
การจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและ

กระบวนการในการนํานักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่

นําเสนอโดย อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร



การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็น

• ขั้นตอนที่ 1 ภาควิชาและหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดประเด็นความรู้และวางแผนการ

ดําเนินงานของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังต่อไปนี้

• 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

– การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด และได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน 

TQF

เป้าหมาย การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน เป็นต้น

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ การ

ทํางาน การประกอบอาชีพ

– สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้าน แหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ (องค์ประกอบที่ 6)



การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็น

• ภาควิชาและหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน         

ตามแนวทางดังต่อไปนี้

• 2. ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา
– คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1) 

– ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา

– ผลสะท้อนกลับ จากอาจารย์นิเทศ และนักศึกษา จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา 



การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็น

• ภาควิชาและหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน         

ตามแนวทางดังต่อไปนี้

• 3. ผลการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3) 

– การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ

– การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร



การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็น

• ขั้นตอนที่ 2 ภาควิชาและหลักสูตรจัดทําแผนของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน 

ดังต่อไปนี้

• 1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

• 2. แผนการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และวิสาหกิจชุมชน



• กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการ

บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

– อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรมการเสริม

ทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําเสนอที่ประชุม

หลักสูตรและภาควชิา

– คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด 

และแผนพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่ปรากฎใน มคอ.2

– อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดกิจกรรม และการประเมินผลด้านทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับ

จากการศึกษานอกชั้นเรียน และทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่กําหนดไว้ใน  มคอ.3

– อาจารย์ผู้สอนจัดทําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และนําเสนอที่

ประชุมหลักสูตรและภาควิชา

• 1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย      

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม



• การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ : เชิญ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้กับอาจารย์ใน

หลักสูตรและภาควิชา 

• ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านโจทย์วิจัยชุมชน ในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

• จัดการเรียนการสอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติตามรายละเอียด มคอ.3 ที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งการประเมิน

ทักษะการเรียนรู้ที่ได้ของนักศึกษา

• 1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย      

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม



• เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการศึกษาดูงานที่โรงงาน Premium Food Ltd. 

วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว (ด้านการแปรรูปผัก ผลไม้) และโรงงานแคบหมูแม่แช่ม





• การจัดการเรียนรู้ผ่านโจทย์วิจัยชุมชน 

• อาจารย์ผู้สอนสอนทฤษฎีพร้อมยกตัวอย่าง 

• แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยโจทย์วิจัยมาจาก

การศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว 

(ด้านการแปรรูปผัก ผลไม้) 



• แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยโจทย์

วิจัยมาจากการศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว (ด้านการแปรรูปผัก ผลไม้) 



• นักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอโครงร่างงานวิจัย 

• อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงร่างงานวิจัย

• นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือการแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ตามที่ระบุในโครงร่างงานวิจัย 

• นักศึกษานําเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์จริง





• การประเมินทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาภายในห้องเรียนและการจัดกิจกรรม

การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน

– ทักษะด้านการสร้างแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่

– ทักษะการการเขียนโครงร่างงานวิจัยจากโจทย์ชุมชน

– ทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู การนําเสนอข้อมูล         

การสื่อสาร

– ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ ์และทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์

– ทักษะการนําเสนอผลงานนวัตกรรมอาหาร

• ประเมินจากชิ้นงาน (โครงร่างงานวิจัย, ใบงานกิจกรรม) การนําเสนอ

ผลงาน การตอบคําถาม การสังเกตพฤติกรรมส่วนบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม 

• อาจารย์ผู้สอนจัดทําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ 

มคอ.6 และนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชา



• การสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน เกี่ยวกับการเสริมทักษะการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

• 1. แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย      

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม



สรุปแนวปฏิบัติ การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภาควิชาและหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดประเด็นความรู้และวาง

แผนการดําเนินงานของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ผลการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสตูร (2.1, 5.2, 5.3 และ 6)

2. ผลสะท้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับหลักสูตร ฝึกงาน และสหกิจศกึษา

3. มคอ.5, 6 และ 7
ภาควิชาและหลักสูตรจัดทําแผนของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน

- แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-  แผนการศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

และวิสาหกิจชุมชน 

อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการ

จัดกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการ

จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําเสนอที่ประชุมหลักสูตร

และภาควิชา



สรุปแนวปฏิบัติ การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด และแผนพัฒนาการ

เรียนรู้ของแต่ละวิชาที่ปรากฎใน มคอ.2

อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดกิจกรรม และการประเมินผลด้านทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษานอก

ชั้นเรียน และทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3

อาจารย์ผู้สอนจัดทําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรและ

ภาควิชา เพื่อสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน

1. ผลการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสตูร (2.1, 5.2, 5.3 และ 6)

2. ผลสะท้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับหลักสูตร ฝึกงาน และสหกิจศกึษา

3. มคอ.5, 6 และ 7

4. ผลการนําแนวปฏิบตัไิปใช้

การสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 

การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนําแนวปฏิบัติไปใช้

การปรับปรุงเป็นแนวปฎิบัติที่ดี 



การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ

• หลักสูตรและภาควิชาได้วางแผนการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวกับนักศึกษากลุ่มเดิมที่เรียนรายวิชา

การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในปีที่ 3 เทอม 2 ผ่านรายวิชา

– หลักการวิเคราะห์อาหาร และเทคโนโลยีผักผลไม ้และ

– กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ได้แก่ การบริการวิชาการโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ในการสร้างอาชีพของธนาคารออมสิน

• โดยรายวิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนักศึกษาปีที่ 4 บูรณาการกับ       

การบริการวิชาการ ที่ บ้านหมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

• เพื่อบริการวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากลําไย 

• ดังนั้นทางภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการในหมู่บ้าน

ดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2561-2562 ทําให้หมู่บ้าน มีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากลําไย ได้แก่ น้ําเชื่อม

ลําไย ไส้กวนลําไย และน้ําพริกลําไย เป็นต้น 

• โดยทางหลักสูตรและภาควิชา ได้นํานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการให้ความรู้ในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากลําไยดังกล่าว



การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ

การบริการวิชาการ















    การประเมินทักษะการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่

นักศึกษานอกชั้นเรียน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้แก่ การ

บริการวิชาการโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ในการสร้างอาชีพของธนาคารออมสิน

1. ทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

2. ทักษะการเป็นวิทยากรผู้ช่วย การเป็นผู้นํา การกล้าแสดงออก

3. ทักษะการนําเสนอ การสื่อสาร กับบุคคลที่แตกต่างกัน

4. ทักษะการแก้ไขปัญหา การตอบคําถาม 

5. การนําความรู้จากการเรียนในหลักสูตรวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น หลักการแปรรูปอาหาร กฎหมาย

และมาตรฐานอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และสุขลักษณะการผลิตเบื้องต้น

- การประเมิน : นักศึกษาประเมินตนเอง ผู้เข้าอบรมและอาจารย์ประเมินนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษาโดยอาจารย์ และการให้นักศึกษาสะท้อนกลับผลของการเป็นวิทยากรและการบริการวิชาการสู่ชุมชน

- หลังจากการบริการวิชาการทั้งที่ อ.จอมทอง และโครงการของธนาคารออมสิน ฯ ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมา

นําเสนอให้เพื่อนในหอ้งเรียนฟัง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และให้ผลสะท้อนกลับ เพื่ออาจารย์นํา

กลับไปปรับปรุงและพัฒนาลักษณะกิจกรรมต่อไป



• รายวิชา AGI 3207 เทคโนโลยีผักและผลไม้ ได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์    

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559-2563 

• โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัย และบูรณาการวิจัยสู่การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ที่

ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

•  โดยนําโจทย์วิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์แยมสตอว์เบอร์รี่ของชุมชนสะเมิงที่ได้ทําการสํารวจปัญหาพื้นฐาน

เรื่อง แยมมีสีคล้ําและไม่เกิดเจล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การปรับสมบัติทางวิทยากระแส

และเนื้อสัมผัสของเจลไฮโดรคอลลอยด์ที่เสริมเส้นใยอาหาร กรณีศึกษา กาละแมและแยมสตอว์เบอร์รี่

ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ ทุนวิจัย สวทช 2561 มาเป็นประเด็นวิจัยง่ายๆให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเอก

เลือก เทคโนโลยีผักและผลไม้ได้ลองเสนอวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว 



• โดยกําหนดให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มไปศึกษา

– ส่วนผสม กระบวนการผลิตแยม เทคนิคการใช้อุณหภูมิกวนแยม การเลือกใช้เพคตินชนิดต่างๆ 

การทดสอบคุณภาพและการเกิดเจลของแยม 

• จากนั้นเขียน Flow chart กระบวนการผลิต 

• นํามาฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถนําไปสาธิตให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้

•  นักศึกษานําผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบและรายงานผลการวิเคราะห์ทางกายภาพเช่นค่าสี 

เนื้อสัมผัส เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านที่มีปัญหา



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนําแนวปฏิบัติไปใช้

การปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 



สรุปแนวปฏิบัติ การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภาควิชาและหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดประเด็นความรู้และวาง

แผนการดําเนินงานของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ผลการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสตูร (2.1, 5.2, 5.3 และ 6)

2. ผลสะท้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับหลักสูตร ฝึกงาน และสหกิจศกึษา

3. มคอ.5, 6 และ 7
ภาควิชาและหลักสูตรจัดทําแผนของหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอน

- แผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-  แผนการศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

และวิสาหกิจชุมชน 

อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่มีการ

จัดกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการ

จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําเสนอที่ประชุมหลักสูตร

และภาควิชา



สรุปแนวปฏิบัติ การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด และแผนพัฒนาการ

เรียนรู้ของแต่ละวิชาที่ปรากฎใน มคอ.2

อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดกิจกรรม และการประเมินผลด้านทักษะการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษานอก

ชั้นเรียน และทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3

อาจารย์ผู้สอนจัดทําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 และนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรและ

ภาควิชา เพื่อสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน

1. ผลการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสตูร (2.1, 5.2, 5.3 และ 6)

2. ผลสะท้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับหลักสูตร ฝึกงาน และสหกิจศกึษา

3. มคอ.5, 6 และ 7

4. ผลการนําแนวปฏิบตัไิปใช้

การสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 

การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนําแนวปฏิบัติไปใช้

การปรับปรุงเป็นแนวปฎิบัติที่ดี 

**เพิ่มการวัดและประเมินผลให้ชัดเจนมากขึ้นและเพิม่การนาํ

องค์ความรู้ที่ได้กลบัไปยังชุมชน 



• 2. แผนการศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

และวิสาหกิจชุมชน

• กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ใหแ้ก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และวิสาหกิจชมุชน 

– หลักสูตรและภาควิชาจัดทําแผนการศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

และวิสาหกิจชุมชน โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

– โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ อาหารกระป๋อง อาหารแช่เยือกแข็ง อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์แปรรูป โรงงานนม โดยเน้นการศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมและการประกัน

คุณภาพ ระบบมาตรฐานของโรงงาน และอื่นที่เกี่ยวข้อง

– วิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตระดับวิสหกิจชุมชน การควบคุมคุณภาพ 

กฎหมายและมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการวสิาหกิจชุมชน การตลาดระดับวิสาหกิจชุมชน

















แนวปฏิบัติการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และวิสาหกิจชุมชน

ภาควิชาและหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดประเด็นความรู้และวาง

แผนการดําเนินงานของหลักสูตรด้านกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่

นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการศึกษาดูงานสถานประกอบการ            

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และวิสาหกิจชุมชน 

1. ผลการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสตูร (2.1, 5.2, 5.3 และ 6)

2. ผลสะท้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับหลักสูตร ฝึกงาน และสหกิจศกึษา

3. มคอ.5, 6 และ 7

อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ของรายวิชาที่มีการจัดกิจกรรม

การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการศึกษาดูงาน

สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และวิสาหกิจชุมชน  และ

นําเสนอที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันตรวจสอบ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ

รายละเอียด และแผนพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่ปรากฎใน มคอ.2



ภาควิชาและหลักสูตรจัดทําคําขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ

วิสาหกิจชุมชน  ซึ่งจะระบุชื่อสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และกําหนดการในการดําเนินกิจกรรมให้ชัดเจน

กระบวนการขออนุญาตศึกษาดูงาน

1. อาจารย์ประจําวิชาหรือประธานหลักสูตรทําเอกสารบันทึกข้อความดังต่อไปนี้ มายัง

ภาควิชาฯ และภาควิชาฯเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตดําเนินการ

- เอกสารการขออนุญาตศึกษาดูงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน

- เอกสารการขออนุญาตผู้ปกครอง

- เอกสารหลักฐานการทําประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

2. เมื่อทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือวิสาหกิจชุมชน ตอบรับการศึกษาดูงาน และ

เอกสารต่างๆในข้อ 1 ครบสมบูรณ์ ให้อาจารย์ประจําวิชาหรือประธานหลักสูตร ทํา

บันทึกข้อความมายังภาควิชาฯ เพื่อออกคําสั่งไปราชการในการศึกษาดูงาน โดยแนบ

เอกสารโครงการฯ ที่คณบดีอนุมัติ แบบตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน เอกสารการขอ

อนุญาตผู้ปกครองและหลักฐานการทําประกันอุบัติเหตุและภาควิชาฯ เสนอต่อคณบดี

เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกคําสั่งไปราชการ

3. อาจารย์ประจําวิชาหรือประธานหลักสูตรทําเอกสารบันทึกข้อความขอความ

อนุเคราะห์คณะ ออกหนังสือขอบคุณ



อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดกิจกรรม บูรณาการกับการเรียนการสอน และการประเมินผลด้านทักษะการเรียนรู้ที่

นักศึกษาได้รับจากการศึกษานอกชั้นเรียน และทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3

อาจารย์ผู้สอนจัดทําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และนําเสนอที่ประชุมหลักสูตรและภาควิชา    

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน

1. ผลการประกันคุณภาพ

ระดับหลกัสตูร (2.1, 5.2, 5.3 และ 6)

2. ผลสะท้อนกลับจาก ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์นิเทศ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับหลักสูตร ฝึกงาน และสหกิจศกึษา

3. มคอ.5, 6 และ 7

4. ผลการนําแนวปฏิบตัไิปใช้

การสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 

การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนําแนวปฏิบัติไปใช้

การปรับปรุงเป็นแนวปฎิบัติที่ดี 

ควรเพิ่มกิจกรรมการบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนมากขึ้น หรือเพิ่มกระบวนการ

ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยของรายวิชาปัญหาพิเศษจากการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน 

ควรเพิ่มกระบวนการวัดและประเมินผลถึงทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน

ควรเพิ่มการประเมินกระบวนการการจัดการศึกษาที่การบูรณาการกับการศึกษาดูงาน



การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ

ศึกษาดูงาน: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง


