ
คำถามในกล่องข้อความ (Inbox) ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ามาตอบคำถามจำนวนมาก และ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารการสมัครผ่านช่องทางนี้ด้วย  การเข้ามาที่เพจ 
“งานรับเข้านักศึกษา SKRU” เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนับว่าได้รับการตอบรับที่
ดีจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  และ
การส่งข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยก็สามารถส่งตรงถึงผู้ใช้งานได้รวดเร็ว
เช่นกัน ส่งผลถึงการทำความเข้าใจระบบรับสมัคร TCAS ในปีแรกของผู้สมัคร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น ผ่านการตอบคำถามของแอดมิน  อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากแผนรับ พบว่า จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกำหนด ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ร่วมประชุม ปรึกษา หา
สาเหตุที่ทำให้ปัญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้
จำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนลดลง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. เกิดจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่างๆ ไม่เพียงพอ ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทำให้นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  
2. จากการประเมินระบบการรับนักศึกษาแบบ TCAS พบว่าเป็นระบบที่ทาง
ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดรายระเอียดรอบการรับสมัครและกรอบระยะเวลาในการ
รับนักศึกษาโดยทางมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยน
ได ้
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3. ในรอบการรับนักเรียนรอบ 4 และ 5 อยู ่ในช่วงเวลาที ่กำลังประสบปัญหา
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์แบบ onsite 
นอกจากนี้หลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับตัวกระทันหันในการ
ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาซึ่งส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่
รับเข้าในภาพรวมของทั้งคณะและมหาวิทยาลัยลดลงอย่างชัดเจน 
 

4. จำนวนนักเรียนในระดับมัธยมที่สนใจสมัครเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยลดลง  
 

5. จากการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มักพบว่า
นักเรียนที่เข้ามาสอบสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านการคัดเลือกมาจาก
หลักสูตรทางด้านครุศาสตรบัณฑิตหรือทางด้านสาธารณสุขศาสตร์มาก่อน และ
เลือกหลักสูตรเป็นลำดับถัดมา ซึ ่งเป็นค่านิยมของนักเรียนและผู ้ปกครองใน
ปัจจุบันที่ต้องการให้บุตรหลานรับราชการเนื่องจากต้องการสวัสดิการจากทาง
รัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามก็มีนักเรียนบางส่วนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนทาง
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งทางหลักสูตรจะต้องมีกระบวนการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนและปรับทัศนคติให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี
ความสุขต่อไป 
 

6. หลักสูตรฯ อาจไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมของนักศึกษารุ่นใหม่ ๆ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบก้าวกระโดด ซึ่งทางหลักสูตรจำนวนรับไปเป็นข้อมูลที่
จะนำสู่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 

   สำหรับการประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ใช้เพื่อให้ได้จำนวน
นักศึกษาตามแผนรับของแต่ละรอบการรับนักศึกษาทั ้งในระบบ TCAS และ
โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ ซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
หล ักส ูตร ผ ่านโครงการชวนน ้องมาเร ียนเกษตร โครงการค ่ายว ิชาการ
เทคโนโลยีการเกษตร และโครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว พบว่า ทั้ง 3 
กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่มีการรับสมัครซึ ่งเป็น
ช่วงเวลาที่นักเรียนบางคนได้ตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาในคณะที่ต้องการเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งจากผลการรับนักศึกษาปี 2563 ในแต่ละรอบพบว่าปริมาณนักศึกษาที่
หลักสูตรรับเข้าจะได้มากที ่สุด คือ รอบ TCAS 1 Portfolio ดังนั ้นในปี 2564 
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คณะฯร่วมกับหลักสูตรฯ ควรมีการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของหลักสูตรในเชิงรุกเร็วขึ ้นตั ้งแต่ภาคเรียนที ่ 1 และเมื ่อพิจารณาในการรับ
นักศึกษาในรอบโควต้าจะเห็นได้ว่าไม่มีนักศึกษารับเข้ามาในรอบดังกล่าวทั้งนี้อาจ
เกิดจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควต้าของหลักสูตรผ่านครูแนะแนวหรือผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรืออาจเป็นผลกระทบ
มาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างไรก็ตามใน
การรับนักศึกษาปี 2564 ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ นำผลการประเมินผลการ
จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในภาพรวมเพื ่อคัดเล ือกกิจกรรมที ่มี
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และพิจารณาโครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำสุด ในการยุติ
กิจกรรมหรือปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป หลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพ่ือจะ
ปรับปรุงแผนรับนักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 โดยปรับปรุงแผนการรับ
นักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือกที่เหมาะสม และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ให้ทั่วถึงมากขึ้น เพ่ือให้ได้จำนวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เช่น  

   1) การสร้างสื ่อวิดีทัศน์ กลุ ่มสื ่อออนไลน์ต่างๆ เพื ่อการเข้าถึงได้ง่าย และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) เพื ่อการติดต่อสื ่อสารข้อมูลที ่เป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง  

   2) ปรับแผนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนรับเดิมที่กำหนดไว้ ร้อยละ 10–30 
เพ่ือให้หลักสูตรมีโอกาสได้นักศึกษามาเรียนจริงตามจำนวนแผนรับที่กำหนด  

   3) ในการวางแผนการรับสมัครตามรอบ TCAS ให้เพิ่มรอบการรับสมัครมากขึ้น 
และในแต่ละรอบการรับสมัครเมื่อมียอดรายงานตัวไม่ครบตามที่วางแผนไว้ก็จะ
นำมาบวกเป็นแผนรับในรอบถัดไป  

   4) การตั้งบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯในช่วงวันรับสมัครรอบภาคีฯ  

   5) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการเข้าถึงนักเรียนมากขึ้น ด้วยการจัด
กิจกรรม หรือ Workshop ให้นักเรียนเพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการเกษตร 

   6) วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ามกลาง
สถานการณ์ COVID-19 โดยอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
หรือการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโรค 
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   7) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนให้มากขึ ้น ซึ ่งจะช่วยลดค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 

   8) วางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหม่ก่อนครบรอบ 5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ
รวดเร็ว 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมายการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิต  และ 2) 
กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา 

  หลักสูตรฯ นำผลหลักสูตรฯ นำผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของปีการศึกษา 2562 มาประชุมร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ อย่างต่อเนื ่อง และหาแนวทางที ่เหมาะสมในการปรับพื ้นฐาน
นักศึกษาใหม่ในช่วงที ่เก ิดการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่างส่งผลต้องให้นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเรียนที่ 1/2563 ทางมหาวิทยาลัยและคณะได้มีประกาศ
ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรืออนุโลมให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ย่อยไม่เกิน 20 คน ดังนั้นทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ เล็งเห็นถึงปัญหาในด้าน
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในการเรียนออนไลน์ ทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียน เช่น คอมพิวเตอร์โนตบุ้ค สมาร์ทโฟน ความเสถียรของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
แพ็คเก็จอินเตอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้ ซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถจัดหามาให้ทันกับความ
ต้องการของนักศึกษาในช่วงใกล้เปิดเทอม ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทำให้ทางหลักสูตร
ฯ ร่วมกับคณะฯ จึงตัดสินใจที่จะไม่จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางวิชาใน
รูปแบบการสอนเสริมในรายวิชาต่างๆในรูปแบบการเรียนออนไลน์ได้ แต่ได้จัดการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ที่หลากหลาย ดังนี้ 1) กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการเรียน ซึ่งทางคณะได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนใน
มหาวิทยาลัย” โดยให้ความรู้ให้นักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษา ระบบ

3.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (เรื่อง 
ผลการดำเนินงานโครงการ
ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2563)  
 

3.1-2-2 สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษา ภาคปกต ิ
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

3.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(เรื่อง การทบทวนและวาง
แผนการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2563) 
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ของกองพัฒนานักศึกษา ระบบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากนี ้ย ังจ ัดอบรม “การใช้เครื ่องมือออนไลน์ในการเร ียนการสอนใน
มหาว ิทยาล ัย” โดยจ ัดอบรมการใช ้โปรแกรม Google meet, Zoom และ 
Microsoft Team ให้กับนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้นักวิชาการโสตฯ ของคณะได้มี
การจัดทำคลิปการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวแล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้
นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook และ 
Youtube ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการสร้างกลุ่ม Line Open Chat ให้กับนักศึกษาของ
คณะเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษาใหม่
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม “จิตวิทยาเพื่อการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในเรียนระดับมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังจัดอบรมเชิงกรบวนการเกี่ยวกับ “การวางแผน
อนาคตในการเรียนรู ้ระดับมหาวิทยาลัย” และ “แนวทางอาชีพและทักษะ
เบื้องต้น” เริ่มจากการสำรวจตนเอง การวางเป้าหมายในการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการวางแผน
การศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนทางด้านวิชาการได้มีการจัด
กิจกรรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น” และ “การใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ” ซึ่งเป็น
นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแตกต่างกันขึ้นกับศักยภาพในการจัดหาร
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเดิม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการ
เรียนปฏิบัติการมากขึ้นด้วย 2) กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา โดยจัด 
“กิจกรรมปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาในหลักสูตร” โดยจัดให้
นักศึกษาได้เยี ่ยมชมและเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานี
ปฏิบัติการต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ในการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาดังกล่าว พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

   หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ แล้วนำข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมมาพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ในรอบปีถัดไป ซึ่งพบว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในด้านความพึง
พอใจของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีความพึงพอใจด้านความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.64 คะแนน) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
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อยู่ในระดับมากที่สุด (4.55 คะแนน) และด้านการนำไปความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่
ในระดับมาก (4.47 คะแนน) และเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเรียนปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาในรอบ 4 ปีย้อนหลัง ปรากฏผลดังนี้ 

 

ปี
การศึกษา 

หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได ้

2563 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 89.40% (4.64 คะแนน) 
2. ด้านความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

91.03% (4.55 คะแนน) 

3. ด ้ า น ก า ร น ำ ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

89.40% (4.47 คะแนน) 

2562 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 86.80% (4.34 คะแนน) 
2. ด้านความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

84.80% (4.24 คะแนน) 

3. ด ้ า น ก า ร น ำ ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

79.80% (3.99 คะแนน) 

2561 
 
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 83.40% (4.17 คะแนน) 
2. ด้านความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

84.40% (4.22 คะแนน) 

3. ด ้ า น ก า ร น ำ ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

85.20% (4.26 คะแนน) 

2560 
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 82.21% (4.11 คะแนน) 
2. ด้านความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

89.04% (4.45 คะแนน) 

3. ด ้ า น ก า ร น ำ ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

77.60% (3.88 คะแนน) 

  

  กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาที่จัดในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษานั้น ซึ่งจากการประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มาก และนักศึกษาสามารถนำไปใช้วางแผน
ชีวิต และช่วยให้มีความเข้าใจในศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การอาหารมากขึ้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษากลุ่ม 634272 ดูแลติดตามผลสะท้อนกลับจากการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการติดตามผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารเบื ้องต้น ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา 
614272, 624272 และ 634272 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารเบื ้องต้น พบว่านักเรียนห้อง 624272 และ 634272 มีผลการเรียนใน
รายวิชานี้ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งส่งผล
ให้นักศึกษาเข้าใจอัตลักษณ์ของหลักสูตร สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 
และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างสูง  

 
     อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ไม่ได้มีการจัดเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบการติวในรายวิชาเคมีกับคณิตศาสตร์
เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2562 แต่ทางหลักสูตรมีแนวทางชดเชยโดยการให้ทางรุ่น
พ่ีเป็นผู้ดูแลรุ่นน้อง ให้คำปรึกษาและจัดสอนเสริมให้น้องในช่วงก่อนสอบ ซึ่งทำให้
เกรดโดยภาพรวมในรายวิชาเคมีทั่วไป ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ และ 
แคลคูลัส 1 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ และผลการเรียนโดยภาพรวมไม่มีความ
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แตกต่างกันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและความ
สามัคคีของพ่ีและน้องและนักศึกษาในรุ่นเดียวกัน  

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาห้อง 614272, 624272 
และ 634272 เมื่อสิ้นสุดการเรียนปีที่ 1 แสดงดังตาราง โดยพบว่านักศึกษาห้อง 
634272 ทุกคน มีผลการเรียนสูงกว่า 2.25 ซึ่งมีผลการเรียนที่ดีกว่านักศึกษาห้อง 
624272 และ 614272 ตามลำดับ ทั้งนี้ผลการเรียนของนักศึกษาห้อง 634272 
ร้อยละ 44.44 มีผลการเรียนในช่วง 2.51-2.75  

 
     อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทางคณะฯ ไม่สามารถจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ได้ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวางแผนดูแลให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและ
การใช้ชีวิตตลอดการศึกษาตามหลักสูตรร่วมกันกับผู้ปกครอง โดยการสร้าง Line 
กลุ่ม “ผู้ปกครองนักศึกษาปี 2563” เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมให้ข้อมูลและติดต่อประสานกับผู้ปกครอง  

   หลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ได้ประชุมร่วมกัน ประชุม
ร่วมกันเพ่ือนำข้อมูลมามาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้   
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   1) กรณีที่นักศึกษายังเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไม่ครบ 
ทุกคน อาจเนื่องจากนักศึกษายังไม่เห็นความสำคัญของโครงการ จึงควรพูดคุยให้
นักศึกษาได้รับทราบและเห็นความสำคัญ  

   2) ควรหาแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ ้นในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องและมีผลกระทบ
ยาวนานต่อการจัดการเรียนการสอน 

   3) ช่วงเวลาและงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมีจำกัด และระยะเวลาใน
การจัดโครงการไม่เหมาะสม จึงควรนำเสนอให้มหาวิทยาลัยรับทราบในข้อจำกัด 
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินในปีการศึกษา 2564  

   4) การเตรียมความพร้อมน่าจะสามารถดำเนินโครงการได้ในทุกภาคการศึกษา
ก่อนที่นักศึกษาจะลงเรียนรายวิชานั้นตามแผนการเรียนในหลักสูตร ทั้งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่จำเป็นให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการแบบออนไลน์เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ีและทุกเวลา 

       ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน  

       กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรได้มีการทบทวนและปรับจำนวนการรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10-30 เพื่อรองรับการขอคืนสิทธิ์ของนักเรียนใน
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เพิ่มโครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในรูปแบบของค่ายวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรที่จัดกิจกรรมไปยัง
โรงเรียนเป้าหมาย แม้ว่าทางหลักสูตรจะมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้นแล้ว 
แต่จำนวนนักศึกษายังไม่เป็นไปตามแผนรับ อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีความพยายาม
ที่จะทำให้นักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเรียนทั้งในด้านวิขาการ การใช้ชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ มีดังนี้  

1. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า มี
การเกาะกลุ ่มกัน และมีเกรดเฉลี ่ยอยู ่ในช่วง 2.26-3.25 ซึ ่งเป็นผลจากการที่
นักศึกษามีความผูกพันและช่วยเหลืองซึ่งกันและกันในการเรียน 

2. ไม่มีจำนวนของนักศึกษาคนใดท่ีอยู่ในสถานะวิกฤต 
3. เกรดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอยู่ในเกณฑ์ดี -ดี

มาก ซึ ่งเป็นผลจากการที ่นักศึกษาได้เข้าบริบทหลักสูตรและอัตลักษณ์ของ
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สาขาวิชาผ่าน “กิจกรรมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตร” 

4. มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่สูงประมาณร้อยละ 90 ซึ่งเป็นผลที่เกิด
จากการที่นักศึกษามีการเรียนอย่างมีความสุข และทราบแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 55 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี  ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ในการรายงานผลการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ประชุมเพื่อพิจารณา วาง
แผนการให้คำปรึกษา โดยนำผลการดำเนินงานการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษา
วิชาการในปีการศึกษา 2562 มาประกอบการพิจารณา ซึ่งในการดำเนินงานในปี 
2563 หลักสูตรฯ ต้องการที ่จะเพิ่มช่องทางการสื ่อสารกับนักศึกษาให้มากยิ ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งรูปแบบการสื่อสารกับนักศึกษา
จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ทางหลักสูตร
ได้นำมาใช้  ได้แก่ ช่องทางโซเชียลมีเดีย Line ของนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร นัดหมายในการโฮมรูม การให้คำปรึกษาใน
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้หากมีความ
จำเป็นที่จะต้องมีการประชุมหรือโฮมรูมร่วมกันของนักศึกษาทั้งชั้นจะใช้วิธีการสื่อสาร
โดยพูดคุยผ่าน Google meet, Zoom หรือ Microsoft Team ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เข้าใจกับนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ต้องมีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น 
การลงทะเบียน การออกฝึกสหกิจ การฝึกงาน เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรยั งสร้าง 
Line ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก ทำให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำได้หลากหลายประเด็นจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างทันท่วงที และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี
ส่วนช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรม
ในภาพรวมของหลักสูตรสามารถเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้สร้างช่อง
ทางการติดต่อกับผู้ปกครองนักศึกษา รหัส 634272 เพิ่มเติมเช่นเดียวกับนักศึกษา
ห้อง 624272 นักศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสในการรับทราบความเคลื่อนไหว
ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน พูดคุยเพื่อสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจ ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
เช่น การแจ้งแผนการเรียนให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนของ

3.2-1-1 Line กลุ่มของ
นักศึกษากับอาจารย์ 
 
3.2-1-2 ระบบ Google 
classroom ของแต่ละ
รายวิชา 
 
3.2-1-3 ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและคณะเกี่ยว
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ COVID-19 
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นักศึกษา ตลอดจนพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้เพิ่มช่องทางในการสร้างไลน์กลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับ
นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนร่วมหลายท่าน 
ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น รายวิชาสัมมนาทาง
เทคโนโลยีอาหาร รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
ทำให้อาจารย์ผู ้สอนร่วมมีความเข้าตรงกันในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถช่วยลดปัญหาในระหว่างการเรียนของนักศึกษาได้ 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้สร้างกลุ่ม Line Open Chat ให้กับนักศึกษาของคณะเพ่ือ
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 
การลงทะเบียน แนะนำการเรียนแบบออนไลน์ การสอบภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร
นักศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและช่วงตอบข้อ
ซักถามของนักศึกษาได้ อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรฯ ต้องมีการปรับตัวอย่างมาในการ
จัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 โดยกำหนดให้ในทุกรายวิชามี
การสร้างช่องทางการติดต่อนักศึกษาผ่านห้องเรียนเสมือน Google Classroom 
สำหรับใช้ในการสอน การประเมินผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ แจ้งผลการประเมิน 
การมอบหมายงาน ให้นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวและเข้าใช้งานได้ดี 
นอกจากนี้ในรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการต่างๆ ในภาคใต้และภาคกลาง โดยที่คณาจารย์นิเทศไม่สามารถเดินทาง
ไปให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการได้เนื่องจากทางสถานประกอบการไม่อนุญาต
ให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในสถานประกอบการในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 
ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงเพิ่มช่องทางการนิเทศนักศึกษาผ่าน Google Meet ร่วมกับ
ทางสถานประกอบการ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพดีและทางพี่เลี้ยงนักศึกษาใน
สถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมนิเทศ โดยจะมีการนัด
หมายล่วงหน้ากับนักศึกษาเพ่ือเลือกเวลาที่ทางพ่ีเลี้ยงสะดวกและสามารถเข้าร่วมการ
นิเทศออนไลน์ได้ โดยในการนิเทศแต่ละกลุ่มจะใช้ระยะเวลานานประมาณ 2 ชั่วโมง 
ในการนิเทศจะซักถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษา ความคืบหน้าใน
การทำโครงงาน ให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนการทดลองและเก็บข้อมูล ความ
ถูกต้องของผลการทดลองที ่ได้ ตลอดจนภาพรวมผลการฝึกสหกิจของนักศึกษา 
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถรับคำปรึกษาในด้านอื ่นๆ จากอาจารย์ที ่ปรึกษา
โครงงานสหกิจศึกษาและอาจาร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านทางช่องทางอื่นๆ อีก เช่น 
Line และ ทางโทรศัพท ์



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 57 
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   เมื่อประเมินผลการดำเนินงานในส่วนของการสื่อสารและให้คำปรึกษาผ่าน Line 
นักศึกษาและและการดูแลนักศึกษาร่วมกันกับผู้ปกครอง พบว่า เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2563 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารหัส 624272 เท่ากับร้อยละ 100 และมีผลการ
เรียนมากกว่า 2.40 ทุกคน ในขณะที่รหัส 634272 มีจำนวนนักศึกษาเหลือ 9 คน 
จาก 10 คน อัตราการคงอยู่ เท่ากับร้อยละ 90 โดยลาออก 1 คน เนื่องจากมีความ
ประสงค์ที ่จะไปเรียนสาขาอื่น นักศึกษาทุกคนมีผลการเรียนมากกว่า 2.30 ซึ ่งมี
แนวโน้มที่ดีกว่ารุ่นพี่ แสดงให้เห็นว่าช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ทางหลักสูตรฯ ได้
สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพดีในการให้คำปรึกษานักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียน
ได้อย่างมีความสุข และมีเกรดเฉลี ่ยสะสมที่ดี นอกจากนี้ในการดูแลนักศึกษาใน
รายวิชาสหกิจศึกษา การที่หลักสูตรฯ ได้เพิ่มช่องทางการนิเทศขออาจารย์นิเทศกับ
นักศึกษาผ่าน Google Meet ร่วมกับทางสถานประกอบการ และการให้คำปรึกษา
ช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้นักศึกษามีความม่ันใจ สามารถทำโครงงานสหกิจศึกษาได้ดีและตอบสนองต่อความ
ต้องการของสถานประกอบการ จากการออกฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษารหัส 
604272 ทั้งหมดจำนวน 14 คน (7 กลุ่ม) (คิดเป็นร้อยละ 73.68 จากนักศึกษาทั้งหมด
ของห้อง 604272) ออกฝึกสหกิจกจิศึกษา ณ สถานประกอบการ 7 แห่ง โดยนักศึกษา
ทั้ง 7 กลุ่มได้เข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเข้ารว่ม
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 กลุ่ม และสาขา
นวัตกรรมสหกิจศึกษาจำนวน 1 กลุ่ม  
   จากการประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 พบว่าส่งผลให้นักศึกษาเรียนอย่างมี
ความสุขและมีอัตราการคงอยู่ในทุกชั้นปีที่ 2-4 ร้อยละ 100 และชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 90 
ดังนั้นหลักสูตรจะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ต่อไปและเพ่ิมเติมการใช้ช่องการสื่อสาร
ในรูปแบบ online ในรายวิชาอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป อีกทั ้งเพิ ่มเติมการโฮมรูมนักศึกษาผ่านรูปแบบ online ให้
บ่อยครั้งมากขึ้น 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพใน
อนาคต     
เป้าหมายเชิงปริมาณ : หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อย่างน้อย 1 โครงการ  

3.2-2-1 โครงการพัฒนา
ศึกษา ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
ภาพกิจกรรม 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
   ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ได้นำผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของปีการศึกษา 2562 ประชุมร่วมกันเพื ่อวางแผนการ

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณาเสนอ

โครงการที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพใน

อนาคต ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดโครงการส่งเสริม

ทักษะทางด้านนวัตกรรมให้นักศึกษาหลายโครงการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์

นวัตกรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยจุดประกายความคิดเชิงนวัตกรรมให้กับนักศึกษา

ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้ผ่านการเข้า

ร่วมโครงการ “ค่ายนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์” มาแล้วในปีการศึกษา 2562 และใน

ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี ได้รับความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อ “การค้นหา

โจทย์และออกแบบนวัตกรรม” และทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ได้มีการต่อยอด

การนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ผ่านโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการเกษตร

และอาหารรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ

การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เห็นผลการ

พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ นักศึกษาทุกคนได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “ค่าย

นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์” มาแล้วในปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษา 2563 

ได้นำความรู ้เชิงนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนักศึกษามีการสร้างสรรค์และคิดค้น

นวัตกรรมอาหารชนิดใหม่ขึ้นเป็นรายกลุ่ม โดยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

นักศึกษาทุกกลุ่มได้มีการออกบูธแสดงผลงาน และให้คณาจารย์ของคณะร่วมประเมิน

และคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่เพื่อส่งเข้าประกวดนวัตกรรมอาหารระดับประเทศใน

งาน Food Innovation Concept Contest 2021 ซึ ่งทางหลักสูตรได ้ส ่งผลงาน

นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน 1 ทีม (นักศึกษา 6 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 19 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.57 ของนักศึกษาทั้งหมด) คือ “ผลิตภัณฑ์นมถั่วหรั่งรสงาดำผสมไข่มุก

3.2-2-2 โครงการบริการ
วิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
ภาพกิจกรรม 
 
3.2-2-3 ภาพการนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
3.2-2-4 ภาพการประกวด
โครงงานสหกิจศึกษาทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับภูมิภาค 
 
3.2-2-5 ภาพจัดกิจกรรมการ
ออกบูธในรายวิชาการพัฒนา
ผลิตถภัณฑ์อาหารและการ
ประกวดนวัตกรรมอาหาร  
 
3.2-2-6 ประกาศของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเกณฑ์
การสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
สมุนไพร” ซึ่งนักศึกษาได้จัดทำคลิปวิดีโอและเอกสารภาพรวมของโครงการเสนอต่อ

คณะกรรมการ โดยผลงานของนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 ทีม จาก

จำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดมากกว่า 80 ทีม จากทั่วประเทศ โดยการ

ประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหาร  ซึ่งการที่หลักสูตรสามารถผลักดันนักศึกษาสามารถ

ผ่านการคัดเลือกเพื ่อเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวได้นั ้นเป็นผลจากการที ่หลักสูตรฯ 

อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ โครงการผลงานนวัตกรรม ได้พัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน

ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานนักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณโดยมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง 4 ปี ในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึน มีความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมและมีภาวะความเป็นผู้นำ และยัง

ได้พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะในการแสวงหาความรู้ นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

จำนวน 14 คน จากทั้งหมด 19 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.68 จากนักศึกษาทั้งหมดของ

ห้อง 604272) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษา

จะต้องออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการทั้งหมด 7 แห่ง ทั้งนี้การฝึกสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านการ

ปรับตัวให้เข้ากับพี่เลี้ยง ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงานในสถานประกอบการ ทำให้ช่วยเข้า

ใจความแตกต่างของวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ นอกจากนี้ในการทำโครงงานสหกิจ

ศึกษาก็มีส่วนในการพัฒนาทักษะในด้านการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะในการ

แก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่ อ เพื่อการ

กลั่นกรองข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการทำโครงงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาต้อง

นำเสนอผลการฝึกสหกิจต่อพี ่เลี ้ยง หัวหน้างาน และอาจารย์น ิเทศในการให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพงานต่อไป ซึ่งจากการประเมินผลผลการจัดทำ

โครงงานสหกิจศึกษา พบว่า โครงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาทุกกลุ่มได้รับการตอบ

รับที ่ดีจากสถานประกอบการ และเห็นควรให้ทุกกลุ ่มเข้าร่วมเข้าร่วมประกวด

โครงงานสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 กลุ่ม และสาขานวัตกรรมสหกิจศึกษาจำนวน 

1 กลุ่ม ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 1 กลุ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานสห
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กิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นตัวแทนไป

เข้าร่วมแข่งขันสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค จากผลงาน เรื ่อง “การศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมในการย่างชิกูว่าเพ่ือจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน” และนักศึกษาอีก 1 

กลุ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย ในด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากผลงาน เรื่อง “ศึกษาการผลิตมอส

ซาเรลล่าชีสโดยใช้กรดซิตริกและจุลินทรีย์ประเภทเมโซฟิลิก” และในการประกวด

โครงงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 นักศึกษาของหลักสูตรที ่เป็น

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อไปเข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ใน

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับภูมิภาค ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตหลากหลาย
ด้านมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทางหลักสูตรได้สนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
▪ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  เช่น โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน 

อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) และโครงการบริการวิชาการต่างๆ 
▪ กลุ่มทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ เช่น โครงการ

สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่ 3)  
โครงการนบครูผ ู ้ประสิทธิ ์ประสาทวิชา และ กิจกรรมส่งเสริมบูรณาการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน         
▪ กลุ่มวิชาการ (ทักษะภาษาต่างประเทศ) เช่น กิจกรรม “การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น” ภายใต้โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปี

การศึกษา 2563  

▪ กลุ่มทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ เช่น งานกีฬา

ปาริฉัตรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 งานกีฬาภายใน 7 คณะ ประจำปีการศึกษา 

2563 กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชุมชนสุขภาพดี 

▪ กลุ่มทักษะสารสนเทศและการสื่อสาร มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- การส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม “การใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัย”  ภายใต้โครงการปรับ
พื้นฐานนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ “การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย” โดยจัดอบรมการใช้โปรแกรม Google meet, Zoom 
และ Microsoft Team ให้กับนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้นักวิชาการโสตฯ ของคณะได้
มีการจัดทำคลิปการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวแล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื ่อให้
นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพิ ่มเติมโดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook และ 
Youtube เพื่อให้นักศึกษาทุกคนในคณะสามารถใช้งานโปรแกรมออนไลน์เพ่ื อการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ส่วนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษากลุ่ม 604272 ชั้นปีที่ 4 เข้าทดสอบ
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ผลการทดสอบปรากฏว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ICT ร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

 
ห้อง จำนวนนักศึกษา (คน) 

ท้ังหมด   เข้าสอบ ไม่เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
604272 19 19 0 19 0 

 
- หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ ใช้งานได้  (Working Knowledge) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ทั้งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 รหัส 60 และ 61 ต้องเข้า
รับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษแบบทดสอบ Ellis Placement Test ซึ่ง
กำหนดให้นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ระดับ 6 ขึ้นไป และหากนักศึกษายังไม่ผ่าน
เกณฑ์สามารถสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้งในภาคเรียนที่ 2 
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     ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับเปลี่ยนแบบทดสอบ 
โดยเลือกใช้แบบทดสอบ English Discoveries สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติชั ้นปีที ่ 1 รหัส 62  ซึ ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ระดับ 
Intermediate 1  ขึ้นไป และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้
ปรับเปลี่ยนแบบทดสอบอีกครั้ง โดยเลือกใช้แบบทดสอบ Speexx สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 รหัส 63  ผลการทดสอบของนักศึกษาทุกชั้นปี 
ปรากฏผลดังตาราง 
 

 
 
     สำหร ับการประเม ินความสามารถภาษาอ ังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนด พบว่า มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
นักศึกษากลุ่ม 624272 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และนักศึกษากลุ่ม 
634272 จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจากที่หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 1) นักศึกษาไม่ได้
ตระหนักถึงความสำคัญในการสอบภาษาอังกฤษ 2) นักศึกษาไม่มีคุ้นเคยกับโปรแกรม
ที่ใช้ในการทดสอบ และ 3) นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษไม่ดี 
ทำให้มีคะแนนการทดสอบไม่ผ่านระดับเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนั้น
หลักสูตรฯ เห็นควรให้ในปีการศึกษา 2564 จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีการกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความสำคัญ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบโดยการจัดกิจกรรมอบรม
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาหรือให้นักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่ทางศูนย์
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ภาษาจัดไว้ เพื่อพัฒนาพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ ้น ซึ่งช่ วยให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีโอกาสสอบผ่านเกณฑ์มาก
ขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรฯจะนำไปใช้เป็นข้อมูลไปวางแผนการจัดทำโครงการในปีการศึกษา 
2564  ส่วนจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านอื่นๆ พบว่า โครงการเหล่านี้
สามารถส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาได้ดี โดยส่งผลทำให้นักศึกษาของหลักสูตรฯ มี
ความสามารถในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับชาติได้ดี 
และได้รับรางวัลเป็นเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหลักสูตรจะยังส่งเสริมพัฒนา
นกัศึกษาผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเหล่านี้ต่อไปในปีการศึกษา 2564 
       ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน  

       กระบวนการให้คำปรึกษาที่ทางหลักสูตรได้ดำเนินการครอบคลุมทั้งในส่วนของ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และร่วมผู้ปกครองใน
การดูแลในศึกษาทั้งแบบโดยตรงและผ่านทางออนไลน์ จากการดำเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการเรยีน
แม้ว่าในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แต่เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในรอบปีพบว่านักศึกษาของ
หลักสูตรทุกคนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและไม่มีสถานะวิกฤต นอกจากนี้การที่หลักสูตรมี
อาจารย์ที่มปีระสบการณ์ในการจัดแผนการเรียนให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็น
รายบุคคลร่วมกับอาจารย์ที ่ปรึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตาม
แผนการเรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังให้ความสำคัญในการ
กำกับติดตามผลการสอบภาษาอังกฤษและจำนวนชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาให้ผ่าน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ในการเสริมทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 หลักสูตรได้พัฒนาทักษะ
นักศึกษาในด้านต่างๆ ผ่านโครงการ/กิจกรรม ทั้งในและนอกหลักสูตร และรายวิชา 
ตลอดจนกิจกรรมการบริการวิชาการ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพอยา่ง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1. ผลจาการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมทางด้าน
นวัตกรรม ทำให้เกิดการต่อยอดไปสู่การแข่งขันนวัตกรรมอาหารระดับประเทศในงาน 
Food Innovation Concept Contest 2021 จากผลงาน “ผลิตภัณฑ์นมถั่วหรั่งรส
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
งาดำผสมไข่มุกสมุนไพร” ซึ่งผลงานของนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 
ทีม จากจำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดมากกว่า 80 ทีม จากท่ัวประเทศ 

2. ผลจาการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ผลักดันให้นักศึกษา รหัส 604272 จำนวน 7 กลุ่ม 
เข้าร ่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ ่งผลงานเรื ่อง 
“การศึกษาสภาวะที ่เหมาะสมในการย่างช ิก ูว ่าเพื ่อจ ัดทำเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน” ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เป็นตัวแทน
ในการแข่งขันระดับภูมิภาค และผลงานเรื่อง “ศึกษาการผลิตมอสซาเรลล่าชีสโดยใช้
กรดซิตริกและจุลินทรีย์ประเภทเมโซฟิลิก”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นอกจากนี้นักศึกษารหัส 594272 จำนวน 2 กลุ่ม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประจำปี 
2564 ด้วย จากผลงานเรื่อง “การแก้ปัญหากระป๋องบุบจากเครื่อง X-lift ในโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง” และ “การแก้ปัญหาหมึกพิมพ์จางบนบรรจุ
ภัณฑ์” ซึ่งจากผลการประกวดพบว่า ผลงานเรื่อง “การแก้ปัญหากระป๋องบุบจาก
เครื ่อง X-lift ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง” และผลงานเรื ่อง 
“การศึกษาสภาวะที ่เหมาะสมในการย่างช ิก ูว ่าเพื ่อจ ัดทำเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 และประจำปี 
2564 ตามลำดับ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จำนวนที่
รับเข้า 

จำนวนที่
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนที่คง
ค้างอยู่ 

จำนวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู่
ร้อยละ 

2558 31 8 13 18 36.11 
2559 11 4 6 5 54.55 
2560 36 14 17 19 52.78 

 

 
 

3.3-1-1 ร า ย ง า น จ ำ น ว น
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร) 

จำนวนที่
รับเข้า 

อัตราการสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาปกต ิ

จำนวน ร้อยละ 

2558 31 8 25.81 
2559 21 4 19.05 
2560 36 14 38.89 

 

3.3.2 รายงานจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/informationPage-05.php
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/informationPage-05.php
https://drive.google.com/file/d/1-v-8pR0YtOEsIxU4XkMrmFDMyNdjJTGB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-v-8pR0YtOEsIxU4XkMrmFDMyNdjJTGB/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 
   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนไม่
ผ่านรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2561 4.39 ระดับคณุภาพด ี
2562 4.09 ระดับคณุภาพด ี
2563 4.42 ระดับคณุภาพด ี

 

 
 

3.3.-2-1 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต ่ อการจ ั ดการ เ ร ี ยนของ
หลักสูตร 
 

 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่
ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

y = 6.54x - 16708
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ปีการศึกษาท่ีรับเข้า

https://drive.google.com/file/d/1aY3Wawlkj5u5YJLlpyAgXfft8Hrhva28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aY3Wawlkj5u5YJLlpyAgXfft8Hrhva28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aY3Wawlkj5u5YJLlpyAgXfft8Hrhva28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aY3Wawlkj5u5YJLlpyAgXfft8Hrhva28/view?usp=sharing
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2563 ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนพบว่ามีการร้องเรียนจากนักศึกษาจำนวน 4 ประเด็น มี

รายละเอียดดังนี้ 
- ภาคเรียนที่ 1/2563 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3 คน 
4. อาจารย์ผู้สอน 0 คน 
5. เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพห้องเรียน 0 คน 
6. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 0 คน 

- ภาคเรียนที่ 2/2563 
1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 2 คน 
2. อาจารย์ผู้สอน 8 คน 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพห้องเรียน 1 คน 
4. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 0 คน 

 
      โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

- ภาคเรียนที่ 1/2563 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้นกระทันหันส่งผลกระทบต่อ

การจัดการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ไม่สามารถที่ปรับตัวให้สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์เท่ากับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ซี่งทางหลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ ได้จัดอบรมการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมต่างๆ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 

- ภาคเรียนที่ 2/2563 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การจัดการเรียนการสอนยังพบปัญหาในบางรายวิชา หลักสูตรฯร่วมกับคณะ
สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาคำนวณซึ่ง
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพ่ิมขึ้นจากรายวิชาที่มีการบรรยาย 
2. อาจารย์ผู้สอน ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ

ร่วมกับคณะฯ จึงได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบ การใช้
ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพห้องเรียน ทางหลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม ปรับปรุงสภาพห้องเรียน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1         คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O)  
ผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู ้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มี
ดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 18  
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้รับ

การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4 22.22 

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิตระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

4.86  

 
*หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะตอ้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษา  

2.1-1-1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2.1-1-2 รายงานแบบสรุปผลการ
ประเมินภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคำนวณ 

คะแนนที่ได้  = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
 จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
 

คะแนนที่ได้  = 
19.44 

= 4.86 
 4 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/154nJUuGBRiZxL0IWyiN9DWoQnzd9nNII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154nJUuGBRiZxL0IWyiN9DWoQnzd9nNII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154nJUuGBRiZxL0IWyiN9DWoQnzd9nNII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154nJUuGBRiZxL0IWyiN9DWoQnzd9nNII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smDcYfcnmvCnUN0jRzBSCDu0UzanCOdg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smDcYfcnmvCnUN0jRzBSCDu0UzanCOdg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smDcYfcnmvCnUN0jRzBSCDu0UzanCOdg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smDcYfcnmvCnUN0jRzBSCDu0UzanCOdg/view?usp=sharing
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

2.1 ค ุณภาพบ ัณฑ ิ ต ตามก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 4.5 ค่าเฉลี่ย 4.64 ค่าเฉลี่ย 4.86 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2     ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

สูตรการคำนวณ 

1.คำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
 
 

 

 

การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มา
พิจารณา 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู ้สำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 
ผลการดำเนินงาน  

 ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั ้นตอน หรือแนวปฏิบัติที ่หลักสูตรได้ดำเนินการในปัจจุบัน  ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางซ้ายมือ 

     จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                        จำนวนบณัฑิตทีต่อบแบบสำรวจทั้งหมด 

X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                                            100 

X 5 

13 

16 

X 100 

                                           81.25 

                                            100 

X 5 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  ของหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
วันที่สำรวจ 31 พฤษภาคม 2564 

ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด 18 
2. จำนวนบัณฑิตทีต่อบแบบสำรวจเรือ่งการมีงานทำ 17 
3. จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้

ประกอบอาชพีอิสระ) 
1) ตรงสาขาที่เรียน 
2) ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

11 
 
7 
4 

4. จำนวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 2 
5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 1 
6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - 
7. จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - 
8. จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - 
9. จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจำอยู่แล้ว -  

2.2-1-1 ผลการประเมิน
ภาวะมีงานทำของบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 
5.00 คะแนน 

ร้อยละ 100 
5.00 คะแนน 

ร้อยละ 81.25 
4.06 คะแนน 

ไม่บรรลุ 

 

การวิเคราะห์ผลทีไ่ด้ 
    เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบัน มีความต้องการประกอบอาชีพอิสระมากกว่าการเป็นลูกจ้างในบริษัท ซึ่งการ
ประกอบอาชีพมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ นั้นทำให้นักศึกษามีความสนใจที่จะประกอบ
อาชีพอิสระมากขึ้น ประกอบกับค่าตอบแทนที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับการทำงานบริษัท  

https://drive.google.com/file/d/161ib8WTT7_tGwzOMEsOYLAyXq6uJhzrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161ib8WTT7_tGwzOMEsOYLAyXq6uJhzrI/view?usp=sharing
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หมวดที ่4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
นักศึกษากลุ่ม 594272 

ภาคการศึกษาที่ 1 
4202201 

 
เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

     0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

115072702 
 

เคมีอาหาร 2  sec 01 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

5074409 เครื่องดื่ม sec 01 1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

5074901 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
sec 01 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

5101401 
 

การผลิตและการจัดการ
ธุรกิจขนมอบ 
sec 01 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 1 1 

5101402 
 

ปฏิบัติการการผลิตและการ
จัดการธุรกจิขนมอบ sec 
01 
 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

นักศึกษากลุ่ม 604272 
ภาคการศึกษาที่ 1 

4212209 
 

เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(38.46) 

8 
(61.54) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
5 

(38.46) 
8 

(61.54) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(100.00) 
1 - 

5073001 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีอาหาร 
sec 01 

0 
(0.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 4 4 

5073305 
 

อาหารปลอดภัยและระบบ
การประกันคุณภาพอาหาร 
sec 01 

4 
(21.05) 

9 
47.37) 

5 
(26.32) 

1 
(5.26) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 19 19 

5073804 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
อาหาร sec 01 

5 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 5 5 

5074001 
 

การดำเนินธุรกจิอาหารและ
นวัตกรรมอาหาร sec 01 

9 
(47.37) 

6 
(31.58) 

3 
(15.79) 

1 
(5.26) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 19 

5074002 
 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรม อาหาร sec01 

13 
(68.42) 

4 
(21.05) 

2 
(10.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 19 19 

5074312 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
sec 01 

7 
(36.48) 

2 
(10.53) 

6 
(31.58) 

2 
(10.53) 

2 
(10.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

19 19 

5074414 เทคโนโลยีขนมอบ sec 01 2 
(40.00) 

3 
(60.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

5074417 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ
และสัตว์ปีก sec 01 

15 
(83.33) 

3 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

18 18 

5074421 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ sec 01 

13 
(92.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

14 14 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
5074907 

 
การวิจยัทางเทคโนโลยี
อาหาร 1 sec 01 

5 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

7000390 
 

การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา sec 23 

14 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 14 

 
14 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4213607 

 
เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

1 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 4 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4581111 หลักสถิติ  sec 02 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(20.00) 

1 
(20.00) 

3 
(60.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

5073703 
 

การวิเคราะห์ทางเคมีของ
อาหาร sec 01 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(80.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 5 

5074417 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ
และสัตว์ปีก sec 01 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

5074421 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ sec 01 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

5074908 
 

การวิจยัทางเทคโนโลยี
อาหาร 2 sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 - 

7000490 สหกิจศึกษา sec 22 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
(71.43) (21.43) (7.14) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

GEL0202 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
sec 06 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

นักศึกษากลุ่ม 614272 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

4212209 
 

เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(42.86) 

4 
(57.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 7 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 - 

4571411 แคลคูลัส 1  sec 01 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

1 - 

4581111 
 

หลักสถิติ sec 01 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(12.50) 

1 
(12.50) 

2 
(25.00) 

4 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5073001 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีอาหาร sec 01 

4 
(50.00) 

2 
(25.00) 

1 
(12.50) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5073304 
 

การควบคุมคุณภาพอาหาร 
sec 01 

0 
(0.00) 

1 
(12.50) 

3 
(37.50) 

1 
(12.50) 

2 
(25.00) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5073602 
 

อาหารโภชนาการและ
สุขภาพ sec 01 

5 
(62.50) 

2 
(25.00) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5073703 
 

การวิเคราะห์ทางเคมีของ
อาหาร sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(33.33) 

3 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 

GEH0402 
 

ปรัชญาและศาสนา 
sec 01 

4 
(66.67) 

0 
(0.00) 

2 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 

ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
4213607 

 
เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(50.00) 
1 

(50.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
2 2 

4571411 
 

แคลคูลัส 1 sec 03 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

5073002 
 

การวางแผนการทดลอง  
sec 01 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 8 

 
- 
 

5073305 
 

อาหารปลอดภัยและระบบ
การประกันคุณภาพอาหาร 
sec 01 

0 
(0.00) 

4 
(66.67) 

1 
(16.67) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 6 6 

5073309 
 

สุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร sec 01 

0 
(0.00) 

1 
(12.50) 

4 
(50.00) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5073310 
 

การวางแผนและการจัดการ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร sec 01 

5 
(71.43) 

1 
(14.29) 

1 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 7 7 

5073311 
 

การประเมินคุณภาพอาหาร
โดยประสาทสัมผัส  
sec 10  

0 
(0.00) 

4 
(66.67) 

1 
(16.67) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 6 6 

5073311 
 

การประเมินคุณภาพอาหาร
โดยประสาทสัมผัส  
sec 02 

0 
(0.00) 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 2 2 

5073406 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
sec 01 

3 
(37.50) 

2 
(25.00) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5073502 
 

วิศวกรรมอาหาร 1 sec 02 0 
(0.00) 

2 
(33.33) 

3 
(50.00) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
5073503 

 
วิศวกรรมอาหาร 2 sec 01 1 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 1 

5073903 
 

สัมมนาทางเทคโนโลยี
อาหาร sec 01 

5 
(62.50) 

2 
(25.00) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

5074416 
 

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
sec 02 

1 
(16.67) 

1 
(16.67) 

3 
(50.00) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 

นักศึกษากลุ่ม 624272 
ภาคการศึกษาที่ 1 

4213305 
 

ชีวเคมีทั่วไป sec 01 
 

2 
(12.50) 

1 
(6.25) 

1 
(6.25) 

1 
(6.25) 

0 
(0.00) 

3 
(18.75) 

7 
(43.75) 

1 
(6.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 16 

 
15 
 

4571411 
 

แคลคูลัส 1 sec 03 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

3 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(55.56) 

9 4 

5072203 
 

จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 
sec 01 

2 
(12.50) 

0 
(0.00) 

4 
(25.00) 

3 
(18.75) 

6 
(37.50) 

1 
(6.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 16 

5073404 
 

การแปรรูปอาหาร 1 
sec 01 

4 
(25.00) 

2 
(12.50) 

6 
(37.50) 

4 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 16 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล 
sec 02 

15 
(93.75) 

0 
(0.00) 

1 
(6.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 16 

GESL102 
 

ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  
sec 11 

6 
(87.71) 

1 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 7 

GESL103 
 

รู้ใช้ภาษาไทย sec 06 1 
(6.25) 

2 
12.50) 

9 
(56.25) 

3 
(18.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 15 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย sec 05 
  

15 
(93.75) 

1 
(6.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 16 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 80 

 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
ภาคการศึกษาที่ 2 

4212209 
 

เคมีวิเคราะห์ทั่วไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(6.67) 

0 
(0.00) 

2 
(13.33) 

5 
(33.33) 

6 
(40.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 14 

4213305 
 

ชีวเคมีทั่วไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4213607 
 

เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป 
sec 01 

1 
(6.67) 

2 
(13.33) 

5 
33.33) 

5 
(33.33) 

2 
(13.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 15 

4571411 
 

แคลคูลัส 1 
sec 02 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

1 - 

4571411 
 

แคลคูลัส 1 
sec 03 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(28.57) 

5 
(71.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(12.50) 

7 7 

5072204 
 

จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 
sec 01 

5 
(31.25) 

3 
(18.75) 

2 
(12.50) 

2 
(12.50) 

4 
(25.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 16 

 
16 
 

5072703 
 

เคมีอาหาร sec 01 
 

0 
(0.00) 

2 
(13.33) 

3 
(20.00) 

7 
(46.67) 

3 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 15 

5073405 
 

การแปรรูปอาหาร 2 
 sec 01 

3 
(18.75) 

3 
(18.75) 

1 
(6.25) 

7 
(43.75) 

1 
(6.25) 

1 
(6.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 16 

5073502 
 

วิศวกรรมอาหาร 1 
 sec 01 

3 
(37.50) 

3 
(37.50) 

0 
(0.00) 

1 
(12.50) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

GESH205 
 

นักสืบชุมชน 
sec 02  

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GESH205 
 

นักสืบชุมชน 
sec 05 

7 
(87.50) 

1 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 8 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
 sec 24 (11.11) (11.11) (33.33) (44.44) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

นักศึกษากลุ่ม 634272 
ภาคการศึกษาที่ 1 

4211113 
 

เคมีทั่วไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

3 
(33.33) 

3 
(33.33) 

2 
(22.22) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

4211114 
 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(22.22) 

2 
(22.22) 

5 
(55.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

4331113 
 

ชีววิทยาทั่วไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
33.33) 

6 
(66.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

4331114 
 

ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 
sec 01 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

1 
11.11) 

6 
(66.67) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

5071303 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น 
sec 01 

1 
(11.11) 

8 
(88.89) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 9 9 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล 
sec 07 

5 
(55.56) 

3 
(33.33) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 
 
9 

GESH203 
 

มนุษย์กับความงาม 
07 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

7 
(77.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 

ภาคการศึกษาที่ 2 

4131009 
 

ฟิสิกส์ทั่วไป 
01 

2 
(22.22) 

2 
(22.22) 

0 
(0.00) 

5 
(55.56) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 9 9 

4212513 
 

เคมีอินทรีย์ทั่วไป 
01 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

2 
(22.22) 

3 
(33.33) 

3 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 9 9 

4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(33.33) 

5 
(55.56) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 9 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผ่าน 
 01 

4571411 
 

แคลคูลัส 1 03 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 
(33.33) 

1 
(11.11) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(44.44) 9 9 

GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 01 
 

4 
(44.44) 

4 
(44.44) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 9 9 

GESL104 
 

เฮฮาภาษามาเลย์ 
07 

1 
(11.11) 

7 
(77.78) 

0 
(0.00) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 10 10 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
 06 

1 
(11.11) 

4 
(44.44) 

4 
(44.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 9 9 

หมายเหตุ :โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

604272       
5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี

อาหาร 
1/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบจาก มคอ.5 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเพื่อ

เตร ียมความพร้อมก่อนฝึกฯ และ
นำเสนองาน ดังนั้นจึงไม่มี สอบกลาง
ภาคและปลายภาค แต ่ค ิ ดตาม
คุณภาพของงานที ่น ักศึกษาทำ ซึ่ง
นักศึกษาก็สามารถทำได้ออกมาดี  
มาก 

อาจารย์ผู้สอนบรรยายหลักการทฤษฎี
และความก้าวหน้าทางว ิชาการที่
เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ ทั่วไปของ
รายวิชาที ่ได้กำหนดไว้ ่ กระตุ ้นให้
นักศึกษามีความสนใจใฝ่ รู้ด้วยตนเอง
และสถาบ ั นต ้ อ ง  สน ับสน ุ นสื่ อ
เทคโนโลยีประกอบการสอน รวมทั้ง
อุปกรณ์การสอนอย่างเพียงพอ น.ศ.
ควรหม ั นฝ ึ กฝน ่  ทบทวนอย ่ า ง
สม่ำเสมอ 

5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 1/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบจาก มคอ.5 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเขียน
โครงร่างการวจิัย และนำเสนอ

งานวิจัย ดังนั้นจึงไม่มสีอบกลางภาค 
และปลายภาค แต่คิดตามคณุภาพ

ของงานท่ีนักศึกษาทำ ซึ่งนักศึกษาก็
สามารถทำได้ออกมาดีมาก 

 
 

อาจารย์ผู้สอนบรรยายหลักการทฤษฎี
และความก ้าวหน้าทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ ทั่วไปของ
รายวิชาที ่ได้กำหนดไว้ ่ กระตุ ้นให้
นักศึกษามีความสนใจใฝ่ รู้ด้วยตนเอง
และสถาบ ั นต ้ อ ง  สน ับสน ุ นสื่ อ
เทคโนโลยีประกอบการสอน รวมทั้ง
อุปกรณ์การสอนอย่างเพียงพอ น.ศ.
ควรหม ั นฝ ึ กฝน  ทบทวนอย ่ า ง
สม่ำเสมอ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

 
614272       
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 1/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบจาก มคอ.5 1. ภูมิความรู้เดิมของนักศึกษาแต่ละ

คนแตกต่างกันมาก บางคนมีพื้นฐาน
ทางภาษาค่อนข้างดี บางคนอ่อนมาก 
2. การเอาใจใส ่ ในการเร ียนของ
นักศึกษาในการทำงานและการมีส่วน
ร่วมในการทำงาน เช่น การส่งชิ้นงาน
ที่ ได้รับ มอบหมาย ความตั้งใจในการ
ทำงานและการมีส่วนร่วมและการ
ตอบคำถาม ในช ั ้ น เ ร ี ยน  3. การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียน
ของนักศึกษา หลังจากทราบคะแนน
ทดสอบย่อยและคะแนนสอบกลาง 
ภาคแล ้ว  ย ั ง ไม ่ม ีพฤต ิกรรมเ ชิง
ประจักษ์ที่แสดงออกถึงความตั้งใจที่
เพิ่มมากข้ึน 

ควรกำหนดให้มี นักศึกษาแต่ละห้อง
ไม ่ควรเก ิน 30 คน เพ ื ่อผ ู ้สอนจะ
สามารถจัดระบบการ สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และสามารถ
ตอบคำถามและแสดง ความคิดเห็นได้
อย่างทั่วถึง 

5073002  การวางแผนการทดลอง sec 01 2/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบจาก มคอ.5 สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การวดผัล
ไม่สามรถดำเนินการได้ตามกำหนด 

- ไม่มี 

634272       
4143009 ฟิสิกส์ทั่วไป sec 01  2/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบจาก มคอ.5 พื ้นฐานทางฟิส ิกส ์ของนักศึกษามี

ค่อนข้างน้อย 
- ไม่มี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบจาก มคอ.5 นักศึกษา มีพื้นความรู้เดิมค่อนข้างต่ำ 
จ ึงทำให้ขาดความเข้าใจล ึกซ ึ ้งใน
เนื้อหาวิชา 

- ไม่มี 

 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

- - 
 
 
4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้นำมาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 

รหสัวิชา/ชื่อวิชา/ภาคการศึกษา/ 
คำอธิบายรายวิชา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

- - - 
 
 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา สาระหรือหวัข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

604272    



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 86 

 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา สาระหรือหวัข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 
5074002 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร sec 01 

1/2563 
- ศึกษาดูงาน และกรณีศึกษา - เนื่องจากสถานการณ์ covid-

19 จึงไม่ได้ศึกษาดูงาน 

ไม่ม ี

5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยอีาหาร 2 sec 01 2/2563 - นำเสนอผลงานการศ ึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบ โปสเตอร์และ
สอบว ัดความร ู ้ความเข ้าใจ 

เก ี ่ยวก ับว ิจ ัยท ี ่น ักศ ึกษาได้
ดำเนินการ ทดลอง 

- เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-

19 ทำให ้ ไม่  สามารถจ ัดการ

นำ เสนอผลงานในร ูปแบบ 

โปสเตอร์ได้ 

- จัดการนำเสนอผลงานใน

รูปแบบภาค บรรยาย โดยใช้

โปรแกรม Microsoft power point 

แบบออนไลน์ และสอบ วดั

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจยั

ที ่นักศึกษาได้ดำเนินการ

ทดลองโดยการ ซักถาม 

614272    

5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร sec 01 1/2563 - นำเสนองานกลุ ่มก ิจกรรม 
QCC 

- เนื ่องด้วยสถานการณ์โควิด 

19 ทำให้ไม่สามารถจัดนำเสนอ

ภายในห้องเร ียนแบบรวมทั้ง

กลุ่มได้ 

- ให้นักศึกษาแยกนำเสนอเป็นราย

กล ุ ่ ม แล ้ วส ่ งว ีด ี โอนำเสนอ

ประกอบกับพาวเวอร์พ้อยท์ให้

อาจารย ์ ผ ู ้ สอนในห ้องเร ียน 

classstart 

5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง sec 01 2/2563 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ไม่สามารถนำนักศึกษาไปศึกษา

ดูงาน ณ โรงงานอุตสาหกรรม

อาหารทะเลได้เนื ่องจาก  อยู่

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำ

ให้ทาง โรงงานไม่อนุญาตให้

ให้นักศึกษาศึกษากระบวนการ 

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลใน 

ระดับอุตสาหกรรมจากคลิปวิดิ

โอ แทนและวทำการอภิปราย

ร่วมกัน 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา สาระหรือหวัข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 
บุคคลภายนอกเข้าไป ภายใน

โรงงานได้ 

624272    

5073405 การแปรรูปอาหาร sec 01 1/2563 ไม่ม ี การปฏิบัติการตรวจสอบกระป๋อง ไม่ม ี

 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

594272      
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 ✓ 

ระดับมากที่สุด 
(4.95) 

 - ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ มีการบรรยาย
เนื้อหาหลักของรายวิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดย
ให้นักศึกษาตั้งคำถามสืบค้นโจทย์ปัญหา และข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา 

5072702 เคมีอาหาร 2 sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(5.00) 

 - ปรับปรุงเอกสารใหทันสมัยอยู่เสมอ มีภาพประกอบ อภิปรายซักถามกันใหมาก
ยิ่งข้ึน นำเสนองานจากการทำปฏิบัติการ มีการสรุปหลังจากปฏิบัติการเสร็จ 

5074409 เครื่องดื่ม sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.43) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจและความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษาและให้มีการฝึกปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เน้นเนื้อหาและสื่อการสอนให้ทันสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

5074901 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร sec 
01 

1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(5.00) 

 - ปรับปรุงรูปเล่มคู่มือรายวิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.44) 

 - จัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติม เช่น ทำวีดีโอ , google classroom เป็นต้น 
ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

5101402 ปฏิบัติการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ sec 
01 

1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.44) 

 - จัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติม เช่น ทำวีดีโอ, google classroom เป็นต้น 
ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

604272      
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563  ✓ 

 
- ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความต้องการจะใฝ่หาความรู้เพื่อมาแก้โจทย์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนทำงาน
เป็นกลุ่ม สืบค้นและสร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา 

4571411 แคลคูลสั 1 sec 03 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(3.97) 

 - ไม่มี 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.29) 

 - ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของ

ผู้เรียน โดยการลดและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่เห็นว่าเป็นปัญหาในการเรียนในภาค

เรียนนี้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

- ปรับการเรียนการสอนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง 

5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร 
sec 01 

1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.37) 

 - ปรับปรุงเอกสารใหทันสมัยอยู่เสมอ มีภาพประกอบ อภิปรายซักถามกันใหมาก
ยิ่งข้ึน  

5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
อาหาร sec 01 

1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.36) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 

5074001 การดำเนินธรุกิจอาหารและนวตักรรมอาหาร sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.53) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้เนื้อหากระชับเนื่องจากจำนวนชั่วโมง การ

เรียนทฤษฎีน้อย ก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษา 

5074002 การจัดการห่วงโซ่อุปทาและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม
อาหาร sec 01 

1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.37) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 

5074312 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.54) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีภาพประกอบมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจให้แก่นักศึกษา ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห ์

5074414 เทคโนโลยีขนมอบ sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.48) 

 - จัดทำเอกสารประกอบการสอนและคู่มือปฏิบัติการให้มีความทันสมัยมากขึ้น  
ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสตัว์ปีก sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.52) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจและความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.59) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจและความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 

5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.35) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา sec 23 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.54) 

 - ไม่มี 

4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563 - - - 
4581111 หลักสถติิ sec 02 2/2563 ✓ 

ระดับมากที่สุด 
(4.60) 

 - ไม่มี 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.20) 

 เพิ่มการทำโจทย์และแบบฝึกหดั หรือเพิ่มบทปฏิบตัิการเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบตัิ

จริงทำให้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

 
5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 2/2563 ✓ 

ระดับมาก 
(4.30) 

 เพิ่มการทำโจทย์และแบบฝึกหดั หรือเพิ่มบทปฏิบตัิการเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบตัิ

จริงทำให้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.33) 

 - ไม่ม ี
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสตัว์ปีก sec 01 2/2563  - - ไม่ม ี

5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ sec 01 2/2563  - - ไม่ม ี

5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2 sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.33) 

 - ไม่ม ี

7000490 สหกิจศึกษา sec 22  2/2563  - 1. ตกลงเรื่องหัวข้อในการทำโครงงานกับ สถานประกอบการก่อนฝึก  

2. จัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ให้แก่นักศึกษา  

3. เพิ่มจำนวนสถานประกอบการ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน sec 06 2/2563  - - ไมม่ ี

614272      
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563  ✓ 

 
- ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความต้องการจะใฝ่หาความรู้เพื่อมาแก้โจทย์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนทำงาน
เป็นกลุ่ม สืบค้นและสร้างองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.41) 

 - เพิ่มเติมกิจกรรมในช้ันเรียน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนให้มากข้ึน 

4571411 แคลคูลสั 1 sec 03 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(3.97) 

 - ไม่มี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

4581111 หลักสถติิ sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.25) 

 - ไม่มี 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.29) 

 - ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของ

ผู้เรียน โดยการลดและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่เห็นว่าเป็นปัญหาในการเรียนในภาค

เรียนนี้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 

- ปรับการเรียนการสอนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง 

5073304 การควบคุมคณุภาพอาหาร sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.28) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีตัวอย่าง กรณีศึกษา และภาพประกอบ 
มากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักศึกษา ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.46) 

 - จัดกระบวนการเรียนรูGของนักศึกษาโดยให้นำเนื้อหาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
สัปดาห์ที่ 14-16 

5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.35) 

 - ไม่ม ี

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.66) 

 - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ ก่อนเปิด
สอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563  - - ไม่มี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

4571411 แคลคูลสั 1 sec 03 2/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.56) 

 - ไม่มี 

5073002 การวางแผนการทดลอง sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(3.40) 

 จัดทำเอกสารประกอบการสอน 

5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร 
sec 01 

2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.13) 

 ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีภาพประกอบ อภิปรายซักถามกันให้มาก
ยิ่งข้ึน น าเสนองาน 

5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.13) 

 ควรมีการวางแผนการจัดการใช้ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 
ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์น้ำร่วมกันร่วมกันในหลักสูตร คณะ เพื่อไม่ให้เกิดซ้ าซ้อน
การใช้ห้อง 

5073310 การวางแผนและการจดัการในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร sec 01 

2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.37) 

 ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 

5073311 การประเมินคณุภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.18) 

 - ไม่มี 

5073311 การประเมินคณุภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส sec 02 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.10) 

 - ไม่มี 

5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

 เลือกบทปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์มาจัดการ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

(4.43) 
5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 02 2/2563  - - ไม่มี 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 01 2/2563  - - ไม่มี 

5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร sec 01 2/2563  - - ไม่มี 

5074416 เทคโนโลยีนมเละนมและผลิตภณัฑ์ sec 02 2/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.43) 

 เลือกบทปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาและมีความพรอมทางดานเครื่องมือและ
อุปกรณมาจัดการ เรียนการสอน หรือใชวิธีการสาธิต หรือจัดซื้ออุปกรณเพิ่มเติม 

624272      
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 ✓ 

ระดับมาก 
(4.41) 

 - เพิ่มเติมกิจกรรมในช้ันเรียน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนให้มากข้ึน 

4571411 แคลคูลสั 1 sec 03 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(3.97) 

 - ไม่มี 

5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.49) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 

5073404 การแปรรปูอาหาร 1 sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.45) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 02 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.22) 

 - จัดเตรียมแผนการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน sec 11 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.19) 

 - การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ควรใช้เฉพาะในกรณีจำเป็น และไม่
ควรใช้กับวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง การฝึกพูด สนทนา หรือนำเสนองาน
เป็นภาษาอังกฤษ จะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ หากได้จัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย sec 06 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.45) 

 - ไม่ม ี

GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 05 

1/2563 

✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.70) 

 - ควรมีการทบทวนความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาก่อนเรียนใน
รายวิชาเจ้าสัวน้อย 

4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 2/2563  - - 
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 

2/2563 

✓ 
ระดับมาก 

(4.02) 

 - เพิ่มเติมกิจกรรมในช้ันเรียน 

 - เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนให้มากข้ึน 

4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563  - - 
4571411 แคลคูลสั 1 sec 02 2/2563  - - 
4571411 แคลคูลสั 1 sec 03 

2/2563 

✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.56) 

 - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 sec 01 

2/2563 

✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.52) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนใหเหมาะสมแต่ละชวงสถานการณ์ 

5072703 เคมีอาหาร sec 01 

2/2563 

✓ 
ระดับมาก 

(4.21) 

 - 

5073405 การแปรรปูอาหาร 2 sec 01 

2/2563 

✓ 
ระดับมาก 

(4.29) 

 - ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละช่วงสถานการณ์ 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 01 2/2563  - - 
GESH205 นักสืบชุมชน sec 02 

2/2563 

✓ 
ระดับปานกลาง 

(3.93) 

 - การจดัการเรียนการสอน ในรายวิชานี้ควรจดัให้นักศึกษาเรียนห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อท่ีเด็กจะได้ มีเวลาในการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล 

GESH205 นักสืบชุมชน sec 05 

2/2563 

✓ 
ระดับมาก 

(4.17) 

 - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน sec 24 2/2563  - - 
634272      

4211113 เคมีทั่วไป sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.59) 

 - เสนอและวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ปี 

4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

 - ปรับเกณฑ์คะแนนสอบให้น้อยลง เพิ่มคะแนนปฏิบัติและปรับปรุงในส่วนของ
เนื้อหาบางส่วน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

(4.25) 
4331113 ชีววิทยาท่ัวไป sec 01 1/2563  - 

 
- เพิ่มเติมความรู้พื้นฐาน และเทคนิคด้านชีววิทยาให้กับนักศึกษาให้มากขึ้นและ
กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนให้มากขึ้นรวมทั้งเน้นย้ำให้
นักศึกษาอ่านหนังสือเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป sec 01 1/2563  - - ไม่ม ี
5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน้ sec 01 1/2563 ✓ 

ระดับมาก 
(4.32) 

 - ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจและความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 07 1/2563 ✓ 
ระดับมาก 

(4.21) 

 - จัดเตรียมแผนการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

GESH203 มนุษย์กับความงาม sec 07 1/2563  - - จากสถานการณ์โรค Covid-19 ผู้สอนได้ปรับวิธีการสอนเป็นระบบออนไลน์ใน
เบื้องต้นและมอบหมายงาน ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์และหากสถานการณ์
คลี่คลายก็จะดำเนินการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนในช้ันเรียนตามปกติต่อไป 

4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.60) 

 - จัดทำแบบทดสอบพื้นฐานความรู้ อาจารย์ทุกท่าน 
- จัดทำหัวข้อ พร้อมขอบข่ายงานที่จะมอบหมายให้นักศึกษา อาจารย์ทุกท่าน  
- เพิ่มแบบฝึกหัดท้ายบท อาจารย์ทุกท่าน 
- ติดตามการขอใช้ทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการ สอน และสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.59) 

 วางแผนปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุก 5 ปีโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากข้อ 2. 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

4362109 จุลชีววิทยาท่ัวไป sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.51) 

 ต้องเพิ่มเวลาในการทบทวนความรู้พื้นฐานเนื่องจากผู้เรียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เนื้อหาบางส่วน นักศึกษายังไม่เคยผ่านการเรียนรู้มาก่อน 
 
 

4571411 แคลคูลสั 03 2/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.51) 

 - ไม่มี 

GESC404 สุขภาพทันยุค sec 01 2/2563 ✓ 
ระดับมากที่สุด 

(4.72) 

 จัดทำเอกสารประกอบการ เรียนการสอนโดยปรับเนื้อหา ใหมีความทันสมัย 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ sec 07 2/2563  - ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ ระยะเวลา 
GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 06 2/2563  - เพิ่มการใช้สื่อ และกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   

594272   
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 - นักศึกษาให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลง - ไม่มี 
604272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลง - ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางคนเข้าเรียนสาย  

 
- มีการเพิ่มข้อตกลงพิเศษโดยให้นักศึกษาคนนั้นมารับอุปกรณ์
การเรียนการสอนก่อนเข้าชั้นเรียนและสร้างข้อตกลงเพิ่มเติม
เป็นรายบุคคล 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 2/2563 - ตกลงชี้แจงเวลาในการเข้าเรียนและเกณฑ์การประเมิน

ที่ชัดเจน ก่อนเริ่มเรียน มีการตรวจสอบรายชื่อการเข้า

ห้องเรียนอย่างมีมาตรฐาน 

- เพิ่มเติมการเน้นย้ำเรื่องการมีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ 
และการรู้ถึงกาลเทศะที่ด ี

- ไม่มี 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 2/2563 - ตกลงชี้แจงเวลาในการเข้าเรียนและเกณฑ์การประเมิน

ที่ชัดเจน ก่อนเริ่มเรียน มีการตรวจสอบรายชื่อการเข้า

ห้องเรียนอย่างมีมาตรฐาน 

- เพ่ิมเติมการเน้นย้ำเรื่องการมีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ 

และการรู้ถึงกาลเทศะที่ดี 

- ไม่มี 

614272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลง - ไม่มี 
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางคนเข้าเรียนสาย  

 
- มีการเพิ่มข้อตกลงพิเศษโดยให้นักศึกษาคนนั้นมารับอุปกรณ์
การเรียนการสอนก่อนเข้าชั้นเรียนและสร้างข้อตกลงเพิ่มเติม
เป็นรายบุคคล 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01 1/2563 - การยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน หัวข้อข่าวใน

- ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
โซเช่ียลมีเดีย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค และใช้กรณีการทุจริตในการทำข้อสอบ
เป็นตัวอย่างเพิ่มเติม 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา sec 01 1/2563 - ใช้เวลานานในการวิเคราะห ์ -  ควบคุมประเด็นเนื้อหาที่มีความสำคัญ ตรงประเด็น 
624272   
GESH205 นักสืบชุมชน sec 02 2/2563 - การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลพบ กว่าการอ้างอิงไม่ครบและ

เขียนไม่ ถูกต้อง 
- สอนเรื ่องการเขียนอ้างอิง ในหัวข้อ  ความหมายและ
ความสำคัญของ การเขียนอ้างอิง รูปแบบการเขียน อ้างอิง
ที่ถูกต้อง 

634272   
4331113 ชีววิทยาท่ัวไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาหลายคนขาดระเบียบวินัย และขาดความรับผิดชอบต่อการ

เรียน เนื่องจากมีบางสัปดาห์ที่ไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
ทราบล่วงหน้า ในการเรียนออนไลน์ นักศึกษาบางคนไม่มีความพร้อม 

- ไม่มี 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป sec 01 1/2563 - เน้นเตือนให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนตรงตามเวลา  - แนะนำการเขียนรายงานที่ถูกต้อง 
- ซักถามรายบุคคล 

GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 06 2/2563 - การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู ้สอนไม่สามารถสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาได้ 

- ไม่มี 

ความรู้   

594272   
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 - นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และซักถามมากขึ้น แต่

ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมน้อย  
- มอบหมายงานโดยการให้ค้นคว้าโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติมและ
ส่งเป็นช้ินงาน 

604272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และซักถามมากขึ้น แต่

ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมน้อย  
- มอบหมายงานโดยการให้ค้นคว้าโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติมและ
ส่งเป็นช้ินงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองน้อย และขาดการทบทวน

บทเรียน 

 

- แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

- กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน บางคนชอบนำ
โทรศัพท์มาไว้บนโต๊ะเรียน ทำให้ขาดสมาธิในการเรียน  
- นักศึกษาไม่มีความพยายามในการเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
น้อย 

มาก  

- ผู้สอนจึงต้องให้เก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเท่านั้น 

- สร้างแรงจูงใจโดยการให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่พยายามพูด
และตอบคำถามในช้ันเรียน ซึ่งจะมีคะแนนพิเศษให้ 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม  - ควรกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 2/2563 - จัดให้มีการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เกิด

ทักษะ 

- การสอนของอาจารย์ต้องรอให้นักศึกษาคิดตามและ

สามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาได้ 

- ให้นักศึกษาที่มีปัญหาเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาเป็น
รายบุคคล 

- ไม่มี 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 2/2563 - จัดให้มีการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เกิด

ทักษะ 

- การสอนของอาจารย์ต้องรอให้นักศึกษาคิดตามและ

สามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาได้ 

- ไม่มี 
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- ให้นักศึกษาท่ีมีปัญหาเรียนรู้เพ่ิมเติม และพัฒนาเป็น

รายบุคคล 

614272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน และซักถามมากขึ้น แต่

ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมน้อย  
- มอบหมายงานโดยการให้ค้นคว้าโจทย์แบบฝึกหัดเพิ่มเติมและ
ส่งเป็นช้ินงาน 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย  - การเรียนการสอนต้องพยายามอธิบายหลาย ๆ  ครั้ง รวมทั้ง
พยายามให้มีการศึกษาในห้องเรียนเป็นกลุ ่มย่อย และมี
กิจกรรมทำระหว่างคาบเรียน 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองน้อย และขาดการทบทวน
บทเรียน 

 

- แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

- กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 

4581111 หลักสถิติ sec 01 1/2563 - นศ.ขาดการทบทวนบทเรียนและเนื่องจากคำนวณโดยตอ้งใช้เครื่องคดิ
เลข นักศึกษาบางคนไม่นำเครื ่องคิดเลขมาใช้ ทำให้การคำนวณ
ผิดพลาดบ่อย ๆ  

- ไม่มี 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน บางคนชอบนำ
โทรศัพท์มาไว้บนโต๊ะเรียน ทำให้ขาดสมาธิในการเรียน  
- นักศึกษาไม่มีความพยายามในการเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
น้อย 

มาก  

- ผู้สอนจึงต้องให้เก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเท่านั้น 

- สร้างแรงจูงใจโดยการให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่พยายามพูด
และตอบคำถามในช้ันเรียน ซึ่งจะมีคะแนนพิเศษให้ 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01 1/2563 - มีนักศึกษาส่วนน้อยยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่
ได้ 
 

- มอบงานให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
รายงานและนำเสนองานหน้าช้ันเรียน 
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- ตั้งคำถามโดยยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้
นักศึกษาฝึกคิดเช่ือมโยง 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  2/2563 - ไม่มี - แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม  

- ควรกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น 

5073002 การวางแผนการทดลอง sec 01 2/2563 - ไม่มี ใช้เวลานานในการตรวจสอบ การเรียนรู้ของนักศึกษา 

5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง sec 01 2/2563 - ไม่มี ไม ่สามารถนำน ักศ ึกษาไปศ ึกษาดู  งาน ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม อาหารทะเลได้เนื ่องจากอยู  ในชวงสถาน
กา รณ  COVID-19 ทำ ให ทา ง โ ร ง ง าน ไม ่ อน ุญาต ให  

บุคคลภายนอกเขาไปภายใน โรงงานได้จึงใหนักศึกษา
ศึกษา กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ อ า ห า ร ท ะ เ ล ใ น 
ระดับ  อุตสาหกรรมจากคลิปว ิด ิโอแทน  แลวทำการ
อภิปรายร่วมกัน 

624272   
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย  - การเรียนการสอนต้องพยายามอธิบายหลาย ๆ  ครั้ง รวมทั้ง

พยายามให้มีการศึกษาในห้องเรียนเป็นกลุ ่มย่อย และมี
กิจกรรมทำระหว่างคาบเรียน 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองน้อย และขาดการทบทวน
บทเรียน 

 

- แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

- กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 2/2563 - นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ค่อนข้างน้อย - การเรียนการสอนต้องพยายามอธิบายหลาย ๆ  ครั้ง รวมทั้ง
พยายามให้มีการศึกษาในห้องเรียนเป็นกลุ ่มย่อย และมี
กิจกรรมทำระหว่างคาบเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองน้อย และขาดการทบทวน

บทเรียน 

 

- แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

- กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้น 

5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 sec 01 2/2563 - ใหนักศึกษาได้เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  - ควบคกูับการเรียนทฤษฎี 
GESH205 นักสืบชุมชน sec 02 2/2563 - เนื ่องจากการเร ียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจทำให้  

นักศึกษาบางคนไม่สะดวกปฏิบัติ สืบค้น นักศึกษาใช้คำค้นที่กว้าง
เกินไป ทำให้ค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการได้ยาก 

- อัดคลิปวิด ีโอ ให้นักศึกษา ได้ศ ึกษาย้อนหลัง เพิ่ม
ตัวอย่างการ กำหนดคำค้น 

GESH205 นักสืบชุมชน sec 05 2/2563 - นักศึกษาสืบค้น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ อาจารย์ต้องคอย 

ติดตามงานเสมอ 

- ไม่มี 

634272   
4211113 เคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายวิชานี ้ - ไม่มี 
4331113 ชีววิทยาท่ัวไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางคนไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น 

- นักศึกษาขาดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- ไม่มี 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป sec 01 1/2563 - จัดนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

- ผู้เรียนขาดทักษะการค้นคว้า 
- ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทางอินเตอร์และแหล่งอื่น ๆ  

- เน้นให้ทำแบบฝึกหัดรายกลุ่ม 
4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2563 - นักศึกษามีความ แตกต่าง ในส่วนของ พื้นฐานความรู ้อย่าง 

ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกสามารถ เรียนรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ว อีกกลุ่มค่อนข้างช้า แต่สามารถเรียนรู้ได้ และกลุ่มสุดท้าย
เรียนรู้ช้า และไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ 

- ไม่มี 

4362109 จุลชีววิทยาท่ัวไป sec 01 2/2563 - ในรายชั่วโมงไม่มีการทำแบบทดสอบหลังเรียน/ เนื่องจากเวลา
สอนจำกัด และใช้วิธีการนัดสอบย่อย นอกเหนือชั่วโมงสอน/ มี
การ สรุปเนื้อหาและซักถามความ เข้าใจในท้ายชั่วโมง 

- ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  - ควรกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นใน

การเรียนมากขึ้น 
GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 06 2/2563 - การทำกิจกรรมในชั้นเรียน สามารถประเมินได้ยากว่านักศึกษา

คนใดมีความเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดเนื่องจากเป็นการเรียน
ออนไลน์ 

- ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา   

594272   
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 - จากกิจกรรมการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ตอบคำถามมากขึ้น 
-ไม่มี 

604272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - จากกิจกรรมการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ตอบคำถามมากขึ้น 
-ไม่มี 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - นักศึกษาขาดความรู้พื ้นฐานและความเข้าใจในเนื ้อหา ทำให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ 

- ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน 
- ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่างหลากหลาย 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาไม่ค่อยคิด ไม่ตอบ รอคำตอบที่ถูกต้องจากผู้สอนเพียงอย่าง
เดียว ทำให้ดูเหมือนว่าครูไม่อธิบายไม่ชอบกระบวนการเรียนแบบ
คิดค้น 

หาคำตอบเอง  

- แก้ปัญหาโดย ควรกำหนดให้มีนักศึกษาแต่ละห้องไม่ควรเกิน 
30 คน เพื ่อผู ้สอนจะสามารถจัดระบบการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบคำถามและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างทั่วถึง 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน  

- ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่าง หลากหลาย 
-ไม่มี 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 2/2563 - อาจารย์เปิดโอกาสในการคิดอย่างอิสระกับนักศึกษา ไม่
จำกัดในการแสดงความคิดเห็น 

- ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 2/2563 - อาจารย์เปิดโอกาสในการคิดอย่างอิสระกับนักศึกษา ไม่

จำกัดในการแสดงความคิดเห็น 

- ไม่มี 

614272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - จากกิจกรรมการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ตอบคำถามมากขึ้น 
-ไม่มี 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - นักศึกษาขาดความรู้พื ้นฐานและความเข้าใจในเนื ้อหา ทำให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ 

- ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน 
- ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่างหลากหลาย 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาไม่ค่อยคิด ไม่ตอบ รอคำตอบที่ถูกต้องจากผู้สอนเพียงอย่าง
เดียว ทำให้ดูเหมือนว่าครูไม่อธิบายไม่ชอบกระบวนการเรียนแบบ
คิดค้น 

หาคำตอบเอง  

- แก้ปัญหาโดย ควรกำหนดให้มีนักศึกษาแต่ละห้องไม่ควรเกิน 
30 คน เพื ่อผู ้สอนจะสามารถจัดระบบการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบคำถามและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างทั่วถึง 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01 1/2563 - นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแต่ยังขาดความมั่นใจ 

 
- ให้แสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล 

- ตั้งคำถามเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการกับชีวิตประจำวัน เพื่อ
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา sec 01 1/2563 - การสะท้อนความคิดเห็น อาจารย์ผู้สอนต้องควบคุมเวลาให้เป็นไป
ตามแผนการสอน 

- ไม่มี 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  2/2563 - - ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน 

 - ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่าง หลากหลาย 
624272   
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - นักศึกษาขาดความรู้พื ้นฐานและความเข้าใจในเนื ้อหา ทำให้ไม่

สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ 
- ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน 
- ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่างหลากหลาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - นักศึกษาขาดความรู้พื ้นฐานและความเข้าใจในเนื ้อหา ทำให้ไม่

สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ 
- ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน 
- ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่างหลากหลาย 

GESH205 นักสืบชุมชน sec 05 2/2563 - นักศึกษาขาดการ  วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศอย่างมี  
วิจารณญาณ 

- ไม่มี 

634272   
4211113 เคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนมากมีการคิดวิเคราะห์อย่างไม่เป็นระบบ - ไม่มี 
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางคนไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น 

- นักศึกษาบางคนขาดทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
- กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น 

4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2563 - นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาต่าง ๆ 

และบางส่วนสามารถอธิบายให้นักศึกษาคนอื่นเข้าใจจนสามารถ 

คิดวิเคราะห์เองได้ 

- ไม่มี 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - ให้นักศึกษาทบทวนความรู้พื้นฐาน  - ฝึกให้นกัศึกษาแก้ปัญหาโจทย์อย่าง หลากหลาย 
GESC404 สุขภาพทันยุค sec 01 2/2563 - นักศึกษาไม่ชอบการ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม อาจารย์ต้องคอย

ช้ีแนะ 
- ไม่มี 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ   

594272   
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 - จากกิจกรรมการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ถาม-ตอบคำถามและการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
- ไม่มี 

604272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - จากกิจกรรมการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ถาม-ตอบคำถามและการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
- ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - เมื่อมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มและคู่ ผู้เรียนจะเกี่ยงกัน

ทำงาน  
- นักศึกษาที่เรียนอ่อนมักจะผลักภาระให้ผู้อื่นทำงาน  

- ผู้สอนจึงให้ทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  เท่านั้น กลุ่มละไม่เกิน 3-4 
คน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน 

- การแก้ปัญหาคือ ผู้สอนควรให้ความสนใจนักศึกษาส่วนรวม
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ตั้งใจ 

614272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - จากกิจกรรมการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ถาม-ตอบคำถามและการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
- ไม่มี 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - เมื่อมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มและคู่ ผู้เรียนจะเกี่ยงกัน
ทำงาน  
- นักศึกษาที่เรียนอ่อนมักจะผลักภาระให้ผู้อื่นทำงาน  

- ผู้สอนจึงให้ทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  เท่านั้น กลุ่มละไม่เกิน 3-4 
คน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน 

- การแก้ปัญหาคือ ผู้สอนควรให้ความสนใจนักศึกษาส่วนรวม
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ตั้งใจ 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา sec 01 1/2563 - ใช้เวลาในการวิจารณ์นานเกินไป - อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นให้กระชับ ชัดเจนเร็วยิ่งขึ้น 
624272   
GESH205 นักสืบชุมชน sec 05 2/2563 - นักศึกษาบางคน ยังขาดทักษะการ ทำงานเป็นทีม - ไม่มี 
634272   
4211113 เคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม - ไม่มี 
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางคนส่งงานไม่ครบและไม่ตรงตามกำหนด - ไม่มี 
4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2563 - นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าแสดงออกและไม่มีส่วนร่วมในการ 

ซักถาม ตอบคำถาม และทำแบบฝึกหัดในช้ันเรียน 
- ไม่มี 

4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป sec 01 2/2563 - การทำงานกลุ ่มไม ่สามารถประเมินความเข้าใจได ้ท ั ่วถึง 

เนื่องจากนำเสนอในภาพรวม 
- การแก้ปัญหาจัดให้สมาชิกทุก คนมีส่วนร่วมมีการแบ่ง
ความ รับผิดชอบกันชัดเจน และใน การนำเสนอ มีการ
ซักถาม ความเข้าใจในเนื้อหากับสมาชิก ในกลุ่มทุกคนซึ่ง
ใช้เวลา ค่อนข้างมาก 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

594272   
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณทาง

คณิตศาสตร์และสถิติที่ค่อนข้างต่ำ  
- ต้องอธิบายตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้หลากหลายมากขึ้น 

5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะในด้านการคำนวณ การแปลงหน่วยการ
คิดเปอร์เซ็นต์ และการคำนวณต้นทุน 

- สอนเทคนิคการคำนวณ 

- นำตัวอย่างจากการปฏิบัติจริงมาใช้เป็นแบบฝึกหัดในการ
คำนวณ 

5101402 ปฏิบัติการการผลติและการจัดการธุรกิจขนมอบ sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะในด้านการคำนวณ การแปลงหน่วยการ
คิดเปอร์เซ็นต์ และการคำนวณต้นทุน 

- สอนเทคนิคการคำนวณ 

- นำตัวอย่างจากการปฏิบัติจริงมาใช้เป็นแบบฝึกหัดในการ
คำนวณ 

604272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณทาง

คณิตศาสตร์และสถิติที่ค่อนข้างต่ำ  
- ต้องอธิบายตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้หลากหลายมากขึ้น 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  
 

- ผู ้สอนพยามสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
มอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาใช้ภาษานอกชั้นเรียน เพื่อฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 2/2563 - เน้นย้ำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ - จัดให้มีการนำเสนองานเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เกิดทักษะ 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 2/2563 - เน้นย้ำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ - จัดให้มีการนำเสนองานเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เกิดทักษะ 

614272   
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคำนวณทาง

คณิตศาสตร์และสถิติที่ค่อนข้างต่ำ  
- ต้องอธิบายตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้หลากหลายมากขึ้น 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขไม่ดีนัก  - ในส่วนที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข จึงได้เพิ่มแบบฝึกหัด

ให้ทำเพิ่มเติมมากขึ้น 
4581111 หลักสถิติ sec 01 1/2563 - เนื่องจากคำนวณโดยต้องใช้เครื่องคิดเลข ถ้านักศึกษาไม่นำมาเรียน

ด้วยก็จะไม่ได้ทำ 
- ไม่มี 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  
 

- ผู ้สอนพยามสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
มอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาใช้ภาษานอกชั้นเรียน เพื่อฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01 1/2563 - นักศึกษายังขาดความมั่นใจการอ่านบทความภาษาต่างประเทศ และ
เขียนรายงานประกอบ พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นที่อ่าน 

- มอบงานให้นักศึกษาทำเป็นรายบุคคลโดยเน้นยกตัวอย่างที่
เกิดขึ้นในชีวติประจำวัน 

5073002 การวางแผนการทดลอง sec 01 2/2563 -นักศึกษาส่งงานไม่ครบ - ไม่มี 
624272   
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขไม่ดีนัก  - ในส่วนที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข จึงได้เพิ่มแบบฝึกหัด

ให้ทำเพิ่มเติมมากขึ้น 
5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 sec 01 1/2563 - นักศึกษายังขาดทักษะการนำเสนอและการเขียนรายการในเชิง

วิชาการ 
- ไม่มี 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 02 1/2563 - นักศึกษาสืบค้นข้อมูล ไม่ถูกต้องไม่น่าเช่ือถือ 

- นักศึกษายังขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสาขา  
- อาจารย์ผู้สอนต้องแนะนำแหล่งสืบค้น และคอยติดตามงาน 

- อาจารย์ต้องคอยให้กิจกรรมกลุ่มให้ได้พูดคุยและร่วมกัน
แก้ปัญหาร่วมกัน 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 2/2563 - นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขไม่ดีนัก  - ในส่วนที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข จึงได้เพิ่มแบบฝึกหัด
ให้ทำเพิ่มเติมมากขึ้น 

5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 sec 01 2/2563 - นักศึกษายังไม่สามารถสืบคนได้ดี อาจารยผู้สอนได้ทำการสืบ 

คนใหเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา 
- ไม่มี 

634272   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 
4211113 เคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - นักศึกษาไม่มีทักษะในการคำนวณ 

- นักศึกษาไม่มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลผ่านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ไม่มี 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 07 1/2563 - นักศึกษาสืบค้นข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเช่ือถือ 

- นักศึกษายังขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสาขา 
- อาจารย์ผู้สอนต้องแนะนำแหล่งสืบค้น และคอยติดตามงาน 

- อาจารย์ต้องคอยให้กิจกรรมกลุ่มให้ได้พูดคุยและร่วมกัน
แก้ปัญหาร่วมกัน 

4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป sec 01 2/2563 - ส่วนใหญ่น ักศ ึกษาจะค้นคว้า  ข้อม ูลที ่ เป ็นภาษาไทยจาก 

อินเตอร์เนตที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ 
นักศึกษาไม่ใช้วารสารหรือบทความภาษาอังกฤษ//  

- ฝึกให้นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งท่ีน่า เชื่อได้และมี
การอ้างอิง แหล่งที่มา รวมทั้งแนะนำ เว็บไซต์ หรือวารสาร
ที ่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
594272  
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01 1/2563 - ควรเข้มงวดกับการให้คะแนนในรายวิชาเคมี 1 และวิชาเคมี 2 เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ในรายวิชาดังกล่าวไม่

เพียงพอท่ีจะนำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมีวิเคราะห์ 1 ได้ 
5072702 เคมีอาหาร 2 sec 01 1/2563 - ควรจัดสรรหองเรียนที่มีอุปกรณ์การสอนพร้อม เชน คอมพิวเตอร์ พอยตเตอร สภาพหองเรียนไม่ดี พ้ืนหองเรียน

แตกร้าว 
5074409 เครื่องดื่ม sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074901 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5101402 ปฏิบัติการการผลติและการจัดการธุรกิจขนมอบ sec 01 1/2563 - ไม่มี 
604272  
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รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - ควรเข้มงวดกับการให้คะแนนในรายวิชาเคมีทั่วไป เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ในรายวิชาดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะ

นำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมีวิเคราะห์ทั่วไปได้ 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - ไม่มี 
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - เตรียมอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทาง

ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งข้ึน 
5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร sec 01 1/2563 - ควรจัดสรรหองเรียนที่มีอุปกรณก์ารสอนพร้อม เชน คอมพิวเตอร ์พอยตเตอร สภาพหองเรียนไม่ดี พื้นหองเรียน

แตกร้าว 
5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074001 การดำเนินธุรกิจอาหารและนวัตกรรมอาหาร sec 01 1/2563 - ในการเรียนการสอนในรายวิชาการดำเนินธุรกิจอาหารและนวัตกรรมอาหารเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างใหม่สำหรับ

นักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งเวลาในการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติในแต่ละบทเรียนจึงไม่
เพียงพอ หากสามารถปรับเพิ่มระยะเวลาในการเรียนการสอนได้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากข้ึน 

5074002 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074312 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074414 เทคโนโลยีขนมอบ sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้และสตัว์ปีก sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยอีาหาร 1 sec 01 1/2563 - ไม่ม ี
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา sec 23 1/2563 - ไม่มี 
4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563 - ไม่มี 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  2/2563 - ไม่มี 
4581111 หลักสถิติ  sec 02  2/2563 - ไม่มี 
5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03   2/2563 - ปรับเพิ่มการทำรายงานกลุ่มหรือรายงานรายบุคคลเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02   2/2563 - ปรับเพิ่มการทำรายงานกลุ่มหรือรายงานรายบุคคลเพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร  sec 01  2/2563 - ไม่มี 
5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้และสตัว์ปีก sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5074908 การวิจัยทางเทคโนโลยอีาหาร 2 sec 01 2/2563 - ไม่มี 
7000490 สหกิจศึกษา sec 22 2/2563 -  ติดต่อประสานงานและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา ก่อนเปิด

สอนอย่างน้อย 1-2 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับภารกิจที่ ต้องทำเมื่อเข้าปฏิบัติงาน จะได้
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย  

- เพิ่มจำนวนคณาจารย์นิเทศงานสหกิจในหลักสูตรให้มากข้ึน 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน sec06 2/2563 - ไม่มี 
614272  
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 1/2563 - ควรเข้มงวดกับการให้คะแนนในรายวิชาเคมีทั่วไป เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ในรายวิชาดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะ

นำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมีวิเคราะห์ทั่วไปได้ 
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - ไม่มี 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - ไม่มี 
4581111 หลักสถิติ sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร sec 01 1/2563 - เตรียมอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทาง

ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งข้ึน 
5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01 1/2563 - ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การควบคุมดูแลน้ำหนักตนเองให้มีความเหมาะสมติดตามการเปลี่ยนแปลง

น้ำหนักของนักศึกษา และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร sec 01 1/2563 - ไม่มี 
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รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา sec 01 1/2563 - ควรปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 
4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563 - ไม่มี 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - ไม่มี 
5073002 การวางแผนการทดลอง sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพอาหาร sec 01 2/2563 - ควรจัดสรรห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การสอนพร้อม เช่นคอมพิวเตอร์ พอยต์เตอร์ สภาพห้องเรียน  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร sec 01 2/2563 - ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาควร หารือร่วมกันในการ

ใช้ทรัพยากรแต่ละหลักสูตรในการใช้อุปกรณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้  ร่วมกัน เพื่อใช้ในสอน
ปฏิบัติการแก่นักศึกษา เช่นการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสามารใช้บุคลากรและเครื ่องมือ ร่วมกันกับหลักสูตร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ สิ่งแวดล้อม 

5073310 การวางแผนและการจดัการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5073311 การประเมินคณุภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5073311 การประเมินคณุภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั sec 02 2/2563 - ไม่มี 
5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง sec 01 2/2563 - จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 02 2/2563 - ไม่มี 
5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5074416 เทคโนโลยีนมและผลติภัณฑ์ sec 02 2/2563 - ไม่มี 
624272  
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - ไม่มี 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 1/2563 - ไม่มี 
5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 sec 01 1/2563 - ไม่มี 
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รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
5073404 การแปรรูปอาหาร 1 sec 01 1/2563 - ไม่มี 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 02 1/2563 - ไม่มี 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน sec 11 1/2563 - สนับสนุนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดให้มีการผลิตตำรา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย sec 06 1/2563 - ไม่มี 
GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 05 1/2563 - ไม่มี 
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01 2/2563 - ไม่มี 
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01 2/2563 - ไม่มี 
4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563 - ไม่มี 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 02 2/2563 - ไม่มี 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - ไม่มี 
5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5072703 เคมีอาหาร sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5073405 การแปรรูปอาหาร 2 sec 01 2/2563 - ไม่มี 
5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 01 2/2563 - ไม่มี 
GESH205 นักสืบชุมชน sec 02 2/2563 - ไม่มี 
GESH205 นักสืบชุมชน sec 05 2/2563 - ไม่มี 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน sec 24 2/2563 - ไม่มี 
634272  
4211113 เคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - ควรเน้นกระชับเนื้อหาในรายวิชาน้ีเพื่อให้สอนได้ทันตามแผนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะต่าง ๆ 

อย่างถูกวิธี 
4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป sec 01 1/2563 - ไม่มี 
4331113 ชีววิทยาท่ัวไป sec 01 1/2563 - ไม่มี 
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รหัสวิชา / ชื่อรายวิชา / ภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป sec 01 1/2563 - ไม่มี 
5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น sec 01 1/2563 - ไม่มี 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 07 1/2563 - ไม่มี 
GESH203 มนุษย์กับความงาม sec 07 1/2563 - ควรจัดแหล่งข้อมลูค้นคว้าท่ีสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลของนกัศึกษา 
4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2563 - ควรมีการสอนปรับพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ก่อนเปิด

ภาคเรยีนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในส่วนของพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควร
เพิ่มเนื้อหาพื้นฐานทางฟิสิกส์ในมากข้ึน 

4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2563 - ควรปรับพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เนื่องจากนักศึกษามีความรู้ พื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ในทุก ๆ รายวิชา  
- ควรมีระบบการสอบคดัเลือกนักศึกษาท่ีมีมาตรฐาน และสามารถวัดความสามารถทาง วิชาการของนกัศึกษาได้
อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะช่วยทำให้นักศึกษาเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้ดขีึ้น 

4362109 จุลชีววิทยาท่ัวไป sec 01 2/2563 - ไม่ม ี
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2563 - ไม่ม ี
GESC404 สุขภาพทันยุค sec 01 2/2563 - ไม่ม ี
GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ sec 07 2/2563 - ไม่ม ี
GESS305 เจ้าสัวนอ้ย sec 06 2/2563 - ไม่ม ี
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สรุปการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

594272       
4202201 เคมีวิเคราะห์ 1 sec 01  1/2562 ผศ.ดร. 

จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น
นักศึกษาเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหา
หล ักของรายว ิ ชามอบหมายงานให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาและนักศึกษากับ
นักศึกษา 

1/2563 ผศ.ดร. 
จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ควรปร ับร ูปแบบการเร ียนการสอนโดยเน้น
นักศึกษาเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของ
รายวิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้
ด้วยตัวเอง โดยให้นักศึกษาตั้งคำถามสืบค้นโจทย์
ปัญหา และข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษาและนักศึกษากับนักศึกษา 

5072702 เคมีอาหาร 2 sec 01  1/2562 อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

- ปร ับบทปฏิบ ัต ิการในแต่ ละบท เชน 
เปลี่ยนวัตถุดิบในการทดลองเพื่อใหเห็น
ความแตกต่าง ใหนักศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ 

1/2563 อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

-  ปร ั บปร ุ ง เ อกสาร ให ท ันสม ั ยอย ู ่ เ สมอ  มี
ภาพประกอบ อภิปรายซักถามกันใหมากยิ ่งขึ้น 
นำเสนองานจากการทำปฏิบ ัติ การ ม ีการสรุป
หลังจากปฏิบัติการเสร็จ  

5074409 เครื่องดื่ม sec 01  1/2562 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชารูปแบบวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่องเน้น
สื ่อการสอนและเนื ้อหาที ่ทันสมัย ปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุม่และรายบุคคล 

1/2563 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื ้อหา
ทันสมัยยิ ่งขึ ้นเพื ่อเพิ ่มความรู ้ความเข้าใจและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา
และให้มีการฝึกปฏิบัติเพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เน้นเนื้อหาและสื่อการสอนให้ทันสมัย 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 118 

 

รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

5074901 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร sec 01  

1/2562 ผศ.ธิติมา 
พานิชย์ 

- 1/2563 ผศ.ธิติมา 
พานิชย์ 

-  ปร ับปร ุงร ูปเล ่มค ู ่ม ือรายว ิชาป ัญหาพ ิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

5101401 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 
sec 01  

1/2562 อ.ดร.กมลทิพย์ 
นิคมรัตน ์

- จัดทำเอกสารประกอบการสอนให้มี
ความทันสมัยมากข้ึน 

1/2563 อ.ดร.กมลทิพย์ 
นิคมรัตน ์

- จัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติม เช่น ทำวีดีโอ , 
google classroom เป็นต้น ก่อนเปิดสอนอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 

5101402 ปฏิบัติการการผลติและการจัดการ
ธุรกิจขนมอบ sec 01  

1/2562 อ.ดร.กมลทิพย์ 
นิคมรัตน ์

- ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการให้ทันสมัย 1/2563 อ.ดร.กมลทิพย์ 
นิคมรัตน ์

- จัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติม เช่น ทำวีดีโอ , 
google classroom เป ็นต้น ก่อนเปิดสอนอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ 

604272       
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01  1/2562 ผศ.ดร. 

จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น
นักศึกษาเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหา
หล ักของรายว ิ ชามอบหมายงานให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาและนักศึกษากับ
นักศึกษา 

1/2563 ผศ.ดร. 
จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต้องการ
จะใฝ่หาความรู ้เพื ่อมาแก้โจทย์ปัญหากระตุ ้นให้
ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม สืบค้นและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ร่วมกันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
ปฏ ิส ัมพันธ ์ระหว ่างอาจารย ์ก ับน ักศ ึกษาและ
นักศึกษากับนักศึกษา 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  1/2562 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 1/2563 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 
sec 01  

1/2562 อ.พัชราวดี 
อักษรพิมพ ์

- การจัดเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ
โดยพิจารณาทั ้งรายวิชาเพื ่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของผลการจัดการเรียนรู้ มีการ
กำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจน
และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้งา่ยยิ่งขึ้น 
โดยการนำเสนอตัวอย่างง่ายๆ ที่สอดคล้อง
กับเนื ้อหา ซึ ่งทำให้นักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงความคิดได้ชัดเจนมากขึ้นพร้อม
ทั้งเพิ่มเนื้อหาในส่วนการนำความรู้ไปใช้ให้
ได้จริงในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ด้วย
การเรียนผ่านการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

1/2563 อ.พัชราวดี 
อักษรพิมพ ์

- ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสม
กับเวลาและความสามารถของผู้เรยีน โดยการลด
และเพิ่มเนื้อหาบางส่วนท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาในการ
เรียนในภาคเรียนนี้ เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพของผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับการเรยีนการสอนให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย
มากยิ่งข้ึน เพิ่มกิจกรรมให้ผูเ้รียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง 

5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกัน
คุณภาพอาหาร sec 01  

1/2562 อ.สุเพ็ญ 
ดว้งทอง 

- เป็นการสอนครั้งแรกในรายวิชานี้ หลัง
ผ่านการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับ 
คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต การพัฒนาการ
เร ี ยนรู ย ั งไม ่ ก ้ าวหน ้ าและเห ็ นการ
เปลี่ยนแปลงเหมือนรายวิชาอื่น ๆ ท่ีผ่านมา  

1/2563 อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

-  ปร ับปร ุ ง เอกสาร ให ท ันสม ัยอย ู ่ เ สมอ มี
ภาพประกอบ อภิปรายซักถามกันใหมากยิ ่งขึ้น 
นำเสนองาน 

5073804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีอาหาร sec 01  

1/2562 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ไม่ได้ปรับปรุง 1/2563 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละ
ช่วงสถานการณ์  

5074001 การดำเนินธุรกิจอาหารและนวัตกรรม
อาหาร sec 01  

1/2562 อ.ปริยากร 
สุจิตพันธ ์

- เป ็นการเร ียนการสอนครั ้ งแรกของ
รายวิชานี้หลังผ่านการปรับปรุงหลักสูตร 

1/2563 อ.ปริยากร 
สุจิตพันธ ์

- ปร ับปร ุงเอกสารประกอบการสอนให้เน ื ้อหา
กระชับเนื่องจากจำนวนช่ัวโมงการเรียนทฤษฎีน้อย 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

โดยมีการปรับรหัสวิชาหน่วยกิต คำอธบิาย 
และการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จึงยังไม่มีความก้าวหน้าของการปรับปรุง
การเรียนการสอนในรายงาน/รายวิชาครั้ง
ที่ผ่านมา 

5074002 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์
ในอุตสาหกรรมอาหาร sec 01  

1/2562 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ไม่ได้ปรับปรุง 1/2563 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละ
ช่วงสถานการณ์  

5074312 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร sec 01  1/2562 อ.ขนิษฐา 
พันชูกลาง 

- 1/2563 อ.ขนิษฐา 
พันชูกลาง 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีภาพประกอบ 
มากยิ่งข้ึนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 

5074414 เทคโนโลยีขนมอบ sec 01  1/2562 อ.ดร.กมลทิพย์ 
นิคมรัตน ์

- ปรับปรุงสื ่อเพาเวอร์พอยด์ให้มีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเน้นสื่อด้วยภาพและ
วิดีทัศน์มากขึ้น 
- ปรับชั ่วโมงการสอนในแต่ละบทให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา 

1/2563 อ.ดร.กมลทิพย์ 
นิคมรัตน ์

- จัดทำเอกสารประกอบการสอนและคู่มือปฏิบัติการ 
ให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

5074417 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้และสตัว์ปีก 
sec 01  

1/2562 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา รูปแบบวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง 

1/2563 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื ้อหา
ทันสมัยยิ ่งขึ ้นเพื ่อเพิ ่มความรู ้ความเข้าใจและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 

5074421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
sec 01  

1/2562 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

-  ไม ่ม ีการปร ับปร ุ ง เน ื ้อหารายว ิชา 
เนื่องจากเปิดสอนครั้งแรก 

1/2563 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื ้อหา

ทันสมัยยิ ่งขึ ้นเพื ่อเพิ ่มความรู ้ความเข้าใจและ

ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

5074907 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1 sec 01  1/2562 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

-  ไม ่ม ีการปร ับปรุ ง เน ื ้ อหารายว ิชา 
เนื่องจากเปิดสอนครั้งแรก 

1/2563 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- 

7000390 การเตรยีมความพรอ้มสหกิจศึกษา sec 23  1/2562 ผศ.ธิติมา 
พานิชย์ 

- 1/2563 ผศ.ธิติมา 
พานิชย์ 

- 

4213607 เคมเีชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2562 - - 2/2563 - - 
4571411 แคลคูลสั 1 sec 03 2/2562 ดร. 

ภัทราวรรณ 
เพชรแก้ว 

- 2/2563 ดร. 
ภัทราวรรณ 
เพชรแก้ว 

- 

4581111 หลักสถิติ sec 02 2/2562 มาศภินันท์ 
พันธ์พิพัฒ
ไพบูลย ์

- 2/2563 มาศภินันท์ 
พันธ์พิพัฒ
ไพบูลย ์

- 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 03 2/2562 ผศ.ดร 

อิทธิพร 

แก้วเพ็ง 

- 2/2563 ผศ.ดร.

อิทธิพร 

แก้วเพ็ง 

- 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 02 2/2562 ผศ.ดร 

อิทธิพร 

แก้วเพ็ง 

- 2/2563 ผศ.ดร 

อิทธิพร 

แก้วเพ็ง 

- 

5073703 การวเิคราะหท์างเคมีของอาหาร sec 01 2/2562 ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย์, ผศ.

- 2/2563 ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย์, ผศ.

- 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

ดร.อิทธิพร 
แก้วเพ็ง, อ.สุ
เพ็ญ ด้วง
ทอง และ 
ผศ.ขนิษฐา 

พันชูกลาง 

ดร.อิทธิพร 
แก้วเพ็ง, อ.สุ
เพ็ญ ด้วง
ทอง และ 
ผศ.ขนิษฐา 

พันชูกลาง 
5074417 เทคโนโลยผีลติภณัฑ์เนื้อและสตัว์ปีก sec 
01 

2/2562 - - 2/2563 - - 

5074420 เทคโนโลยผีลติภณัฑ์อาหารเพื่อสขุภาพ 
sec 01 

2/2562 - - 2/2563 - - 

5074908 การวิจยัทางเทคโนโลยีอาหาร 2 sec 01 2/2562 ผศ. ดร.ธิติ
มา พานิชย์, 
ผศ. ณฐมน 
เสมือนคดิ, 

ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

- 2/2563 ผศ. ดร.ธิติ
มา พานิชย์, 
ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ, 

ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

- 

7000490 สหกจิศึกษา sec 22 2/2562 ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย์ 

- 2/2563 ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย์อ.สุ

- 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 4

ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

เพ็ญ ด้วง
ทอง  

ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 4

ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน sec 06 2/2562 - - 2/2563 - - 
614272       
4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01  1/2562 ผศ.ดร. 

จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น
นักศึกษาเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหา
หล ักของรายว ิ ชามอบหมายงานให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาและนักศึกษากับ
นักศึกษา 

1/2563 ผศ.ดร. 
จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต้องการ
จะใฝ่หาความรู ้เพื ่อมาแก้โจทย์ปัญหากระตุ ้นให้
ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม สืบค้นและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
ร่วมกันผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
ปฏ ิส ัมพันธ ์ระหว ่างอาจารย ์ก ับน ักศ ึกษาและ
นักศึกษากับนักศึกษา 

4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01  1/2562 ผศ.เชาวนีพร 
ชีพประสพ 

- ในการศึกษาที่ผ่านมาผู้สอนให้คะแนน
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเท่ากัน 
50/50 แต่ด้วยหน่วยกิตในรายวิชาเป็น 
3(2-5-6) จ ึงได ้ม ีการปร ับเกณฑ์การ

1/2563 ผศ.เชาวนีพร 
ชีพประสพ 

- เพิ่มเติมกิจกรรมในช้ันเรียน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนให้มากข้ึน 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

กำหนดคะแนนใหม่ โดยให้ภาคปฏิบัติมี
คะแนนเพิ่มมากขึ้นเป็น 60 คะแนน 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  1/2562 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 1/2563 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 

4581111 หลักสถิติ sec 01  1/2562 อ.จิราภรณ์ 
กวดขัน 

- 1/2563 อ.จิราภรณ์ 
กวดขัน 

- 

5073001 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอาหาร 
sec 01  

1/2562 อ.พัชราวดี 
อักษรพิมพ ์

- การจัดเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ
โดยพิจารณาทั ้งรายวิชาเพื ่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของผลการจัดการเรียนรู้ มีการ
กำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจน
และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้งา่ยยิ่งขึ้น 
โดยการนำเสนอตัวอย่างง่ายๆ ที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา ซ ึ ่งทำให้น ักศ ึกษาสามารถ
เชื่อมโยงความคิดได้ชัดเจนมากขึ้นพร้อม
ทั้งเพิ่มเนื้อหาในส่วนการนำความรู้ไปใช้ให้
ได้จริงในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ด้วย
การเรียนผ่านการนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

1/2563 อ.พัชราวดี 
อักษรพิมพ ์

- ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสม
กับเวลาและความสามารถของผู้เรยีน โดยการลด
และเพิ่มเนื้อหาบางส่วนท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาในการ
เรียนในภาคเรียนนี้ เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพของผู้เรียน
ในการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับการเรยีนการสอนให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย
มากยิ่งข้ึน เพิ่มกิจกรรมให้ผูเ้รียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง 

5073304 การควบคุมคุณภาพอาหาร sec 01  1/2562 อ.ขนิษฐา 
พันชูกลาง 

- 1/2563 อ.ขนิษฐา 
พันชูกลาง 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีตัวอย่าง 
กรณีศึกษา และภาพประกอบมากยิ่งขึ ้นเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

5073602 อาหารโภชนาการและสุขภาพ sec 01  1/2562 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- จัดให้นักศึกษามีการควบคุมดูแลน้ำหนัก
และติดตามการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ
ตนเองให้มีความเหมาะสม 

1/2563 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- จัดกระบวนการเรียนรู ้ของนักศึกษาโดยให้นำ
เนื้อหาไปใช้ในชีวิตประจำวัน สัปดาห์ที่ 14-16 

5073703 การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร sec 01  1/2562 ผศ.ธิติมา 
พานิชย์ 

- 1/2563 ผศ.ธิติมา 
พานิชย์ 

- 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา sec 01  1/2562 อ.วรรณด ี
หนูหลง 

- การเตรียมการสอนที่นำสื่อสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ด้วยเสมอ จะทำให้สามารถ
ดึงดูดใจให้นักศึกษา 
สนใจการเรียนได้มากข้ึน 

1/2563 อ.วรรณด ี
หนูหลง 

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี ่ยวข้องไว้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01  2/2562 - - 2/2563 - - 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  2/2562 ดร. 

ภัทราวรรณ 
เพชรแก้ว 

- 2/2563 ดร. 
ภัทราวรรณ 
เพชรแก้ว 

- 

5073002 การวางแผนการทดลอง sec 01 2/2562 อ.ดร.มงคล 
เทพรัตน ์

- 2/2563 อ.ดร.มงคล 
เทพรัตน ์

- 

5073305 อาหารปลอดภัยและระบบการประกัน
คุณภาพอาหาร sec 01  

2/2562 อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 
และ ดร.
อดิศรา ตันต
สุทธิกล 

- สอนครั้งแรก 2/2563 
 

อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 
และ ดร.
อดิศรา ตันต
สุทธิกล 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

5073309 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
sec 01  

2/2562 อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

ปร ับเน ื ้อหาในแต ่ละบทจากของเดิม 
เพื่อให้ทันสมัย ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง 
ในอาคารปฏิบัติการอาหาร โดยเอาหลัก
จีเอ็มพีจากที่สอนมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มี
ทักษะติดตัวก่อนไปฝึกงาน 

2/2563 อ.สุเพญ็ 
ด้วงทอง 

- 

5073310 การวางแผนและการจดัการในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร sec 01  

2/2562 ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ไม่ได้ปรับปรุง 2/2563 ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

 

5073311 การประเมินคณุภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส sec 01  

2/2562 ผศ ดร. 
ธิติมา  
พานิชย์ 

- 2/2563 ผศ ดร. 
ธิติมา  
พานิชย์ 

- 

5073311 การประเมินคณุภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส sec 02  

2/2562 ผศ ดร. 
ธิติมา  
พานิชย์ 

- 2/2563 ผศ ดร. 
ธิติมา  
พานิชย์ 

- 

5073406 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง sec 01  2/2562 ผศ. ดร.ธิติ
มา พานิชย 

อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 
และ ผศ.
ขนิษฐา  
พันชูกลาง 

- 2/2563 ผศ. ดร.ธิติ
มา พานิชย 

อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 
และ ผศ.
ขนิษฐา  
พันชูกลาง 

- 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 02  2/2562 - - 2/2563 - - 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

5073503 วิศวกรรมอาหาร 2 sec 01 2/2563 2/2562 - - 2/2563 - - 
5073903 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร sec 01  2/2562 - - 2/2563 - - 
5074416 เทคโนโลยีนมและผลติภัณฑ์ sec 02  2/2562 อ.สุเพ็ญ 

ด้วงทอง 
รายวิชานี้ที่นักศึกษาลงเลือกรายวิชาเสรี 
ซึ ่งได้ปรับคำอธิบายรายวิชาและเนื้อหา
บางส่วนแล้วจากเดิม (หลักสูตรเก่า)เพื่อให้
เกิดความทันสมัยในเชิงวิชาการ) 

2/2563 อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

- 

624272       
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01  1/2562 ผศ.เชาวนีพร 

ชีพประสพ 
- ในการศึกษาที่ผ่านมาผู้สอนให้คะแนน
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเท่ากัน 
50/50 แต่ด้วยหน่วยกิตในรายวิชาเป็น 
3(2-5-6) จ ึงได ้ม ีการปร ับเกณฑ์การ
กำหนดคะแนนใหม่ โดยให้ภาคปฏิบัติมี
คะแนนเพิ่มมากขึ้นเป็น 60 คะแนน 

1/2563 ผศ.เชาวนีพร 
ชีพประสพ 

- เพิ่มเติมกิจกรรมในช้ันเรียน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนให้มากข้ึน 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  1/2562 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 1/2563 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 

5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 sec 01  1/2562 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ไม่ได้ปรับปรุง 1/2563 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละ
ช่วงสถานการณ์  

5073404 การแปรรูปอาหาร 1 sec 01  1/2562 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ไม่ได้ปรับปรุง 1/2563 อ.ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

- ปรับรายละเอียดแผนการสอนให้เหมาะสมแต่ละ
ช่วงสถานการณ์  

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 02  1/2562 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- ตัวเนื้อหา มีการปรุงปรุงให้ทันสมัย ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

1/2563 อ.สายใจ 
เพชรคงทอง 

- 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน sec 11  1/2562 อ.ตะวัน 
รัตนประเสรฐิ 

- รายวิชานี้เปิดสอนเป็นครั้งแรกในภาค
เรียนนี้  

1/2563 อ.ตะวัน 
รัตนประเสรฐิ 

- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ควร
ใช้เฉพาะในกรณีจำเป็น และไม่ควรใช้กับวิชาที่มีการ 
ฝึกปฏิบัติเป็นอย่างยิ ่ง การฝึกพูด สนทนา หรือ
นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าน้ี หากได้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย sec 06  1/2562 อ.จริยา  
หนูตีด 

- ปรับวิธีการสอนโดยการอธิบายประกอบ
สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น เกมส์ คลิปวีดิโอ 
เอกสารตัวอย่าง เป็นต้น ให้มากขึ้น เพื่อ
เร้าความสนใจ และท าให้นักศึกษาเข้าใจ
ง ่ายข ึ ้นจากส ื ่อประกอบการบรรยาย
ดังกล่าว 

1/2563 อ.จริยา  
หนูตีด 

- 

GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 05  1/2562 อ.ดร.สุธรีา 
เดชนครินทร์ 

- 1/2563 อ.ดร.สุธรีา 
เดชนครินทร์ 

- 

4212209 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป sec 01  2/2562 - - 2/2563 - - 
4213305 ชีวเคมีทั่วไป sec 01  2/2562 ผศ. 

เชาวนีพร 
ชีพประสพ 

อ.นันธิดา 
ลิ่มเสฎโฐ 

- ในการศึกษาที่ผานมาผสูอนใหคะแนน
ระหวาง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิเท
ากัน 50/50 แตดวย หนวยกิตในรายวิชาเป
น 3(2-5-6) จึงไดมีการปรับ เกณฑการ
กําหนดคะแนนใหม โดยใหภาคปฏิบัติมี 
คะแนนเพิ่มมากขึ้นเปน 60 คะแนน 

2/2563 ผศ. 
เชาวนีพร 
ชีพประสพ 

อ.นันธิดา 
ลิ่มเสฎโฐ 

- จากการปรับเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนน ทําให ลด
จํานวนนักศึกษาท่ียกเลิกวิชาเรียน และ นักศึกษา
สามารถผานเกณฑการประเมินทกุคน 

4213607 เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป sec 01  2/2562 - - 2/2563 - - 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 02  2/2562 - - 2/2563 - - 
4571411 แคลคูลัส 1 sec 03  2/2562 ดร. 

ภัทราวรรณ 
เพชรแก้ว 

- 2/2563 ดร. 
ภัทราวรรณ 
เพชรแก้ว 

- 

5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 sec 01  2/2562 ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิก 

- 2/2563 ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิก 

- 

5072703 เคมีอาหาร sec 01  2/2562 ผศ. ดร. 
ธิติมา 

พานิชย์ 

- 2/2563 ผศ. ดร. 
ธิติมา 

พานิชย์ 

- 

5073405 การแปรรูปอาหาร 2 sec 01  2/2562 ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 
ผศ.ดร. 
ธิติมา  
พานิชย์ 
อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

- 2/2563 ดร.อดิศรา 
ตันตสุทธิกลุ 

ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 
ผศ.ดร. 
ธิติมา  
พานิชย์ 
อ.สุเพ็ญ 
ด้วงทอง 

- 

5073502 วิศวกรรมอาหาร 1 sec 01  2/2562 - - 2/2563 - - 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

GESH205 นักสืบชุมชน sec 02  2/2562 อ.ปิยกุล 
บุญญาศรี
รัตน 

- 2/2563 อ.ปิยกุล 
บุญญาศรี
รัตน 

- 

GESH205 นักสืบชุมชน sec 05  2/2562  ดร. 
มุจลินทร์ 
ผลกล้า 

- ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ รวมถึง
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย   

2/2563 ดร. 
มุจลินทร์ 
ผลกล้า 

- ยกตัวอย่างเหตุการณ์ทางด้าน การค้นคว้าข้อมลูที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการปรับตัวของนักศึกษาต่อ
สถานการณ์วิกฤติในปัจจุบัน 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน sec 24  2/2562 - - 2/2563 - - 
634272       
4211113 เคมีทั่วไป sec 01  1/2562 อ.ดร.ธีรยุทธ์ 

ศรียาเทพ 
-  ปร ั บปรุ งส ื ่ อการสอนให ้ ท ั นสมั ย
สอดแทรกความรู้ใหม่ ๆ 

1/2563 อ.ดร.ธีรยุทธ์ 
ศรียาเทพ 

- เสนอและวางแผนปรับปร ุงรายละเอียดของ
รายวิชาทุก 5 ปี 

4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป sec 01  1/2562 ผศ.ดร. 
จารุวรรณ 
คำแก้ว 

-  ปร ั บปร ุ งส ื ่ อการสอนให ้ ท ันสมั ย
สอดแทรกความรู้ใหม่ ๆ 

1/2563 ผศ.ดร. 
จารุวรรณ 
คำแก้ว 

- ปรับเกณฑ์คะแนนสอบให้น้อยลง เพิ ่มคะแนน
ปฏิบัติและปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาบางส่วน 

4331113 ชีววิทยาท่ัวไป sec 01  1/2562 อ.วีรยุทธ 
ทองคง 

- 1/2563 อ.วีรยุทธ 
ทองคง 

- เพิ่มเติมความรู้พื้นฐาน และเทคนิคด้านชีววิทยา
ให้กับนักศึกษาให้มากขึ้นและกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการเรียนให้มากขึ้นรวมทั้งเน้น
ย้ำให้นักศึกษาอ่านหนังสือเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า 

4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป sec 01  1/2562 อ.วีรยุทธ 
ทองคง 

- หาเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละบท
มาเสนอเพิ่มเติม เช่น รูปภาพ วีดีโอ สร้าง
แรง กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 

1/2563 อ.วีรยุทธ 
ทองคง 

- 
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

เน้นการทดลองโดย ตรวจผลการทดลอง
จากการทำปฏิบัติการรายกลุ่มท้ายคาบ
เรียน และอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

5071303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต้น sec 01  

1/2562 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา รูปแบบวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง 

1/2563 ผศ.ณฐมน 
เสมือนคดิ 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื ้อหา
ทันสมัยยิ ่งขึ ้นเพื ่อเพิ ่มความรู ้ความเข้าใจและ
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านนี้ให้แก่นักศึกษา 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล sec 07  1/2562 อ.ณฐวรท 
บุญรัตนา 

- ตัวเนื้อหา มีการปรุงปรุงให้ทันสมัย ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

1/2563 อ.ณฐวรท 
บุญรัตนา 

- 

GESH203 มนุษย์กับความงาม sec 07  1/2562 ผศ.วิชัย  
มีศร 

- 1/2563 ผศ.วิชัย  
มีศร 

- จากสถานการณ์โรค Covid-19 ผู ้สอนได้ปรับ
ว ิธ ีการสอนเป็นระบบออนไลน์ในเบื ้องต้นและ
มอบหมายงาน ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์และ
หากสถานการณ์คลี ่คลายก็จะดำเนินการจัดให้
ผู้เรียนได้เรียนในช้ันเรียนตามปกติต่อไป 

4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป sec 01 2/2562 อ.นวรัตน์  
สีตะพงษ ์

- ได้มีการอธิบายพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ให้กับ นักศึกษาในบางหัวข้อ เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจให้กับ นักศึกษาให้มากขึ้น 

2/2563 อ.นวรัตน์  
สีตะพงษ ์

- นักศึกษาเข้าใจเพิ่มมากข้ึนสังเกตจาก คะแนนสอบ
ระหว่างบท เพราะนักศึกษา ทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 

4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป sec 01 2/2562 ดร.ธีรยุทธ์ 
ศรียาเทพ 

-  2/2563 ดร.ธีรยุทธ์ 
ศรียาเทพ 

-  
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

4362109 จุลชีววิทยาท่ัวไป sec 01 2/2562 ผศ.
เสาวนิตย์ 
ชอบบุญ  
ดร.สริิมา
ภรณ์  
วัชรกุล 

อ.ผจงสุข 
สุธารัตน ์ 

อ.สายใจ 
วัฒนเสน 

- มีการปรับหัวข้อการสอน ลดเนื้อหาโดย
การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่มมากข้ึน ทำให้มเีวลาในช่ัวโมง
สอนสามารถ ซักถาม อภิปรายและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ไดม้ากขึ้น อีกทั้งช่วย
ให้นักศึกษา ฝึกในการเรียนรูด้้วยตนเอง
มากขึ้นด้วย แต่พบว่ายังมีนักศึกษาที่ยัง
ขาดความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง 

2/2563 ผศ.
เสาวนิตย์ 
ชอบบุญ  
ดร.สริิมา
ภรณ์  
วัชรกุล 

อ.ผจงสุข 
สุธารัตน ์ 

อ.สายใจ 
วัฒนเสน 

- ไม่มี 

4571411 แคลคูลัส 1 sec 03 2/2562 ดร. 
ภทัราวรรณ 
เพชรแก้ว 

-  2/2563 ดร. 
ภทัราวรรณ 
เพชรแก้ว 

-  

GESC404 สุขภาพทันยุค sec 01 2/2562 ดร. 
จีราพชัร์ 
พลอยนิล
เพชร 

 อ.ธนพร 
อิสระทะ 

-  2/2563 ดร. 
จีราพชัร์ 
พลอยนิล
เพชร 

 อ.ธนพร 
อิสระทะ 

-  
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รหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาค
การศึกษา 

ผู้สอน 
แผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/

ปีการศึกษาต่อไป 
ภาค

การศึกษา 
ผู้สอน ผลการดำเนินงาน 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ sec 07 2/2562 อาจารย์
ฮสันีดา 
สมาอนู 

- ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนท่ีใช้ในการเรยีน
ให้เหมาะสมกับการ นำไปใช้ในชีวิตจริง 

2/2563 อาจารยฮ์ัสนี
ดา สมาอูน 

- ผู ้เร ียนสามารถเรียนรู ้เนื ้อหาและท ากิจกรรม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

GESS305 เจ้าสัวน้อย sec 06 2/2562 อ.ณฐัชยา 
ตนักุ้ย 

-  2/2563 อ.ณฐัชยา 
ตนักุ้ย 

-  
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จำนวนอาจารย์ใหม่  ........0........ คน   
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ .......0......... คน 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ  
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

- ก า ร อ บ ร ม อ อ น ไ ล น์  

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏ ิบ ั ต ิ การ เร ื ่ อง  การ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ส ห ก ิ จ ศ ึ ก ษ า

อ ย ่ า ง ไ ร ใ ห ้ ป ร ะ ส บ

ความสำเร ็จ เร ื ่อง การ

จ ั ด ส ห ก ิ จ ศ ึ ก ษ า แ ล ะ

การศึกษาเชิงบูรณาการ

ก ับการทำงาน (CWIE) 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 

- การสัมมนาออนไลน์เมื่อ

ว ันที ่ 29 มกราคม พ.ศ. 

2564 ใ น ห ั ว ข ้ อ เ ร ื ่ อ ง 

“อาจารย์จะสอนออนไลน์

อย่างไร...ให้ปัง” 

- สัมมนาออนไลน์  เร ื ่อง 

จนครบทุกมิติเรื่องสีแบบ

บ ู ร ณ า ก า ร  ( Zoom 

meeting) 

ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผศ.
ดร.ธ ิต ิมา พาน ิชย ์  ดร.
อดิศรา ตันตสุทธิกุล และ
นางสุเพ็ญ ด้วงทอง 
 
 
 
 
 
 

 
ดร. อวิกา ศิริรัตนากร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นางสาวศุจ ิร ัตน ์ สร
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ์  แ ล ะ 
นางสาวสุรีพร วิจิตร
โสภา 

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

 

 

 

พัฒนาความเชี ่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ  
ในการรายงานผลการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
     การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรมนำความรู้ มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาอันจะนำไปสู่
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป จากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ปี 2562 ไม่พบปัญหาในการออกแบบหลักสูตร นอกจากนี้ในปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรได้ดำเนินการจนครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลา 
     ในด้านสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการสะท้อนการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษาใน โดยเฉพาะกรณีสถานการณ์โควิด -19  ดังนั้นหลักสูตรจึงได้
ประชุมชี้แจงและกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและได้ดำเนินการวิธีการ
สอน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้  รายวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดย จัดทีมอาจารย์ผู ้สอน 
เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอนตามความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงหัวข้อและ
เนื้อหาการสอน และดำเนินการสอนตามรูปแบบใหม่ จากนั้นทำการประเมินพบว่า 
นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ ้นร้อยละ 100 ประโยชน์ที่ได้รับทางอ้อมจากการปรับ
รูปแบบในลักษณะนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับการดูแลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างทั่วถึง 
   กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) หลักสูตรได้เล็งความสำคัญ ในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ

5.1-1-1 ผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น 
5.1-1-2 ผลการประกวดสห
กิจ 

https://drive.google.com/file/d/18p34I40uFvlclhroY9JdXLek6dDxPO9_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18p34I40uFvlclhroY9JdXLek6dDxPO9_/view?usp=sharing
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ความต้องการของแรงงานและความต้องการของประเทศ หลักสูตรจึงได้สร้าง
แรงจูงใจ โดยการให้ข้อมูลและประโยชน์ทางด้านสหกิจ เช่น เมื่อฝึกแล้วมีโอกาสใน
การทำงานในอนาคตมากขึ้น ดังนั้น ในปี 2563 นักศึกษารหัส 604272 ทุกคน มี
ความสนใจที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ในต่างประเทศ โดย
หลักสูตรได้จัดเตรียมความพร้อมให้นศ.โดยจัดให้มีการฝึกประสบการณ์การทำมินิโปร
เจค เพื ่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนกำหนดการทำโครงงานสหกิจศึกษา   
ส่งผลให้นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการฝึกสหกิจได้สำเร็จตามระยะเวลา
และสามารถสร้างผลงานและความพึงพอใจแก่ให้แก่สถานประกอบการที่ไปฝึกอีกท้ัง
ผลงานของนักศึกษาได้นำมาประกวดสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลชนะเลิศรองอันดับที่ 2 ด้าน
นวัตกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  และนักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เมื่อประเมินจากผลการดำเนินงานพบว่า
การปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น  
 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ : หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
    ในปีการศึกษา2563 หลักสูตรมีการวางแผนจัดทำหลักสูตรใหม่ในลักษณะเป็น
การบูรณาการระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  การเพาะเลี้ยง 
เกษตรศาสตร์และศาสตร์อื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องซึ ่งอยู ่ระหว่างการดำเนินงานโดยมี
คณะทำงานทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากคณะ  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรฯได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาครบ 4 
ชั้นปี แม้ว่าการใช้หลักสูตรปรับปรุง 2559 ยังไม่ครบรอบ 5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรในการดำเนินการปรับปรุง แต่ทางหลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้ม
ของจำนวนนักศึกษาที ่ลดลง เปอร์เซ็นต์การมีงานทำของบัณฑิตที ่ลดลง และ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นตั้งแต่ปลายปี 2562 หลักสูตรฯ จึงได้วางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ ้น โดยนำข้อมูลที่ได้รับจาก

5.1-2-1 โครงการปร ับปรุง
หลักสูตร 
5.1-2-2 คำสั่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
5.1-2-3 รายงานการประเมิน
ความเป็นไปได้ของหลักสูตร 

https://drive.google.com/file/d/1WFJEDYvE5_cHYlVm0fDOxuCuK8yBkuKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WFJEDYvE5_cHYlVm0fDOxuCuK8yBkuKm/view?usp=sharing
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แผนการบริหารความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตร
บูรณาการ (Integrated Curriculum) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะมาใช้
พิจารณา จากนั้นวางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามระบบและกลไกเพื่อปรับปรุงให้ได้
หลักสูตรใหมท่ี่สามารถพร้อมรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564    

มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ หลักสูตรฯไดน้ำข้อมูลจากแผนการบริหาร
ความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเฉพาะในประเด็น
ย ุทธศาสตร ์เก ี ่ยวกับการจ ัดการหลักส ูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป และ ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และหลักสูตรฯ ได้นำนโยบายการพัฒนาการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรบูรณาการมาใช้
ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย โดยในขั้นตอนเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั้น 
หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ดำเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรต้นแบบ (Role model) 
หรือผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบครบวงจร 
เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
โดยหลักสูตรฯ ได้ลงพื ้นที่เพื ่อศึกษาดูงานการทำการเกษตรแบบครบวงจรและ
สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 2 คน คือ 1) นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ ณ วิสาหกจิ
ชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการ
แปรรูปอาหาร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหา
ในการทำงานทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของสาย
งานทางด้านการเกษตรครบวงจร องค์ความรู้ที่มีความจำเป็นและต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
จากความรู้ทางด้านการเกษตรที่ผู้ประกอบการมีอยู่เดิม และ 2) นายธีร์กวิน ผลชนะ  
บ้านเห็ดแครงสงขลา ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่
สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านอาหาร แต่ในการประกอบอาชีพที่จำเป็นจะต้อง
ใช้องค์ความรู้ทางการเกษตรในทำฟาร์มเห็ดแครง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้ลง
พื้นที่เพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีดำเนินการตั้งแต่การเพาะ
เห็ดแครงและการผลิตก้อนเชื้อเพื่อการจำหน่าย ตลอดจนการต่อยอดในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของสายงานทางด้านการเกษตรครบ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 138 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
วงจร องค์ความรู้ที ่มีความจำเป็นและเรียนรู้เพิ่มเติมจากความรู้ทางด้านอาหารที่
ผู้ประกอบการมีอยู่เดิม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
สรุปได้ดังนี้ 1) การเกษตรแบบครบวงจร ต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องการ
ผลิต การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า
เกษตร ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการควบคุมคุณภาพ 3) ต้องมีแนวคิด
พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น และสามารถเพิ่มมูลค่าและ
สร้างนวัตกรรมได้ 4) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุ
เหลือใช้ (Zero waste agriculture) 5) ต้องมีความรู้เกี ่ยวกับการตลาด ช่องทาง
การตลาด แผนธุรกิจ และการระดมทุน และ 6) การจัดการฟาร์มแบบเกษตรครบ
วงจรต้องทำงานเป็นกลุ่มและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชุมชน ภาคเอกชน 
และภาครัฐ จากนั้นทางคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้นำข้อสรุปที่ได้จากสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการมาพิจารณาร่วมกับแนวคิดในการทำการเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือ
กำหนดทิศทางในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร ตลอดจนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้ข้อสรุปแนวคิดใน
ออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ 
และอาหาร 

จากนั้นดำเนินการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
เกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการร่วมกันของหลักสูตรเดิม 3 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการจัดกิจกรรมเสวนากลุ ่มย่อย (Focus group) ร่วมกัน
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญจากศาสตร์สาขาต่างๆ บุคคลากร
ของหน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่มีการ
ทำเกษตรแบบครบวงจร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยการนำแนวคิดในออกแบบ
หลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และ
อาหารเป็นประเด็นในการกำหนดประเด็นคำถามจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย เพ่ือ
จัดทำกรอบแนวความคิดของหลักสูตรบูรณาการดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังนี้ 1) ควร
ออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา 2) ควรจัดการเรียนการ
สอนที่มีรายวิชาต่างๆ เท่าที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพได้จริงๆ ในอนาคต 3) ควร
จัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติจริง 4) ควรจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยฝึกปฏิบัติใน
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สถานประกอบการเกษตรแบบครบวงจร 5) ควรสร้างบัณฑิตที่มีมุมมองทางด้านธุรกิจ 
สามารถหาช่องทางการตลาดได้ และ 6) ควรสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมบนทรัพยากรที่มีอยู่ได้  

ต่อมาดำเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดย
จัดทำแบบสอบถามในร ูปแบบออนไลน์ (Online) เก ี ่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้แบบ
สอบนั้นได้ถูกออกแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในการ
ดำเนินการยกร่างหลักสูตรที่ผ่านมา ร่วมกับประเด็นอื่นๆ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะที่
สำคัญที ่ปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.7 จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559  2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 3) ปรัชญา
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4) พันธ
กิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  5) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 6) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 7) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ   8) สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  โดยสามารถเก็บรวบรวมสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าได้ครอบคลุม
ครบถ้วนจากท้ัง 3 สาขาวิชา (เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) ซึ่งสามารถสรุปจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ ดัง
ตารางข้างล่างนี ้

 
 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สาขาวิชา  
รวม เกษตรศาสตร ์ เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาย
วิชาการ 

13 4 11 31 

ผู้ใช้บัณฑิต 12 6 13 28 
ศิษย์เก่า 33 29 17 79 

รวม 58 39 41 138 

 
จากจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมดสามารถสรุปความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้ดังนี้ 1) 
ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู ้และทักษะในการปฏิบัติงานใน
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สถานการณ์จริง 2) ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้าน
การเกษตร อาหาร การตลาด และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำผลิตผลใน
ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบนวัตกรรมอาหารได้ 3) ควรสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ใน
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างครบวงจร และสามารถวางแผนและจัดการ
ฟาร์มอย่างเป็นระบบ 4) ควรสร้างบัณฑิตที่สามารถจัดการกระบวนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันในการจัดการ
ฟาร์มได ้5) ควรสร้างบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์และหาช่องว่างทางการตลาดได้ และ 
6) ควรสร้างบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

หลักสูตรฯ ได้นำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  (Outcome 
Based Education: OBE) มาใช้เป็นเครื ่องมือในการออกแบบหลักสูตร กล่าวคือ 
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้ก่อนว่าต้องการคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรอย่างไร หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่บัณฑิตต้อง
บรรลุผลมีอะไร หรือสิ่งที่บัณฑิตต้องทำได้หลังสำเร็จการศึกษามีอะไร/อย่างไร 
ซ ึ ่ งค ุณภาพของบ ัณฑิตน ั ้นต ้องสะท้อนถ ึงความต ้องการของผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 
(Stakeholders) ที่แท้จริงครบทุกภาคส่วน และต้องครอบคลุมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 เป็นต้น สำหรับการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร สาระวิชา
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชาตลอดหลักสูตร 
และแผนการเรียนนั้น หลักสูตรฯใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Curriculum Design) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่คาดหวัง โดยเริ่มต้นจากปลายทางของผลผลิตที่ต้องการ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
บัณฑิต) นำไปสู ่การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (Programme 
Learning Outcomes: PLOs) กำหนดผลล ัพธ ์การเร ียนร ู ้ ในระดับช ั ้นปี  (Year 
Learning Outcomes: YLOs) กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา (Course 
Learning Outcomes: CLOs) และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ในระดับบทเรียน 
(Lesson Learning Outcomes: LLOs)  ดังลำดับขั้นตอนการทำงานข้างล่างนี้  
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ปัจจัยนำเข้า 

1)  ข้อมูลที่จำเป็นและสำคญัของกลุ่มผู้ทีม่ีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ไดจ้าก การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรต้นแบบ การจัด
กิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย และแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลน์  
2) ข้อเสนอแนะที่สำคัญที่ปรากฏใน มคอ.5 และ 
มคอ.7 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
3) กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) 
4) ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

5) พันธกิจของของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
7) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-
2579 
8) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน   
 
 

 
กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลกัสูตร /เป้าหมายและวัตถุประสงคข์อง

หลักสูตร 
(โดยมุ่งเป้าทีผ่ลลัพธ์การเรียนรู้เปน็สำคัญ) 

 
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร (Programme Learning Outcomes (PLOs)) 

● Specific LO and Generic LO 

● Knowledge Skill and Attitude 

 

 

 

 
นอกจากนี้ได้กำหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาไว้ในหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คือ การศึกษาเชิง
บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) นอกเหนือจาก

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับชั้นป ี
(Year Learning Outcomes (YLOs)) 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา 
(Course Learning Outcomes (CLOs)) 

กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes (LLOs)) 

● Learning activities การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม (Activity-based Learning) 

● Assessment tools 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 270 
ชั่วโมง 

 

 
 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำเล่ม มคอ .2 ซึ ่งเป็น

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification) และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี ่ยวชาญในศาสตร์น ั ้นๆ มาวิพากษ์หลักสูตร ในวันที ่ 5 ตุลาคม 2563 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้  ดังนี้ 1) หลักสูตรควรจัด
รายวิชาให้นักศึกษาให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานในระบบเกษตรได้ตลอดห่วงโซ่
อุปทานและสามารถเพ่ิมเติมในศาสตร์เฉพาะทางที่สนใจได้ในหมวดรายวิชาเลือกเอก 
2) สำหรับรายวิชาแกนวิทยาศาสตร์ควรมีสาระสำคัญเฉพาะที่เป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรและอาหารได้จริงๆเท่านั้น และ 3) ควรเพิ่มเติมการ
จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) เพื่อรองรับการจัดหลักสูตรระยะสั้น
ให้กับบุคคลทั่วไป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ.2558) ได้รับอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุมครั้งที่ 8/2563 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯได้เปิดรับ
นักศึกษาเป็นปีแรก  
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ

ประชุมเพื่อประเมินระบบและกลไก ขั้นตอนและผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564  โดยเน้นการประเมินกลไก พบว่า 1) การเพิ่มเติมกลไกหรือเครื่องมือ
บางอย่างเข้าไปขั้นตอนวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร โดยเฉพาะวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ ่งได้ลงพื ้นที ่จร ิงเพื ่อสัมภาษณ์เช ิงล ึกกับเกษตรกรต้นแบบหรือ
ผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบครบวงจร ช่วย
เพ่ิมความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์มากข้ึน ช่วยทำให้
มองเห็นภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยเพ่ิม
ความมั่นใจว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในสังคมจริงๆ  2) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือใน
ขั้นตอนวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร เพื่อจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน์ เกี ่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง ช่วยทำให้ได้
แบบสอบถามตอบกลับจำนวนมาก และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุม
ครบถ้วนในระยะเวลาอันรวดเร็ว และ 3) การเพิ่มเติมกลไกหรือเครื่องมือบางอย่าง
เข้าไปขั้นตอนการจัดทำร่างหลักสูตรโดยเฉพาะการนำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE) และแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BCD) มา
ใช้ ช่วยทำให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตั้งแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับชั้นปี ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในระดับรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับบทเรียน กล่าวคือเกิดการ
จัดเรียงรายวิชาที่ทำให้เกิดพัฒนาการในแต่ละปีการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้
คุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงคของหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิเคราะห์แล้วพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็น
วิธ ีการที ่ทำได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู ้สอน
หลากหลายสาขาวิชาที่มีความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง เพ่ือจัด
กิจกรรมเรียนรู้และประเมินผลตั้งแต่ระดับบทเรียนไปสู่ระดับรายวิชา ดังนั้นหลักสูตร
ฯ ต้องควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริง 

ในปีการศึกษา 2564 ซ่ึงเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หลักสูตรฯวางแผนควบคุม
กำกับการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการในประเด็นที่สำคัญๆ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
(อาจารย์ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน) ดังนี้ 

1) จัดการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการ
รวมและเชื่อมโยงสาระสำคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลายวิธี การฝึกทักษะที่เปิดโอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้
มากท่ีสุด และวิธีในการวัดประเมินผล   

2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้งระดับ
ชุมชน เอกชน และภาครัฐ เพื่อการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตั้งแต่ชั ้นปีที่ 1 เพื่อเป็นบัณฑิตให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3) ศึกษาความเป็นไปได้เกี ่ยวกับการนำแนวคิดการจัดการศึกษาในระบบ
ธนาคารหนวยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank System in Higher Education) 
และแนวความคิดในการจัดทำหลักสูตรทั้งในรูปแบบที่เป็น Degree เพื่อรับนักศึกษา
มาเรียนเต็มเวลาและหลักสูตร Non-degree เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่สนใจที ่เป็น
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในบางรายวิชาที่หลักสูตร
เปิดสอนได ้
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2      การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี   ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผลการดำเนินการ 
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดำเนินการตามระบบและกลไกการ
ดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ดำเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : 

1. เพ่ือให้แต่ละรายวิชามีผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

2. เพื ่อให้น ักศึกษาได้ร ับความรู ้ประสบการณ์และได้ร ับการพัฒนาจากผู ้ท ี ่มี
ประสบการณ์และเป็นความรู้ที่ทันสมัย 
3.เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรี ยนเป็น
สำคัญ 
 

 - การกำหนดผู้สอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ได้ประชุมร่วมกันกำหนดผู้สอนในปีการศึกษา2563 โดยนำผลการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562 มาประกอบการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้สอน ดังนี้ มี
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยและผลงาน
ว ิชาการที่สอดคล้องกับรายวิชาที ่ร ับผิดชอบ ตลอดจนภาระงานสอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ รายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเมื่อประเมินแล้ว 
พบว่า นักศึกษาได้รับความรู ้และประสบการณ์จากผู ้สอนเพียงคนเดียว ดังนั้น 
หลักสูตรจึงวางแผนปรับรูปแบบการสอนโดยให้อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์
ร่วมสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดหัวข้อสัมมนา การค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งและสื่อต่างๆ การเขียนบทคัดย่อ และการแปลเนื้อหาจากบทความหรืองานวิจัย
ต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้จริงในหลากหลาย
ศาสตร์ 

 เมื่อประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า การจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่ได้วางแผนไว้ 
ในรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น นักศึกษามีความรู้เข้าใจ
ในศาสตร์สาขาวิชาดีขึ ้น มีผลการเรียนดีขึ ้นนักศึกษามีสภาวะวิกฤติน้อยลง เมื่อ
เปรียบเทียบจากปีการศึกษา 2562  

5.2-1-1 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 

https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 146 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
   นอกจากนี้หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนอบรมรูปแบบสื่อการเรียนการสอน 
และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย ในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น  google 
form สำหรับการประเมินผลการเรียน, google classroom สำหรับการจัดการเรยีน
การสอน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบต่างๆ เช่น google 
meet เป็นต้น 
 

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อนำผลการประเมินการดำเนินงานในปี 2562 มา
ประกอบการพิจารณากำหนดรูปแบบและกระบวนการ การกำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3  และ มคอ. ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
      1) หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 
ที่จะทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและวิธีการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบและด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จากนั้นอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชานำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสมตามที่มติที่
ประชุมของหลักสูตร 

2) หลักสูตรประชุมชี้แจงให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3  และ 
มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย  โดยให้อาจารย์ผู้สอนได้
มีการปรับปรุงเนื้อหา  วิธีการสอน  กิจกรรมการสอน โดยกำหนดเนื้อหาให้ครอบคลุม
ทักษะตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  และให้ทันสมัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา  อีกทั้งนำข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักศึกษามาเป็นข้อมูล
ในปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4   

    3) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4  
โดยศึกษาจากมคอ.2 

    4) คณะกรรมการทวนสอบ การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยนำไป
ตรวจสอบกับ มคอ.2 และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
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เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยดูจากวิธีการสอน การ
ประเมินผล เพ่ือดูความสอดคล้องและความครบถ้วน    
         5) คณะกรรมการมีการประชุมพิจารณาเนื้อการสอนในแต่ละรายวิชาระหว่าง
ภาคเรียน และก่อนสอบปลายภาค เพื่อทำการติดตาม และตรวจสอบว่าอาจารย์
ผู้สอนประจำวิชาได้มีการสอนตาม มคอ.3 หรือไม่ หากไม่เป็นไปตาม มคอ.3 ต้องมี
การชี้แจงต่อที่ประชุมและนำผลการปรับในครั้งนี้ไปปรับปรุงใน มคอ.3 ของเทอม
ถัดไป 
      เมื่อตรวจสอบพบว่า ระบบและกลไกของการวางอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการเรียน
การสอนยังคงเป็นระบบที่ดีและมีความเหมาะสม จึงยังคงนำไปใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
เนื ่องจากหลักสูตรได้ดำเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้อาจารย์ผู ้สอนให้
ดำเนินการตามที่กำหนดใน มคอ.2 และให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
มคอ.2 และมคอ.3 ตามกรอบTQF โดย เน้นการพิจารณา วิธีการประเมิน เครื่องมือ
และเกณฑ์การประเมินที่เชื่อถือได้เพื่อให้ผลการดำเนินงานสะท้อนสภาพจริง และได้
ข้อมูลย้อนกลับสำหรับให้ผู ้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไปอย่างไรก็ตามในขั้นตอนการพิจารณาความ
เหมาะสมของการจัดทำ มคอ.3และ มคอ.4 ได้ปรับปรุงการดำเนินงานกำกับติดตาม
และตรวจสอบการทำแผนการเรียนรู้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง
ระบบและกลไกให้มีคุณภาพในการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันกำหนดรูปกระบวนการรจัดการเรียนการสอนให้มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยนำผลการดำเนินงานในปี 2562 มาประกอบการพิจารณา โดยพบว่า 
โดยพบว่า นักศึกษาได้รับการพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร และการเป็นวิทยากรดังนั้น หลักสูตรจึงนำระบบและกลไก
การบูรณาการที ่ใช้ดำเนินการในปีที ่ผ่านมามาใช้ตามเดิมโดยกำหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์สาขาที่
เป็นความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามที่อาจารย์รับผิดชอบตามรายวิชานั้นๆเพ่ือ
ดึงศักยภาพในด้านต่างๆของอาจารย์เสริมความแข็งแกร่งให้หลักสูตร หลักสูตรได้

5.2-3-1 รายงานการบูรณา
การรายวิชาจุลชีวิทยาทาง
อาหาร 2 และรายว ิชา
เทคโนโลยีประมง 

https://drive.google.com/file/d/1UQTcHfaU5mc1vtGtjFPZn2Ji8_B4CFLa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UQTcHfaU5mc1vtGtjFPZn2Ji8_B4CFLa/view?usp=sharing
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วางแผนกำหนดกระบวนการดำเนินงาน ดังนี ้ ประชุมหลักสูตรวางแผนกำหนด
รายวิชาและหัวข้อที่จะดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
   - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
   หลักสูตรกำหนดรายวิชาที่มีการกำหนดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย คือ จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง และ วิชา
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
         รายวิชา จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 อาจารย์ผู้สอนได้นำประสบการณ์จากงานวิจัย 
เรื่อง ไบโอฟิล์ม มาสอนนักศึกษาในรายวิชา ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยประยุกต์สอน
ในหัวข้อเรื่อง การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในอาหาร ทำให้นักศึกษาทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเกิด และขั้นตอนการเกิดไบโอฟิล์มที ่ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ใน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และในรายวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง โดยบูรณาการงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาวด้วยความร้อน โดยการนำความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมเจลกุ้งจากการวิจัยมาประยุกต์ในการเตรียมเจลซูริมิจากปลาในการ
เรียนปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์ ทำให้นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนการ
เตรียมเจลท่ีถูกต้องและทำให้เจลได้มีคุณลักษณะท่ีดี 
            รายวิชา เทคโนโลยีนม เเละผลิตภัณฑ์ มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
สอน  เรื่อง การทำโยเกิร์ตพร้อมดื่มกลิ่นรสจำปาดะ  โดยได้นำผลงานงการวิจัยครั้งนี้ มาสอน
ในส่วนของบทปฎิบัติการในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีการฝึกปฎิบัติ เพื่อให้มี
ทักษะเเละได้ประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้การสอนฝึกปฎิบัติยังส่งผลให้อาจารย์ผู้สอน มีทักษะเเละชำนาญมากขึ้น ในการ
นำผลวิจัยมาสอนให้นักศึกษา เป็นการทบทวนให้อาจารย์ผู้สอนได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆมา
ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มให้เเก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
เเก่นักศึกษาต่อไป 
-การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
ทางสังคม 
หลักสูตรกำหนดรายวิชาที่มีการกำหนดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกั บ
การบริการวิชาการทางสังคม คือ แปรรูปอาหาร 1  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

หลักสูตรกำหนดรายวิชาที่มีการกำหนดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คือวิชา เครื่องดื่ม 
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อาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นให้นักศึกษานำวัตถุดิบจากท้องถิ่นใช้เป็นองค์ประกอบหลัก 
เมื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ส่งผลให้
อาจารย์ได้ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและนำมาต่อยอดในการให้บริการ
วิชาการแก่กลุ่มแม่บ้านที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาผ่านโครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับนักศึกษามีความรู้
และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการบริโภคอาหารพ้ืนบ้านใน
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความยั่งยืนควรส่งเสริมด้านการผลิตในเชิงพานิชย์
และในการดำเนินการดังกล่าว ควรมีการต่อยอดให้เกิดกับนักศึกษาจากรุ่นสู่รุ่น และ
ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

 
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 

      การวางระบบอาจารย์ผู้สอน ทางหลักสูตรได้ดำเนินการวางระบบอาจารย์ผู้สอน
โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยทำการคัดเลือกจากสาขาที่อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญ งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ อนุสิทธิบัตร การบริการวิชาการ จากการ
กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวนำมาซึ่งการดำเนินงาน ก็คือ  
- ด้านวิจัยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ก็คือ ดร.อดิศรา ผศ.ดร.ธิติมา
และอาจารย์สุเพ็ญเป็นผู้ดำเนินบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาจุล
ชีวว ิทยาทางอาหาร 1 รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง และรายวิชาวิชา
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 
- การบริการวิชาการ กำหนดให้ ผศ.ณฐมน และดร.อดิศรา เป็นผู ้ร ับผิดชอบ
ดำเนินการในการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาปัญหา
พิเศษ และแปรรูปอาหาร 1  
 
จากการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. ทำให้อาจารย์ผู้สอนได้นำประสบการณ์จากการปฏิบัติมาถ่ายทอด ทำให้สามารถ
สอนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 
3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา 
4. นักศึกษามีความมั่นใจในตนเอง โดยสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบริการ
วิชาการของหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
5. สร้างความม่ันใจแกน่ักศึกษาเม่ือไปออกฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา 
สามารถหาโจทย์วิจัย วางแผนดำเนิน โดยนักศึกษาสามารถนำไปแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการประกวดสหกิจ
ระดับภูมิภาค 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3        การประเมินผู้เรียน 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 

ผลการดำเนินงาน 
 ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรได้

ดำเนินการ ดังนี้ 
 

ผลการดำเนนิงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1.  เพื ่อให้ผลการดำเนินงานสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธิการหรือเครื ่องมือการ

ประเมินที่เชื่อถอืได้ 

   2. เพื่อให้มีข้อมูลย้อนกลับสำหรับให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาสำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

       จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 เมื่อประเมินผลพบว่า การจัดการ
เรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายโดยทั้งอาจารย์และนักศึกษามีข้อมูลที่จะนำไปสู่ที่
จะพัฒนาทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงได้วางแผนนำระบบและ
กลไกการดำเนินงาน มาดำเนินการ ดังนี้  
   หลักส ูตรดำเน ินการตามระบบและกลไกของคณะโดยกำหนดให้ผู้ สอน/
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบรายว ิชา ดำเน ินการประเม ินผลตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ระบุใน มคอ. 2 สู่ มคอ. 3 /มคอ.4 โดย เน้นการพิจารณา 
วิธีการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้ผลการดำเนินงาน
สะท้อนสภาพจริง และได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาสำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยเมื ่อผู ้สอน/
ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและส่ง มคอ. 3 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านระบบที่
กำหนดต้องแจ้งให้ผู ้เรียนให้รับทราบแนวทางการประเมินและผู้สอนดำเนินการ
ประเมินตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และรายงานผลการดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด
ต่อไป การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ประเมินจากเกรด ประเมินข้อสอบ ประเมินการ
สอบภาคปฏิบัติ ประเมินงานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น 
      จากการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู ้ของนักศึกษา โดยใช้แบบการ
รายงานตาม มคอ .5 /มคอ. 6 และตามแบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ

5.3-1-1 มคอ. 3 และ 4 
5.3-1-2 มคอ. 5 และ 7 
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ผลการดำเนนิงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
รายวิชา พบว่า ผลประเมินนักศึกษามีผลการเรียนรู้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน สอดคล้องกับวิธีการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์
การประเมินที่ได้ระบุใน มคอ. 3 /มคอ.4  
     จากการประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายทำให้ได้ข้อมูลที่ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 
ผู้สอน 
   - รายวิชาเครื่องดื่ม  
          ผู้สอน : สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนา รูปแบบของการนำเสนอหน้า
ชั้นเรียนรูปแบบการกำหนดหัวข้อและเนื้อหารายงาน รูปแบบการแบ่งกลุ่ม และ
รูปแบบการทำบทปฏิบัติการ เป็นต้น 
         ผู้เรียน : สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
    - รายวิชาการแปรรูปอาหาร 1  
         ผู้สอน : อาจารย์สามารถนำสภาวะที่ทดลองในบทปฏิบัติการของรายวิชาการ
แปรรูปอาหาร 1 ไปปรับใช้ในการทำงานวิจัย 
         ผู้เรียน : สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       หลักสูตรดำเนินการวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ใช้แบบทวนสอบเครื่องมือประเมินผู้เรียน (โดยคณะกรรมการและผู้สอน) ตามแบบฟอร์ม
หลักสูตรกำหนดขึ้นโดยยึดข้อมูลที่ได้ระบุใน มคอ. 3 /มคอ.4 และประเมินผลการเรียนรู้ 
(เกรด) ในปีการศึกษา 2563 มีการประชุมอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือ
ตรวจสอบการดำเนินการประเมินนักศึกษาที่ผู้สอนใช้ว่าเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เครื่องมือประเมินและควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน
ให้ได้มาตรฐานเดียวกันการแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ มีการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน และการตัดเกรดที่ชัดเจนโดยนักศึกษามีการรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรกมีข้อมูล
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจนและมีการตรวจสอบการตัดเกดของ
แต่ละรายวิชา เพ่ือพิจารณาการกระจายของเกรด โดยทำการตรวจสอบในทุกภาคการศึกษา
และทุกรายวิชาที่มีการเปิดสอนและพบว่าผลการประเมินสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้
รายบุคคลของนักศึกษาและผลการประเมินส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันทุก
รายวิชา 
    การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกลา่ว
เพ่ือให้เครื่องมือ วิธีการและเกณฑ์การประเมินมีความแม่นยำน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นดังนั้นใน

5.3-1-3 แบบวิพากษ์ มคอ. 
3  
5.3-1-4 แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
5.3-1-5 แบบทวนสอบ
เครื่องมือประเมินผู้เรียน 

https://drive.google.com/drive/folders/1hQ3eknBlFmZlh3nZ663X4WEvjmx9SMTC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hQ3eknBlFmZlh3nZ663X4WEvjmx9SMTC?usp=sharing
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ผลการดำเนนิงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ปีการศึกษา2563 จึงมีการทบทวนระบบและกลไก การดำเนินงานโดยปรับปรุงให้มีการ
แตง่ตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ดังกล่าว 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ดำเนินการตามระบบและกลไกของคณะมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) โดยวางแผนการทบทวน
การจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 และวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 

1) หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอน เพ่ือนำส่งให้กับคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

2) หลักสูตรกำหนดประชุมเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุ
ใน มคอ.5 และ มคอ.6 และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา พร้อมหารือถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพร้อม
สรุปผลตามประเด็นและแนวทางปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
เพ่ือดำเนินการปรับปรุง 
     3) หลักสูตรประชุมเพื่อจัดทำ มคอ.7 โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรทำ
หน้าที่ในการกำกับ ดูแลตามหมวดและตัวบ่งชี้ของ มคอ.7   
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประชุมประเมินการจัดการเรียนการสอน 
หลังสิ ้นสุดภาคเรียนและหลังสิ ้นสุดปีการศึกษา สำหรับ มคอ .5 มคอ.6 พบว่า
หลังจากมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการทวนสอบแล้วส่งผลให้มีเนื ้อหาด้านการ
ประเมินที ่ชัดเจนมากยิ ่งขึ ้นและการส่งเอกสารในระบบออนไลน์มีกา รส่งตาม
ระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย (สนส.) กำหนด     
   การกำกับการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ได้กำหนดผู้รับผิดชอบและชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานให้ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้องทราบพร้อมทั ้งสร้างช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน (กลุ่มไลน์) ในการดำเนินการดังกล่าวและมีการดำเนินการประเมินตาม
ระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย (สนส.) กำหนด     
   ผลจากการประเมินการกำกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด และสอดคล้องกับ มคอ .2 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การกำกับการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ ่งขึ ้น หลักสูตรควรมีการปรับปรุงกลไก 
รูปแบบและวิธีดำเนินการโดยเน้นให้นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท
ในการให้ข้อมูลย้อนกลับมากขึ้น 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ไมบ่รรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4         ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี  ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผลการดำเนินงาน  
 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

( 1 )  อ า จ า ร ย์
ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
หลักส ูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 
ม ีส ่วนร ่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวน
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น
หลักสูตร 

  1. มีอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ ้น 5 
คน 

  2. มีการจัดประชุม 5 คร้ัง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 สถานที่สำนักงานหลักสูตร

จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100  
     -  คร ั ้ งท ี ่  2  สถานที่ ส ำน ั กงาน
หลักสูตร.จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
     - คร้ังที่ 3 สถานที่สำนักงานหลักสตูร
จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
     - คร้ังที่ 4 สถานที่สำนักงานหลักสตูร
จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
    - ครั้งที่ 5 สถานที่สำนักงานหลักสตูร
จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

  5.4.1 .1 รายช ื ่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5.4.1.2  ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ ช ุ ม อ า จ า ร ย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง
แสดงรายช ื ่ ออาจารย์
ผ ู ้เข้าร่วมประชุมโดยจัด
ป ร ะ ช ุ ม อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 2 
คร้ัง 
5.4.1.3  ร า ย ง า น ส รุ ป
จ ำ น ว น อ า จ า ร ย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ต ิดตาม และ
ทบทวนการดำเน ินงาน
ห ล ั ก ส ู ต ร ใ น แ ต ่ ล ะ ปี
การศึกษา 
5.4.1.4 รายงานสรุปการ
ป ร ะ ช ุ ม เ พ ื ่ อ ว า ง แ ผ น
ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ

2.1 กรณีไม่มี มคอ.1 
      2..1 มคอ. 2 สอดคล้องกบัประกาศ TQF 
     

  5.4.2.1 รายละเอ ี ยดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 

https://drive.google.com/file/d/1vovJLX4ui8eFWtutSgF4fUlqQ1rTqGgz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vovJLX4ui8eFWtutSgF4fUlqQ1rTqGgz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1scKrnbF0CTBxu6B5jgVuAWk_9zPMCamx?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vovJLX4ui8eFWtutSgF4fUlqQ1rTqGgz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vovJLX4ui8eFWtutSgF4fUlqQ1rTqGgz/view?usp=sharing
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

ระด ั บอ ุ ดมศ ึ กษา
แห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

5.4.2.2  กรอบมาตรฐาน
คุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษา
แห่งชาติ 

(3)  ม ีรายละเอ ียด
ของรายว ิ ช าและ
รายละ เอ ี ยดของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ ้ ามี ) 
ต ามแบบ มคอ .3 
และ มคอ.4 อย่าง
น ้อยก ่อนการเปิด
สอนในแต ่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที ่เปิดสอนในภาคเรียนที ่ 1 ปี
การศึกษา 2563 มีจำนวน 43 รายวิชา และ 
ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี 42 
รายวิชา  
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 43 รายวิชา 
และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี 42 
รายวิชา  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
ที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
มีจำนวน  0 รายวิชา   
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4  ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 1 รายวิชา  

  5.4.3.1 มคอ.2 รายละเอียด
ของหลักสูตร 
5.4.3.2 มคอ.3 รายละเอียด
รายวิชา 
5.4.3.3 มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(4) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเน ินการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ ้ ามี ) 
ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ภ า ค
การศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 43 
รายวิชา และภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 
2563 มี จำนวน 42 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.
5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
มีจำนวน 43 รายวิชา และภาคเรียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 42 รายวิชา 

  5.4.4.1  ราย ง านผลการ
ดำเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชา 
5.4.4.2 รายงานสรุปจำนวน
และรายชื่อวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 157 

 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

ร ายง านผลการดำ เน ิ นก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
1. ผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน0รายวิชา 
และภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2563มี 
จำนวน1 รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาค
เรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน0
รายวิชา และภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 
2563มี จำนวน1 รายวิชา  

(5) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 
ว ัน หล ังจากส ิ ้นปี
การศึกษา 

มีการดำเนินงานของหลักสูตรในการรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม มคอ.7 ส่งภายใน 60 
วันหลังจากสิ้นปีการศึกษา 
 
 
 

  5.4.5.1 มคอ.7 รายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ข อ ง
น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ที ่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ ้าม ี )  อย ่างน ้อย
ร ้ อ ยละ  25  ขอ ง
รายวิชาที ่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการดำเนินงานการทบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเร ียนรู้ โดยในภาคเรียนที ่ 1 และ 2
ดำเนินการทวนสอบ 11 รายวิชา เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
  

  5.4.6.1 รายงานจำนวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 
5.4.6.2 รายงานจำนวนและ
รายชื่อรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.
4 

(7) ม ีการพ ัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น 

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที ่แล้ว นำมาดำเนินการเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจาก

  5.4.7.1 มคอ.3 รายละเอียด
รายวิชาสัมมนาฯ 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

กลย ุ ท ธ ์ ก า รสอน 
หรือการประเมินผล
การเรียนรู ้ จากผล
การประ เม ิ นกา ร
ดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ผลการประเมินในปีที่แล้ว คือ รูปแบบการ
จัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 และรูปแบบการ
จัดการเรียนสอนแบบร่วมกัน 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ท ุ กคน ได ้ ร ั บการ
ป ฐ ม น ิ เ ท ศ ห รื อ
คำแนะนำด ้ านการ
จัดการเรียนการสอน 

8.1 ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 

ไม่ขอรับการประเมิน 

( 9 )   อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หร ื อว ิ ชาชี พ 
อย ่างน ้อยป ีละหนึ่ง
ครั้ง 

9.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน 
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผศ.ดร.ธิติมา 
พานิชย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล และ
นางสุเพ็ญ ด้วงทอง ได้เข้าร่วมการ
อบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัต ิการเร ื ่อง การปฏิบัต ิสหกิจ
ศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 
เ ร ื ่ อ ง  การจ ั ดสหก ิ จศ ึ กษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 

ดร. อวิกา ศิริรัตนากร  

       -ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เมื่อ
ว ันท ี ่  29 มกราคม พ .ศ . 2564 ใน
หัวข้อเรื่อง “อาจารย์จะสอนออนไลน์
อย่างไร...ให้ปัง” 
9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  5.4.9.1 รายงานจำนวนและ
รายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
แต่ละหลักสูตรในปีการศึกษา 
5.4.9.2 รายงานสรุปจำนวน
อาจารย์ประจำที ่ได้ร ับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา
แต่ละหลักสูตร 
5.4.9.3 เอกสาร/หลักฐานการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพของ
อาจารย์ประจำแต่ละคนแต่ละ
หลักสูตร 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

(10) จำนวนบุคลากร
สน ับสนุนการเร ียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพ ัฒนาว ิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

10.1 มี/ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
(ถ้ามี) 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 2 คน 
1. ช ื ่อสก ุล .นางสาวศ ุจ ิ ร ัตน ์   สร
ประสิทธิ์ 
    ได ้ร ับการพ ัฒนาฯ เร ื ่อง ส ัมมนา
ออนไลน์  เรื่อง จนครบทุกมิติเรื่องสี
แบบบูรณาการ (Zoom meeting) 
2. ชื่อสกุล นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา 

    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง อบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting เกี่ยวกับเครื่อง
ยี่ห้อ Hunter Lab เรื่อง “จบครบทุก
มิติ เรื่อง สี แบบบูรณาการ” 
- ได้รับการพัฒนาฯ 2 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 

 

  5.4.10.1 รายงานจำนวนและ
รายชื่อบุคลากรทั้งหมดในปี
การศึกษา 
5.4.10.2 รายงานจำนวนและ
รายชื ่อบ ุคลากรได้ร ับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา 
5.4.10.3 เอกสาร/หลักฐาน
การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากรแต่ละคน 

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
ท ี ่ ม ี ต ่ อ ค ุ ณ ภ า พ
หล ักส ูตรเฉล ี ่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มีนักศึกษาปีสุดท้าย 
- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย 19 คน 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 19 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.16 
 

 

 

 

 

 

 
 

5.4.11.1 ร า ย ง า น ส รุ ป
ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท ี ่ม ีต ่อบ ัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่
ม ีต ่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ได้
คะแนน 4.86 
 

  5.4.12.1 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้บัณฑิตที ่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ 
5.4.12.2 จำนวนบัณฑิตที่รับ
การประเมินทั้งหมด 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 160 

 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

(1) จำนวนตัวบ ่งช ี ้ผลการดำเน ินงานหลักส ูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง 

………11………….. 

(2) จำนวนตัวบ ่งช ี ้ผลการดำเน ินงานหลักส ูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

………11………….. 

(3) ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้การดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

ร้อยละ ……100…………….. 

  
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

ปัญหาเรื ่องการใช้ห้องปฏิบัติการ 
วัสดุและอุปกณ์ที่ไม่เพียงพอ กรณีมี
ว ิชาแกนที ่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ
และวิชาเลือกเสรีเปิดสอนจำนวน
มาก 

 อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
ความชำนาญในการใช้เครื่ องมือ
ให้แก่นักศึกษา 

 จัดชั ่วโมงปฏิบัติเพิ ่มหลังเรียน 
หรือ ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที ่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ซึ่ง

ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ
เช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้
จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1       ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรดำเนินการจัดหาและประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระบบและกลไกการดำเนนิงาน กระบวนการ 
ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ประเด็นเป้าหมายเชิงปริมาณ : 
คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ไม่
น้อยกว่า 3.51 
ประเด็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ : 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1-1-1 แบบสำรวจความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เร ียนร ู ้ของนักศ ึกษาและ
อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อบ
หลักสูตร 
6.1-1-2 รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มี

https://drive.google.com/file/d/1Ow0j6Q3qQbqlPPNq8Ac_PKnx5maYeoUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow0j6Q3qQbqlPPNq8Ac_PKnx5maYeoUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow0j6Q3qQbqlPPNq8Ac_PKnx5maYeoUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow0j6Q3qQbqlPPNq8Ac_PKnx5maYeoUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ow0j6Q3qQbqlPPNq8Ac_PKnx5maYeoUL/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีระบบการดำเนินงาน

ของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เพื ่อให้ม ีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563  และสรุปและวิเคราะห์ผล โดยจากการสำรวจ
พบว่าความพึงพอใจด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการ
บริการของสำนักวิทยการฯ (ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ) ด้าน
การบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (ด้านการบริการ
ด้านสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย) ของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26, 4.21, 4.16 และ 4.26  ตามลำดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.22) 
และ และอาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจแต่ละด้านอยู ่ในระดับ 4.24, 4.60, 
4.38, และ 4.25 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.37) โดยนักศึกษาและ
อาจารย์มีคะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ยโดยภาพรวม 
เท่ากับ 4.30 และได้นำผลการสำรวจดังกล่าวเพื่อนำมาหาแนวทางในการจัดหา
สิ่งสนับสนุนต่อไป 

รายละเอียด 
คะแนนความพึงพอใจ (เฉลี่ย) 

นักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
1. ด้านสื่อ/เอกสารและ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.26 4.24 

2. ด้านการบริการของสำนัก 
วิทยบริการ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมฯ, 
ศูนย์ภาษา) 

4.21 4.60 

3. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

4.16 4.38 

4 .  ด ้ า น ก า รบ ร ิ ก า ร ด ้ า น ร ะ บ บ
สาธ า รณ ู ป โภคและร ั กษาคว า ม
ปลอดภัย 

4.26 4.25 

    ตารางเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
นักศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ไม่มีข้อมูล 3.95 4.22 

อาจารย์ 
3.83 4.04 4.37 

 

ต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและอาจารย์
ข อ งหล ั ก ส ู ต รประจำปี
การศึกษา2563 
6.1-1-3 รายงานการประชุม
อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อบ
หล ักส ูตร คร ั ้ งที่  2/2562 
วาระเพื่อพิจารณาความพึง
พอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตร 
 

https://drive.google.com/file/d/1s9yEV4ZTui2sHvQujY1ueLl4HJlMaqMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9yEV4ZTui2sHvQujY1ueLl4HJlMaqMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9yEV4ZTui2sHvQujY1ueLl4HJlMaqMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9yEV4ZTui2sHvQujY1ueLl4HJlMaqMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9yEV4ZTui2sHvQujY1ueLl4HJlMaqMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9yEV4ZTui2sHvQujY1ueLl4HJlMaqMi/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
 หลักสูตรได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 พ.ค. 2563) 
เพื่อพิจารณาจัดสรรสิ่งสนับสนุนฯ ตามความเหมาะสมโดยเสนอให้มีการสำรวจ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านสถานีปฏิบัติการ การสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์  สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้สอนนักศึกษา การสำรวจความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและ
สามารถใช้สิ่งสนับสนุนดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2563 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 2/2562 วาระพิจารณาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ตามกระบวนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 และพิจารณา 
มคอ.5 ที่ผ่านมาโดยพบว่าระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเหมาะสมส่งผล
ให้มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมโดยพิจารณาจากคะแนน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับ
มากและมากท่ีสุด ตามลำดับ 
      หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการสำรวจความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์มากกว่า 3.51 
 
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเป้าหมาย : 
           เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี
ปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และมีความทันสมัย ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรมีระบบกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์โดยผ่านกระบวนการการจัดซื้อตามขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของ
ภาครัฐ และรายงานผลการจัดซื ้อต่อคณบดี และอธิการบดีตามลำดับโดยมีการ
กำหนดระยะเวลาในการจัดซื้อที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถใช้งานตรงตามความต้องการ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการและ
รายงานผลการจัดซื้อให้หลักสูตรทราบต่อไป 

อาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์ของภาครัฐ และรายงานผลการจัดซื้อต่อคณบดี และอธิการบดีตามลำดับ 
และมีการรายงานผลการจัดซื ้อให้หลักสูตรทราบในที่ประชุมของหลักสูตร โดยมี

6.1-1-4 รายงานการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
6.1-1-5 ภาพ/รายการสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่ได้ดำเนินการ 
6.1-1-6 หลักฐานการได้รบั
รางวัล หรือ เกิดนวัตกรรม 
เป็นต้น  
6.1-1-7 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้  
6.1-1-8 เพจคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
รายละเอียดในการดำเนินการเตรียมความพร้อม 4 ด้าน คือ 1) ด้านสื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 2) ด้านการบริการของสำนักวิทยการฯ (ห้องสมุด 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา) 3) ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน และ 4) ด้านการบริการด้านสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดของการดำเนินการดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรได้ดำเนินการ
สำรวจความต้องการในการใช้สื ่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้จากอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อที ่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน พบว่าอาจารย์มีความ
ประสงค์ที่จะต้องการใช้สิ่งสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ไมค์ กล้อง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับนักศึกษามีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัย
สนับสนุนในเรื่องของอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรและก็มีความเร็วพร้อมสำหรับ
การเรียนรู้ 

นอกจากนี้หลักสูตรมีการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อแขวนสื่อการเรียน

การสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีไลน์เพ่ือประสานงาน

ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

ไลน์ประสานงานระหว่างนักศึกษาและคณะ และเฟซบุ๊คของหลักสูตร/คณะเพ่ือ

เป็นสื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน โดยให้ความสำคัญกับ

ช่องทางในการสื่อสารแบบออนไลน์มากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับการวิถีการดำเนิน

ชีวิตแบบใหม่ (New normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 
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2. ครุภัณฑ์ หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม
แผนที่ได้วางไว้ มีการขอใบเสนอราคาและคู ่เทียบจากร้านค้า จัดซื้ อ แต่ตั้ง
กรรมการเพื่อตรวจสอบและตรวจรับครุภัณฑ์ตามลำดับ (คำสั่งแต่ตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์)  

3. สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ที ่จำเป็นพื ้นฐานจากมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 
ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายไร ้สาย มัลติมีเดีย ระบบการสื ่อสารไร้สายและ
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุดสำหรับค้นคว้าข้อมูลและบริการยืม-คืนหนังสือ ศูนย์
ว ิ ทยาศาสตร ์  และศ ู นย ์ บ ่ ม เพาะธ ุ รก ิ จ  เป ็ นต ้ น  นอกจากน ั ้ นคณะ
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
เทคโนโลยีการเกษตรยังจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนของ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

- อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล 1 อาคาร 

- อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 1 อาคาร  

- หน่วยปฏิบัติเบเกอรี่ 1 หน่วย 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์จำนวน 

39 เครื่อง 

- ห้องปฏิบัติการเคมีเกษตรจำนวน 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาจำนวน 1 ห้อง 

- ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ  จำนวน 1ห้อง 

- ห้องฝึกอบรมและห้องโถงกิจกรรม 

 - ลานเกษตรสัมพันธ์ 

4. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงานภายใน โดยได้รับจากคณะ 
สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โดย หลักสูตรมีการสำรวจความต้องการใช้วัสดุที่มี
ความจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านการประชุมสถานีฯ 
ครั้งที่ 2/2563 และเสนอไปยังคณะฯ โดยคณะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีปฏิบัติการ เป็นจำนวน  
17,766 บาทโดยจัดสนับสนุนเป็นรายการวัสดุของแห้งที่เกี่ยวกับอาหารและวัสดุ
ที่ไม่ใช่อาหาร (บันทึกข้อความ ขอนำส่งผลการสำรวจรายวิชาที่ทำปฏิบัติการใน
สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1894/2563) จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
หน่วยงานภายนอก โดยส่งเสริมให้นักศึกษาทำโครงการบริการวิชาการเพื ่อนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสถานการณ์จริง และ
สร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์หลักสูตร โครงการบริการวิชาการ 
ได้แก ่

- โครงการบริการวิชาการหน่อไม้แปรรูปเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุ

นงบประมาณจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่

จังหวัดสงขลา จำนวน 1 กลุ่ม คือ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ทุ่งตำเสา  อำเภอ

หาดใหญ่  จ.สงขลา นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกทักษะ

การแปรรูปอาหาร  การนำเสนองานผลิตภัณฑ์จากแปรรูปจากหน่อไม้แก่ชุมชน โดย
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
นักศึกษาได้  ฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารกับแม่บ้าน  การวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่แม่บ้านและชุมชน 

จากผลการดำเนินการตามกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า หลักสูตรสามารถดำเนินการจัดซื้อ
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษาเกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่งสนับสนุนการเรียนรู ้ และมีการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี ทั ้งนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประชุมอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระพิจารณาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกระบวน
จัดหาสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ในปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนการศึกษาที่ 
2/2563) และพิจารณา มคอ.5 ที ่ผ ่านมาโดยพบว่าจากการประเมินผลการ
ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรได้วิเคราะห์จากข้อร้องเรียนของ
อาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนและทบทวนจากข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้สอนใน มคอ.5 เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งสอบถามจากความ
ต้องการของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ พบว่า ในปีการศึกษา 2563 
มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัยและจากการประเมินการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์จากการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของหลักสูตรดังกล่าว เมื่อคณะได้ดำเนินการสนับสนุน
สิ่งสนับสนุนต่างๆให้แก่อาจารย์และนักศึกษาแล้ว ในภาคเรียนที่1/2563 แล้ว
อาจารย์ได้ดำเนินการใช้สื ่อสิ่งสนับสนุนต่างๆและประเมินผลพบว่าในรายวิชาที่
จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเฉพาะเช่นการเขียนสูตร ไม่สามารถที่จะใช้สื่อที่จัดให้ได้
อย่างเต็มที ่ดังนั ้น หลักสูตรเองจึงได้เสนอต่อคณะเป็นครั ้งที ่สองเพื ่อจัดหาสิ่ง
สนับสนุนที ่ม ีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที ่ม ีความ
เฉพาะเจาะจงเช่น เมาส์ปากกา (pen mouse) หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องมีการคำนวณ การเขียนสูตรโครงสร้าง เป็นต้น และ
เสนอไปยังคณะฯ เพ่ือดำเนินการจัดซื้อต่อไป โดยในภาคเรียนที่ 2/2563ทางคณะฯ 
ได้จัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวมาให้แก่อาจารย์ที่มีความประสงค์ต้องการใช้และนำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

จากการประเมินการจัดสรรวัสดุฝึกผ่านสถานีปฏิบัติการฯ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปสู่การจัดการเรียนสอนใน
รายวิชา พบว่าสามารถจัดการเรียนการสอนที่เกิดการเรียนรู ้ได้จริงและมี
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ประสิทธิภาพ และเกิดผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น รายวิชาการแปรรูป
อาหาร 1-2 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบนำเสนอในรายวิชา และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ส่งประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในการประกวดนวัตกรรมอาหาร 
(Food innovation) ในการประกวด FoSTAT Food Innovation Concept 
Contest ประจำปี 2564 

ในปีการศึกษา 2562 เมื่อประเมินระบบและกลไก (งบประมาณ) พบว่า
การได้รับงบประมาณในช่องทางการของงบประมาณจากทางคณะไม่เพียงพอต่อ
การจัดให้การเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพได้ ดังนั้น
หลักสูตรจึงได้ประชุมวางแผนให้อาจารย์หางบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอของบประมาณผ่านโครงการบริการ
วิชาการ (โครงการพระราโชบาย) จากทางมหาวิทยาลัยจำนวน 2 โครงการ และ
อาจารย์ผู้สอนได้นำงบประมาณในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริการ
วิชาการสนับสนุนนักศึกษาผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริการวิชาการ
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อประเมินผลการปรับปรุงพบว่าสามารถ
สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาได้ฝึกอย่างเพียงต่อยอดไปสู ่การแข่งขัน 
FoSTAT Food Innovation Concept Contest ประจำปี 2564 ได ้
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

       หลักสูตรได้มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับจากนักศึกษาและอาจารย์ 

นักศึกษาและอาจารย์ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยจากรายงานการสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ค่าเฉลี่ย

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ตามลำดับ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
หลักสูตรจึงนำผลการประเมินที่ได้มาประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน

และได้หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องวัดความหนืดแบบราง ตู้อบลม

ร้อนแบบมีพัดลม 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวพื้นฐานเพิ่มเติม เช่น ช้อน มีด เขียง อ่าง

ผสม หม้อ กระทะ พายไม้ เป็นต้น 

ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเร ียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงเพื ่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาและสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการร่วมทำงานวิจัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 

     จากการจากการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2562 พบว่า งบประมาณมีแนวโน้มลดลงทุกปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการทำบทปฏิบัติการ  ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการ
วางแผนให้อาจารย์ที ่มีความเชี ่ยวชาญในแต่ละสาขาในแต่ละลักษณะ ก็คือ เช่น 
อาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านวิจัยและอาจารย์ที่มีความสามารถในการให้บริการ
วิชาการมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากในส่วน
ของฝ่ายนี้แล้ว จากผลการดำเนินงาน พบว่า อาจารย์ณฐมน เสมือนคิดได้เสนอโครง
พระราโชบายได้รับสนับสนุน 2 โครงการ และได้นำวัสดุและอุปกรณ์ มาให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติในการทดลองในรายวิชาปัญหาพิเศษ เมื่อได้ผลการทดลองแล้วนักศึกษาสาม
รถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีผลงานที่ถูกต้องตามหลัการเรียนการสอน ส่งผล
ให้เกรดที่ดี อีกทั้งนำผลที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนฟาร์มควนหลัน ต.เปียน อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา  
    นอกจากนี้ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ได้งบประมาณจากการบริการวิชาการตามพระ
ราโชบาย ของกลุ่มวิสาหกิจบ้านท่าหมอไชย ในการแปรรูปหน่อไม้ โดยนำสิ่งสนับสนุน
จากโครงการดังกล่าวมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาการแปรรูป
อาหาร 1 หลังจากนี้ ได้นำผลที่ได้จากการเรียนการสอนไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มชุมชน
ต่อไป 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
     เมื่อประเมินผลสื่อสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความเพียงพอ 
และเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากคะแนนประเมินสิ่งสนับสนุนในระดับมาก 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจาก             
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

- หลักสูตรมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแลนักศึกษาอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในด้านคุณวุฒิ ทั้งนี้ควรสนับสนุน
ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
- หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่ใช้แนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ความสำเร็จ (OBE) 
- หลักสูตรบริหารจัดการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

ความเห็นของประธานหลักสูตร             
ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ               

การเสนอแนะ 

เห็นควรนำข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพต่อเพื่อให้หลักสูตรมี
คุณภาพต่อไป 

การนำไปดำเนนิการเพื่อ                  
การวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

นำข้อเสนอแนะจากผู ้ประเมินไปปรับปรุงเนื ้อหาสาระ วิธีการสอน วิธีการ
ประเมินผลเพ่ือทำให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน 

จุดอ่อน :  
- ควรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากกว่าเดิม และ

อยากศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- อยากให้หลักสูตรเพิ่มเติมในส่วนของวิชาปฏิบัติการ เพื่อให้

นักศึกษามีทักษะในการทำงาน/ปฏิบัติงานที่ที่ดีขึ้น 
จุดแข็ง :  

- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
เนื่องจากมีระบบการดูแลนักศึกษาที่ดี และให้คำปรึกษา
นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
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- การฝึก 180 ชั่วโมง ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติได้มาก 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ส่งเสริมและดูแลนักศึกษาให้ดีเพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจาก

ผลการประเมิน 
ไม่มี 

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน สัมภาษณ์ 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผล                  
การประเมิน 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับสูงมาก  
- บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
- บัณฑิตสามารถแก้ปัญหาได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด

ต่อยอดได้ 

- จุดที่ควรพัฒนา ควรเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ ความม่ันใจในตนเอง  

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล             
การประเมิน 

ควรจัดทำโครงการนอกเหนือจากที่มีเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำและ
ความมั่นใจ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจาก
ผลการประเมิน 

ไม่มี 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

การเปลี ่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี)                
ที ่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี  
ที่ผ่านมา 

สถานกาณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

การเปลี ่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี)              
ท ี ่ม ีผลกระทบต่อหล ักส ูตรในช่วง 2 ปี               
ที่ผ่านมา 

สถานกาณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจำปี 

แผนการดำเนนิงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 
2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมิน 

ปีการศึกษา 2564 ประธานหลักสูตร อยู่ในช่วงดำเนินการ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก) 
.............................................................................................................................................. ..................................... 
........................................................................................................................................... ........................................ 

3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและ
การประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา) 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................. ...................... 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
........................................................................................................................................................................... ........ 
............................................................................................................. ...................................................................... 
4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี ............................. 

(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนและผู้รับผิดชอบ
...................................................................................... ..................................................................................... ........ 
............................................................................ ...................................................................................... ................. 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 ท่าน และคณาจารย์ร้อยละ 80 มีงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติ 
-   หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทีด่ี ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัล

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
- หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้ศึกษาใหม่ในหลายรูปแบบสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ส่งผล

ให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้ดี ส่งผลให้ผลการเรียนดี และมีโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับ
เกียรตินิยม และเรียนได้อย่างมีความสุข  

- อาจารย์มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

- การจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการใหผู้้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัมนาการเรียนการสอน ก่อให้เกิดผลการเรียนรูบ้รรลุตามเป้าหมาย 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์    วันที่รายงาน :  10 มิถุนายน 2564 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ชื่อ-สกุล :   อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง         วันที่รายงาน :  10 มิถุนายน 2564 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ชื่อ-สกุล :   ดร.อวิกา ศิริรัตนากร     วันที่รายงาน :  10 มิถุนายน 2564 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ชื่อ-สกุล :   ผศ.ณฐมน เสมือนคิด     วันที่รายงาน :  10 มิถุนายน 2564 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ชื่อ-สกุล :   ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล  วันที่รายงาน :  10 มิถุนายน 2564  

ประธานหลักสูตร :   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  พานิชย์  

ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน :   10 มิถุนายน 2564 

เห็นชอบโดย :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง     (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน :  18  มิถุนายน  2564 

เห็นชอบโดย :   อาจารย ์ดร.มงคล  เทพรัตน์   (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที่รายงาน :  18  มิถุนายน  2564 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เมื่อ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2563  ผลการประเมิน
สรุปได้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลกัสูตร 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ต ัวบ ่งช ี ้ท ี ่  2.1 ค ุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษา
แห่งชาติ 

4.50 ค่าเฉลี่ย 4.86 บรรลุ 4.86 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ท ี ่ ได ้งานทำหร ือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.00 

 

X 100 = 81.25% บรรลุ 4.06 คะแนน 
13 

16 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.46 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ 
นักศึกษา 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

4.00 3.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพฒันาอาจารย ์

4.00 3.00 คะแนน ไม่บรรล ุ 3.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 4.44  คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

60 
3 

X 100 = 60% บรรลุ 5.00 คะแนน 
5 

- ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ำ ร ง ตำแหน ่ งทา ง
วิชาการ 

60 

2 

X 100 = 40% ไม่บรรล ุ 3.33 คะแนน 
5 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

20 
1 

X 100 = 20 % บรรลุ 5.00 คะแนน 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 4.15 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวชิาในหลักสตูร 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ ่งช ี ้ท ี ่   5.2 การวาง
ระบบผ ู ้สอนและจ ัดการ
เรียนการสอน 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

4.00 3.00 คะแนน ไม่บรรล ุ 3.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ต ัวบ ่งช ี ้ท ี ่  5 .4  ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
100 

 
11 

 
X 

 
100 

 
= 

 
100% 

 
บรรลุ 

 

 
5.00 คะแนน 11 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4.00  คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6  (52.36/13 ตัวบ่งชี้) 4.03 คะแนน 
 
 
 

ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การ
กำกับมาตรฐาน 

 
ผ่าน/ไม่ผา่นการประเมิน 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค ์ประกอบท ี ่  2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 
4.86, 
4.06 

4.46 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค ์ประกอบท ี ่  3 
นักศึกษา 

3 - 4.00, 4.00 3.00 4.00 ระดับคุณภาพด ี

องค ์ประกอบท ี ่  4 
อาจารย์ 3 

 
4.44 

 
4.00 4.00 4.15 ระดับคุณภาพดีมาก 
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องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค ์ประกอบท ี ่  5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4 - 
4.00, 4.00, 

3.00 
5.00 4.00 ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบที่  6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 4.0 - 4.0 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน 4.03 4.44 3.86 4.18  ระดับคุณภาพดีมาก 

 

ตารางท่ี 4 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที ่ จำนวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  9 - 4.00, 4.00, 
4.00, 3.00, 

4.00 

4.86, 
4.06, 
3.00, 
5.00 

3.99 

ระดับคุณภาพด ี

2 4 4.44 4.00, 4.00 4.00 4.11 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 - - - -   
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มาตรฐานที ่ จำนวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

4 - - - -   

5 - - - -   

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน  4.44 3.86 4.18  ระดับคุณภาพดีมาก 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2- องค์ประกอบที่ 6  

จุดเด่น 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 ท่าน และคณาจารย์ร้อยละ 80 มีงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติ 
-   หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ดี ส่งผลให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัล

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
- หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมให้ศึกษาใหม่ในหลายรูปแบบสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ส่งผล

ให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้ดี ส่งผลให้ผลการเรียนดี และมีโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับ
เกียรตินิยม และเรียนได้อย่างมีความสุข  

- อาจารย์มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

- การจัดการเรียนการสอนให้สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการใหผู้้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัมนาการเรียนการสอน ก่อให้เกิดผลการเรียนรูบ้รรลุตามเป้าหมาย 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  

2 - - --ระดับปริญญาตรี - 

3 - - --ระดับปริญญาโท 2 

4 - - --ระดับปริญญาเอก 3 

5 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 52 

6 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

7 
- - --จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทาง
วิชาการ 

3 

8 
- - --จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2 

9 
- - --จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

- 

10 - - --จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

12 
จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

6 

13 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

5 

14 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร - 

15 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- 

16 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร - 

17 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

- 

18 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- 

19 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 
20 - - --จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 1 

21 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

- 

22 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562 

- 

23 - - --จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

24 
- - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 

26 - - --จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

27 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

- 

28 
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

29 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

30 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

31 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

32 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

33 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

34 
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- 

35 การมีงานทำของบัณฑิต  

36 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 42 

37 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา 

14 

38 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

7 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

39 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 

40 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 1 

41 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 1 

42 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

43 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

11,940 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.86 

47 ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

48 
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

- 

49 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

50 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

51 
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- 

52 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

53 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 

54 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

55 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- 

56 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

57 
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

58 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

59 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 183 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

61 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

62 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

63 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

 

 
 
 
 


