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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ

ก

1.1 บทสรุปผู้บริหำร
รายงานการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็ น หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ ก าร
ประเมิ น ของ สป.อว. ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN
University Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0 ในรอบปี ก ารศึ ก ษา
2562 มีนักศึกษาในหลักสูตรจานวน 223 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทั้ง 5 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 คน ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 1,280,900
บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 659,200 บาท และเงินรายได้ 621,700 บาท โดยมีผลการ
ประเมิ น จ านวน 11 Criteria พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ 2.9 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ราย Criteria
แสดงผลดังนี้
ตำรำงกำรประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Specification
Criterion 3 Programme Structure and Content
Criterion 4 Teaching and Learning Approach
Criterion 5 Student Approach
Criterion 6 Academic Staff Quality
Criterion 7 Support Staff Quality
Criterion 8 Student Quality and Support
Criterion 9 Facilities and Infrastructure
Criterion 10 Quality Enhancement
Criterion 11 Output

ข

ประเมินตนเอง
ผ่าน
3
3
3
3
3
4
4
2
3
2
2

เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน 1
ไม่ปรากฏ
การ
ดาเนินการ
(ไม่มี
เอกสาร
ไม่มแี ผน
หรือไม่มี
หลักฐาน)

คะแนน 2
มีการ
วางแผนแต่
ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

คะแนน 3
มีเอกสาร
แต่ไม่
เชื่อมโยง
กับการ
ปฏิบัติ หรือ
มีการ
ดาเนินการ
แต่ยังไม่
ครบถ้วน

คะแนน 4
มีเอกสาร
และ
หลักฐาน
การ
ดาเนินการ
ตามเกณฑ์

คะแนน 5
มีเอกสาร
และหลักฐาน
ชัดเจนที่
แสดงถึงการ
ดาเนินการที่
มี
ประสิทธิภาพ
ดีกว่าเกณฑ์

คะแนน 6 คะแนน 7
ตัวอย่าง
ดีเยี่ยม เป็น
แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติ
ที่ดี
ในระดับ
โลก หรือ
แนวปฏิบัติ
ชั้นนา

1.2 วิธีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทารายงานการ
ประเมิ นตนเองในการประชุม อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลัก สู ตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่ อวัน ที่ 1 เมษายน
2563 โดยมอบหมายให้แต่ละท่านรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และทาร่างในแต่ละส่วนของรายงาน
และจั ด ท าร่ า งรายงานการประเมิ น ตนเองเพื่ อ พิ จ ารณาร่ วมกั น อี ก ครั้ ง ในการประชุ ม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อพิ จารณาปรับปรุงแก้ไขใน
รายละเอียด และประชุมร่วมกันอีกครั้งในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพือ่ สรุปการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
1.3 ข้อมูลพื้นฐำน
1.3.1 ภำพรวมของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนำบัณ ฑิตสู่ควำม
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญำ อดทน สู้งำน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อควำมเจริญรุ่งเรือง
วัฒนำของสังคมไทยที่มีกำรเกษตรเป็นรำกฐำน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่า “เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำที่มีควำมเป็นเลิศทำงกำรเกษตรในระดับนำนำชำติ”
ค

1.3.2 ภำพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุ รกิ จการเกษตร เข้าด้วยกัน โดยมีป รัชญาการศึก ษา (Philosophy of Education)ว่า "บั ณ ฑิ ต ผู้ มี
ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร อุดมด้ว ยคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม" และมี วิสั ย ทั ศ น์ (Vision) ว่ า "สร้ำ งและพั ฒ นำบั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ท่ี มุ่ งมั่ น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชำญ รวมทั้งเสริมสร้ำงนวัตกรรม ด้ำนวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตรให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมบริบทของมหำวิทยำลัยในกำกับ"
1.3.3 ภำพรวมของหลักสูตร
ชือ่ หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญำ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
หลักสูตรได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
ควำมเป็นมำของหลักสูตร :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเริ่มเปิดครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2537 และมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ล่าสุดมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งหลักสูตรปัจจุบันยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวางแผนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในปี ก ารศึ ก ษา 2563 เพื่ อ ใช้ กั บ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2565
ปรัชญำของหลักสูตร :
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ และสามารถพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่มี ความสามารถอธิบ ายและประยุ กต์ใช้ ความรู้ด้านการวิเคราะห์
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การ
การตลาด และการเป็นผูป้ ระกอบการได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นอาหารเพื่ อ
สุ ข ภาพ อาหารอิ น ทรีย์ และการผลิ ต อาหารเพื่ อ สิ่ งแวดล้ อ มได้ อ ย่ างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญ หาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอั งกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นาและผูต้ ามที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
อำชีพหลังสำเร็จกำรศึกษำ :
งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานด้านคอมพิวเตอร์
งานด้านสังคมศาสตร์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน และการประกอบ
อาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร :
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ และสามารถพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
PLO ของหลักสูตร :
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

จ

2.

3.
4.

5.
6.
7.

เพื่อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่มี ความสามารถอธิบ ายและประยุ กต์ใช้ ความรู้ด้านการวิเคราะห์
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ด้ า นการจั ด การ
การตลาด และการเป็นผูป้ ระกอบการได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นอาหารเพื่ อ
สุ ข ภาพ อาหารอิ น ทรีย์ และการผลิ ต อาหารเพื่ อ สิ่ งแวดล้ อ มได้ อ ย่ างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญ หาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นาและผูต้ ามที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : ไม่มี
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตำรำงแสดงจำนวนนักศึกษำแต่ละชั้นปี ในปีกำรศึกษำ 2562
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
ปี 7
(2562) (2561) (2560) (2559) (2558) (2557) (2556)
47
60
64
52
(21.1)

(26.9)

(28.7)

(23.3)

ฉ

ปี 8
(2555)
-

รวม
223
(คน)
(100)
(ร้อยละ)

ตำรำงแสดงจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นางสาววัลยา โมราสุข
นักวิชาการ
คบ. (คหกรรม
โภชนาการ
ศาสตร์)
2. นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
นักวิทยาศาสตร์ วศ.ม.
(วิศวกรรม
อาหาร)
3. นางจันทร์จิรา วันชนะ
นักวิทยาศาสตร์ ศศ.บ. (อาหาร
และโภชนาการ)
4. นางสาวนันท์ณภัส ระหงษ์
นักวิทยาศาสตร์ วทบ.
(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร)
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางราไพ ศุภวงค์
ผูป้ ฏิบัติงาน ปวส.
บริหาร
(คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

สถานภาพ
การว่าจ้าง

ข้าราชการ

22

พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย

18

พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย
พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย

19

พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย

36

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการ EA204
2. ห้องปฏิบัติการ EA207
3. ห้องปฏิบัติการ EA209
4. ห้องปฏิบัติการ EA304
ช

อายุการ
ทางาน
(ปี)

8

5. ห้องปฏิบัติการ EA306
6. ห้องปฏิบัติการ EA404
7. ห้องปฏิบัติการ EA407
8. ห้องปฏิบัติการ EA409
9. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ (สหกิจศึกษา)
1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
2. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
3. บริษัท ซันสวีท จากัด
4. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
6. บริษัท ข้าว ซี พี จากัด
7. บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
8. บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
9. บริษัท อาพลฟู้ดส์ โปรเซสซิ่ง จากัด
10. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จากัด
11. สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด
12. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
13. บริษัท ทีซี ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จากัด
14. บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด (ฟอสเฟส ดิวิชั่น)
15. บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย เรสเตอรองท์แอนแฟรนไซส์ จากัด
16. บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ซฟู้ด จากัด
17. บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จากัด (มหาชน)
18. บริษัท เคเอฟ ฟู้ดส์ จากัด
19. บริษัท อาหารยอดคุณ จากัด
20. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จากัด
21. บริษัท ฟู้ดส์แอนด์ดริง้ ส์ จากัด
22. โรงงาน บริษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด
23. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน)

ซ

กลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกำหนดไว้ :
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
กลยุทธ์
1. มีความสามารถอธิบายและ
1. จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูป ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
อาหารได้อย่างเหมาะสม มี
2. จัดการเรียนการสอนตาม 2011 Resource Guide for
คุณธรรมและจริยธรรม
Approval and Reapproval of Undergraduate Food
2. มีความสามารถอธิบายและ
Science Programs ของ Institute of Food Technology
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ (เป็นการกาหนดเกี่ยวกับกรอบความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษาพึงมี)
ระบบประกันคุณภาพ และความ
3. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม
รายวิชา
มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารได้
6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เพื่อการสื่อสารและการแสวงหา
สารสนเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์
3. มีความสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ
การตลาด และการเป็น
ผูป้ ระกอบการ ได้อย่างเหมาะสม

1. กาหนดรายวิชาด้านการจัดการ การตลาด และการ
เป็นผู้ประกอบการให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเอกบังคับ
(เป็นการเพิ่มความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการ
ทางานในอนาคต ตามที่ได้รับฟังความเห็นจากผูม้ ีส่วน
ฌ

คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
ร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา)
2. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
รายวิชา
กลยุทธ์

4. ความสามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ อาหารอินทรีย์ และการ
ผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

1. กาหนดรายวิชาด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
อินทรีย์ และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาเอกบังคับ
(เป็นการเพิ่มความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
อินทรีย์ และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา)
2. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
รายวิชา
กลยุทธ์

7. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น มีภาวะผูน้ า
และผู้ตามที่เหมาะสม มีทัศนคติที่
ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่
จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ

1. นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามจานวน
ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. การมอบหมายงานทั้งในลักษณะงานเดี่ยวและงาน
กลุ่มในแต่ละรายวิชา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกับนักศึกษา
สถาบันอื่นๆ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ในรายวิชา
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิชาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร

กำรวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตำม PLO ที่กำหนด :
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้าใจ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน คานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม
1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1) เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคม และแสดงถึ งการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบีย บวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่ง
งานภายในเวลาที่กาหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
5) สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในระหว่ า งการจั ด การเรี ย นการสอน โดย
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่าง
6) เชิญ วิท ยากรผู้มีป ระสบการณ์ ห รือผู้ นาทางศาสนาต่างๆ บรรยายพิ เศษเกี่ย วกั บ
จริยธรรม คุณธรรมที่ศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
8) จัด กิ จ กรรมยกย่อ งนั ก ศึ กษาที่ มี คุณ ธรรม จริย ธรรม ทาประโยชน์ ต่ อ สังคมและ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
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9) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดขี องอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้ รียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม
3) ประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้แบบ
สารวจหรือการสัมภาษณ์
4) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา
5) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
6) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
7) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ย วข้องกับคุณ ธรรม
และจริยธรรม
8) ประเมินจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวัดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
9) ประเมินจากจานวนนักศึกษาที่ทาการทุจริตในการสอบ
10) ประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอดแทรกคุณธรรม
และจริย ธรรมขณะที่ มี ก ารเรีย นการสอนของอาจารย์ และการประพฤติ ตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถในการประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จาลอง
บทบาทสมมติ เป็นต้น และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย
2) การค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ
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3) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนาเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ
6) การจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้
7) จัด กระบวนการเรีย นการสอนที่ ฝึ กกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ และวิ พากษ์ ทั้ งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม
2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อยและให้คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
ประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า
ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน
ประเมินจากแบบประเมินความรู้ที่จัดเตรียมไว้สาหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์
การเรียนรู้

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ไขปัญหาได้
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้
3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลายหลาก
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
เช่ น การเรี ย นรู้ แ บบแก้ ไ ขปั ญ หา (Problem-Based Learning) หรื อ การจั ด ท า
โครงการ (Project Based Learning)

ฐ

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ได้
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การทากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น
4) มอบหมายให้ ผู้ เรี ย นท ารายงานค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ในสาขาวิ ช าและศาสตร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องนามาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (ResearchBased Learning)
3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย
ภาค
2) ประเมิ น จากงานที่ ได้ รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม และงานเดี่ ย ว เช่น โครงการหรือ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
5) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
6) ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1) มีจิตสานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
3) มีภาวะการเป็นผู้นา ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น การทางานเป็นกลุ่มและงานที่ ต้องมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
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2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น
เป็นต้น
3) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้นักศึ กษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่มและ
ผูร้ ายงานผล
4) ปลูกฝังให้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและเสวนา
งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เ รียนขณะทากิจกรรม
กลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นา
และผู้ตามในสถานการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
3) ประเมิ น จากผลงานของกลุ่ มและผลงานของผู้ เรีย นในกลุ่ม ที่ ได้รับ มอบหมายให้
ทางาน
4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
6) ติ ด ตามการท างานกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ระยะ โดยการสั ม ภาษณ์ แ ละบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
7) สั งเกตพฤติ กรรมจากการระดมความคิด เห็ น การอภิ ปรายหรือ การสั มมนาและ
บันทึกผลการประเมิน
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ผลกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
ฒ

2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการ
และนาเสนอข้อมูลได้
3) มีความสามารถนาเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และนาเสนอประเด็นต่างๆ ได้
5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟังและการเขียน
2) จัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นได้ ค้ น คว้า หาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นสามารถเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล พร้อม
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล และสามารถนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5) จั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นได้ ใ ช้ ความสามารถในการน า
เทคนิคทางสถิติและทางคณิตศาสตร์พืน้ ฐานมาประยุกต์ใช้
6) มอบหมายงานที่ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล เชิ ง ตั ว เลขและน าเสนองานที่ ต้ อ งมี ก าร
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานาเสนอ
หน้าชั้น
5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม
การสอบย่อย
2) ประเมิ น จากผลงานของผู้ เรีย นทั้ งรูป แบบการนาเสนอรายงานหน้ าชั้น เรีย นและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม
3) ประเมินจากเทคนิคที่นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคทางสถิติ และทาง
คณิตศาสตร์พนื้ ฐาน

ณ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง PLOs กับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ

1

2 3

1

2 3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3































































































































รำยวิชำ

PLO 1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นการแปรรูปอาหารได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO 2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นการวิเคราะห์คุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO 3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นการจัดการ การตลาด และ
การเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO 4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
อินทรีย์ และการผลิตอาหารเพือ่
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
PLO 5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม
มีคุณธรรมและจริยธรรม

ด















คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3

























รำยวิชำ

PLO 6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
PLO 7 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มี
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม มี
ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและ
พร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
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2 3

1

2 3
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กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร :
1. มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ ให้ ไ ด้ เนื้ อ หาความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ต รงตามความต้ อ งการและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ ส อน นั ก ศึ ก ษา ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
3. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะดาเนินการโดยคณะที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิต กรรมการเกษตร วิท ยาลัย บริหารศาสตร์ และ
วิท ยาลั ย พลั งงานทดแทน โดยอาจารย์ ผู้ รับผิ ด ชอบหลั กสู ต รของแต่ล ะหลั ก สูต รจะ
ดาเนินการประสานงาน และแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึง
จานวนนักศึ กษาที่จะลงทะเบีย นเรีย นในแต่ละปี การศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะจะ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยสาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช า
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ
ต

มคอ.4 โดยมี ค ณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอน และมี ก าร
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในทุก
ภาคการศึ ก ษา และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ทุ ก ปี
การศึก ษา นอกจากนี้ ทางมหาวิท ยาลัย ยั งได้ จัดให้มี การสอบวัด ความรู้พื้ น ฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตำรำงแสดงงบประมำณที่ได้รับและใช้จริงในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
การศึกษา ได้รับ
ด้าน
กิจกรรม
56,800
56,800 76,660 76,660 24,240 24,240 102,500 102,500 83,600 83,600
พัฒนา
นักศึกษา
พัฒนา
อาจารย์*
พัฒนา
บุคลากร*
งบประมาณ
จัดการ
เรียนการ 659,440 659,440 695,410 695,410 662,400 662,400 648,000 648,000 659,200 659,200
รายได้
สอน
574,084
574,084 621,000 621,000 535,800 535,800 575,500 575,500 621,700 621,700

*ยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากงานคลั ง ฯ ของคณะ แต่ โ ดยหลั ก การ คื อ อาจารย์ แ ต่ ล ะคนมี งบประมาณ
สนับสนุนที่คณะดึงไปจัดสรร คนละ 20,000 บาทต่อปี (กรณีไปต่างประเทศ คณะสนับสนุนเพิ่มอีก
5,000 บาท รวมเป็น 25,000 บาท) ส่วนบุคลากร คณะจะพิจารณาจัดสรรตามการร้องขอ โดยไม่มี
การตั้งงบประมาณต่อคนต่อปีไว้
กลุ่มผู้เรียน :
1. ส าเร็ จ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ –
คณิ ตศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กตามเกณ ฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) หรื อ ผ่ านการคั ด เลื อ ก ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้ วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตาม
ระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
ถ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLO
1

2

3

4

5

รำยละเอียด

สกอ. ผู้ใช้งำน วิชำชีพ ภำค อื่นๆ
บัณฑิต
สังคม
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถ F
F
F
M
อธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า น
การแปรรูปอาหารได้อย่ างเหมาะสม
มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถ F
F
F
M
อธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า น
การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพ การควบคุ ม
คุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และ
ความ ป ลอ ดภั ยอาห าร ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถ F
M
F
M
อธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า น
การจั ด การ การตลาด และการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถ F
M
M
M
อธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า น
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ อาหารอิ น ทรี ย์
และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม คิ ด F
F
F
P
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร
อาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
และจริยธรรม
ท

6

เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษ ะด้ า น F
F
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการ
ใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
7
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ F
F
สามารถท างานร่วมกับ ผู้ อื่น มีภ าวะ
ผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม มีทัศนคติ
ที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะ
เรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
F-Fully fulfilled M-Moderately fulfilled P-Partially fulfilled

F

F

M

กลุ่มผู้ส่งมอบ :
โรงเรียนมัธยมต้องการให้นักเรียนของตนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร สามารถเรียนจนสาเร็จ
การศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต
กลุ่มคู่ควำมร่วมมือ :
1. คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร ซึ่งได้แก่
คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา

ธ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง PLOs กับรำยวิชำ และผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รำยวิชำ

PLO 1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นการแปรรูปอาหาร ได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
- กลุ่มวิชำแกน
คศ 108 แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
ทอ 200 การแปรรูปอาหาร 1
ทอ 201 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมและการ
แปรรูปอาหาร
ทอ 250 วิศวกรรมอาหาร 1
ทอ 300 การแปรรูปอาหาร 2
ทอ 350 วิศวกรรมอาหาร 2
- กลุ่มวิชำเอกเลือก
ทอ 410 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
ทอ 440 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
ทอ 441 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
ทอ 442 การแปรรูปผักและผลไม้
ทอ 443 การผลิตไวน์และเบียร์
ทอ 444 เทคโนโลยีขนมอบ
ทอ 445 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
และประมง
ทอ 462 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
PLO 1

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำง
ตัวเลข กำร
บุคคลและ
สื่อสำรและ
ควำม
กำรใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
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คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รำยวิชำ

PLO 2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นการวิเคราะห์คุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
- กลุ่มวิชำแกน
คม 105 เคมีพนื้ ฐาน
คม 106 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
คม 210 เคมีวเิ คราะห์
คม 250 เคมีอินทรีย์
คม 260 เคมีเชิงฟิสิกส์
คม 320 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
ชว 100 ชีววิทยาทั่วไป
ชว 330 จุลชีววิทยา
ฟส 107 หลักฟิสิกส์
สต 301 หลักสถิติ
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหาร
ทอ 320 เคมีอาหาร
ทอ 321 การวิเคราะห์อาหาร
ทอ 330 การควบคุมคุณภาพอาหาร
ทอ 331 มาตรฐานและกฎหมายของ
อุตสาหกรรมอาหาร
ทอ 332 ระบบประกันคุณภาพอาหาร
ทอ 333 ความปลอดภัยของอาหาร
- กลุ่มวิชำเอกเลือก

ควำมรู้

ทักษะ
ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำง
ตัวเลข กำร
บุคคลและ
สื่อสำรและ
ควำม
กำรใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร







































ทักษะทำง
ปัญญำ
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คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

1 2 3

1

2 3

1

2

3

ทักษะ
ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำง
ตัวเลข กำร
บุคคลและ
สื่อสำรและ
ควำม
กำรใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3 1 2 3





















































รำยวิชำ

ทอ 461 การประเมินคุณภาพอาหาร
โดยประสาทสัมผัส
PLO 2

ป







คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รำยวิชำ

PLO 3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นการจัดการ การตลาด และ
การเป็นผู้ประกอบการ ได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
- กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
ชีวติ ประจาวันและการประกอบการ
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
ทอ 360 การจัดการโรงงานและห่วงโซ่
อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทอ 361 การเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
ทอ 362 การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
PLO 3

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำง
ตัวเลข กำร
บุคคลและ
สื่อสำรและ
ควำม
กำรใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
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คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รำยวิชำ

PLO 4 เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้ นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร
อินทรีย์ และการผลิตอาหารเพือ่
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
- กลุ่มวิชำแกน
ทอ 220 โภชนศาสตร์ของมนุษย์
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
ทอ 270 อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
ทอ 370 การแปรรูปอาหารอินทรีย์และ
การผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
PLO 4

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำง
ตัวเลข กำร
บุคคลและ
สื่อสำรและ
ควำม
กำรใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
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คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รำยวิชำ

PLO 5 เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม
มีคุณธรรมและจริยธรรม
- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
ทอ 496 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วอ 497 สหกิจศึกษา
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ
ฝึกอบรมต่างประเทศ
- กลุ่มวิชำเอกเลือก
ทอ 460 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
ทอ 491 การศึกษาหัวข้อสนใจทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
PLO 5

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ วิเครำะห์เชิง
ระหว่ำง
ตัวเลข กำร
บุคคลและ
สื่อสำรและ
ควำม
กำรใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
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คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

รำยวิชำ

ทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PLO 6 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด้ า น ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้
สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารและการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
- กลุ่มวิชำภำษำ
ศท 031 การใช้ภาษาไทย
       
  
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
    
 
  
ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
    
 
 
ศท 241 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
    
 
  
และเทคโนโลยี 1
- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อ
   ●
  
  
การศึกษา
- กลุ่มวิชำแกน
ศท 343 สนทนาภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
ทอ 380 สถิติและคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
ทอ 490 สัมมนา
PLO 6













































 

ฟ







































































ทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3



คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ควำมรู้

รำยวิชำ

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PLO 7 เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ม นุ ษ ย ประกอบไปด้วยรายวิชาใดบ้างที่สะท้อนให้เกิด PLO ในหลักสูตร
สัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ภาวะผู้ น าและผู้ ต ามที่ เ หมาะสม มี
ทั ศ นคติ ที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
พร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
- กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน            
ศท 022 อารยธรรมโลก
    
     
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
    
 
 
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
           
พัฒนาที่ยั่งยืน
- กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ  

 
● 
●
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 
 
 
  
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวติ
       
  
ศท 305 ประวัตศิ าสตร์และพัฒนาการ
    
  
  
ของล้านนา
- กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
           
วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
   
 
 
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
   
 
 
เทคโนโลยี
วอ 101 วิศวกรรมเบือ้ งต้นใน
       
  
ชีวติ ประจาวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและ    
  
  

ภ

ทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3























●










































คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ควำมรู้

ทักษะทำง
ปัญญำ

ทักษะ
ควำมสัมพัน
ธ์ระหว่ำง
บุคคลและ
ควำม
รับผิดชอบ

1

2 3

1

2 3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำรและ
กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1 2 3





























































รำยวิชำ

ยา
พง 100 พลังงานสาหรับชีวติ ประจาวัน
PLO 7

ม

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่
ข้อสังเกต :..............

1

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก







ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

1. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ
2. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์
3. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
4. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
5. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์

รศ.
ผศ.
อ.
อ.
อ.

ปร.ด.
ปร.ด.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.

1 เม.ย.36
2 มิ.ย. 40
6 พ.ค. 40
1 เม.ย. 56
2 ธ.ค. 57

B2
C2
C1
C2
B2

1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่

1. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ
2. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์
3. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
4. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
5. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์

รศ.
ผศ.
อ.
อ.
อ.

ปร.ด.
ปร.ด.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.

1 เม.ย.36
2 มิ.ย. 40
6 พ.ค. 40
1 เม.ย. 56
2 ธ.ค. 57

B2
C2
C1
C2
B2

1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2560

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

1. นางวิจิตรา แดงปรก
2. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
3. นายธเนศ แก้วกาเนิด
4. นายธีระพล เสนพันธุ์

รศ.
ผศ.
อ.
ผศ.

ปร.ด.
วท.ด.
Ph.D.
ปร.ด.

2

นอกหลักสูตร






อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ

รศ.

2. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์

ผศ.

3. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

อ.

4. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี

อ.

5. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์

อ.

6. นางวิจติ รา แดงปรก

รศ.

7. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผศ.

8. นายธเนศ แก้วกาเนิด

อ.

9. นายธีระพล เสนพันธุ์

ผศ.

คุณวุฒกิ ารศึกษา

อาจารย์ประจา
สังกัด
หลักสูตร

ปริญญาเอก : ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาเอก : Ph.D. Packaging Technology
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา
ปริญญาเอก : ปร.ด. โภชนศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. อาหารและโภชนาการเพื่อ
การพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. ชีวเคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคนิคการแพทย์
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Technology
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร

นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)



















1. จานวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 0 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)
1.1 ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร และ
1.3 ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
3

หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร มีอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน ดังนี้
1) รศ.ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ
2) ผศ.ดร. กรผกา อรรคนิตย์
3) อ.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
4) อ.ดร. กนกวรรณ ตาลดี
5) อ.ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อ-นามสกุล
1. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

รศ.

ปริญญาเอก : ปร.ด. เทคโนโลยี
อาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการ
อาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ยุพเยาว์ คบพิมาย ปณิธาน คงเทศ อรพิณ พะเก่พอ เจษฎา สายสุภา ศักรินทร์ ชัยทา ภานุวัฒน์ สะทองปาศิริกัญญา สวัสชัย กฤษฎา โนวะ สิริมา สุว
รัตน์ วิวัฒน์ หวังเจริญ วราภรณ์ แสงทอง และ ศรัณย์ จีนะเจริญ. (2560). ปริมาณอะไมโลสและความคงตัวของแป้งสุกในข้าวไทย. รายงาน
การประชุมวิชาการ ประจาปี 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, น. 282-290.
2. รัตนาภรณ์ จันทร์ทพิ ย์ นริศรา ไล้เลิศ วิวัฒน์ หวังเจริญ เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน และ ดวงพร อมรเลิศพิศาล. (2561). ผลของตัวทาละลายต่อปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายไก. รายงานการประชุมระดับชาติ ประจาปี 2561, อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, น. 166-173.
3. Wangcharoen, W., Mengumphan, K., & Amornlerdpison, D. (2015). Fatty acid composition, physical properties, acute oral toxicity and antioxidant
activity of crude lipids from adipose tissue of some commercialized freshwater catfish. Chiang Mai Journal of Science. 42(3), 626-636.
4. Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Pocarat, R., Hangsoongnern, T., Insomphun, S., & Phanchaisri, B. (2015). Texture profiles of
selected KDML 105 rice mutants obtained from using low energy ion beam bombardment. RMUTI Journal Special Issue 1, 223-228.
5. Pholpokakul, J., Wangcharoen, W., Thirabunyanon, M., Pukumvong, T. & Daengprok, W. (2015). Effect of different drying methods on total phenolic
content and antioxidant activity of spirulina (Spirulina platensis). RMUTI Journal Special Issue 1, 252-257.
6. Woraharn, S., Lailerd, N., Sivamaruthi B. S., Wangcharoen, W., Peerajan, S., Sirisattha, S., & Chaiyasut, C. (2015). Development of fermented
Hericium erinacaeus juice with high content of L-glutamine and L-glutamic acid. International Journal of Food Science and Technology.
50(9), 2104-2112.
7. Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Phuttawong, R., Hangsoongnern, T., Insomphun, S., & Phanchaisri, B. (2016). Texture of
cooked selected KDML 105 rice mutants and its related variables. Journal of Science and Technology Mahasarakham University 35(3),
305-313.
8. Woraharn, S., Lailerd, N., Sivamaruthi B. S., Wangcharoen, W., Sirisattha, S., Peerajan, S., & Chaiyasut, C. (2016). Evaluation of factors that
influence the L-glutamic and -aminobutyric acid production during Hericium erinaceus fermentation by lactic acid bacteria. CyTA Journal of Food 14(1), 47-54.
9. Janthip, R., Lailerd, N., Wangchareon, W., Mangumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2018). Chemical compound and biological properties of
freshwater macroalgae extracts from Spirogyra neglecta and Rhizoclonium hieroglyphicum. Proceedings of 2nd National Graduate Research
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Conference and Creative Innovation Competition, Chiang Mai, Thailand, pp. 189-195.
10. Sathonghon, K., Poonoppakhun, K. & Wangchareon, W. (2018). Development of local Thai traditional cough drop. Proceedings of the 10th
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, pp. 496499.
11. Thongchun, W., Kuntajai, S., Maikaewsuk, D., Klipo, T. & Wangcharoen, W. (2019). Pumpkin Flavoured Chewy Candy. Proceedings of the 11th
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, pp. 803807.
2. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์
ผศ.
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์
การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์
การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยี
อาหาร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรา นิเวศน์, ดารชาต์ เทียมเมือง, กรผกา อรรคนิตย์ และ กานต์ ทิพยาไกรศรี. (2563). การเปรียบเทียบวิธเี ตรียมอกปูนา
ทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58.
2. Niwet, J. & Arkanit, K. (2019). Application of basil seed powder and gelatin as an alternative to phosphate in chicken meatball. Proceedings of Food
Ingredients Asia Conference 2019, BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.
3. ชีราวัฒน์ อภิธนัง, กนกวรรณ ตาลดี และ กรผกา อรรคนิตย์. (2559). ผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนต่อคุณภาพทางเคมีของน้าน้อยหน่า
เครือ. รายงานการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,
น. 285-292.
4. มิ่ งขวัญ ทองกลาง, กนกวรรณ ตาลดี และ กรผกา อรรคนิตย์ . (2559). การดัดแปรแป้ งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ โดยวิธีเชื่อมข้าม .
รายงานการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, น.
293-298.
5. ชุติกาญจน์ อิ่นแก้ว , ธเนศ แก้วกาเนิด , ชนันท์ภั สร์ ราษฎร์นิยม และ กรผกา อรรคนิตย์. (2558). ผลของอัตราส่วนของเนื้ออินทผลัมต่อน้าและสาร
ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณภาพการเกิดโฟมสาหรับการทาแห้งแบบโฟมแมท. รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, น. 231-241.
6. Unhapipatpong, P., Arkanit, K., Upara, U., Tantikul, S. & Assavarachan, R. (2015). Mathematical models of dried peeled longan fruit using singlestage drying and multi-stage drying. International Conference on Interdisciplinary Research and Development, Chiang Mai, Thailand, pp.
442-453.
3. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
อ.
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : Ph.D. Packaging
Technology
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
อุตสาหกรรม
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ชุติกาญจน์ อิ่ นแก้ว , ธเนศ แก้วกาเนิด , ชนันท์ภั สร์ ราษฎร์นิยม และ กรผกา อรรคนิ ตย์. (2558). ผลของอัตราส่วนของเนื้ออิ นทผลั มต่อน้ าและสาร
ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณภาพการเกิดโฟมสาหรับการทาแห้งแบบโฟมแมท. รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, น. 231-241.
2 . Warsiki, E., Perangin-Angin, A. B., & Rardniyom, C. (2017). Efficacy of non-catalyzed indicator as smart label detecting ripeness of climacteric
fruits. Proceedings of the 19th Food Innovation Asia Conference, Bangkok, Thailand, pp. 164-172.
3. กชพร พรมมารัตน์, จุฑามาศ กัดผุ, ธเนศ แก้วกาเนิด, ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม และ วิจิตรา แดงปรก. (2562). คุณภาพทางกายภาพและทางประสาท
สั ม ผั ส ของคุ ก กี้ ป ราศจากกลู เตนจากแป้ งข้ า วอิ น ทรี ย์ ผ สมและกากมะพร้ า ว. รายงานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ พ ะเยาวิ จั ย ครั้ งที่ 8,
มหาวิทยาลัยพะเยา, น. 1316-1322.
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4. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี

อ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา

วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ชีราวัฒน์ อภิธนัง, กนกวรรณ ตาลดี และ กรผกา อรรคนิตย์. (2559). ผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อนต่อคุณภาพทางเคมีของน้าน้อยหน่า
เครือ. รายงานการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,
น. 285-292.
2. มิ่ งขวัญ ทองกลาง, กนกวรรณ ตาลดี และ กรผกา อรรคนิ ตย์ . (2559). การดัดแปรแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวกล้ องหอมมะลิโดยวิธีเชื่อมข้าม.
รายงานการประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, น.
293-298.
3. กนกวรรณ ตาลดี, จารุนันท์ แม่นปืน, ฐิติพร สุวภาพ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. (2560). ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสกัดจากข้าวกล้อง.
รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2560, อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, น. 424-433.
4. Aktas, B., De Wolfe, T. J., Tandee, K., Safdar, N., Darien, B. J., & Steele, J. L. (2015). The effect of Lactobacillus casei 32G on the mouse cecum
microbiota and innate immune response is dose and time dependent. PLoS ONE 10(12), e0145784, doi:org/10.1371/journal.pone.0145784.
5. Tandee, K., Phimphilai, S., Jaturonglumlert, S., Teerawutgulrag, A., Varith, J., Nuglor, S., & Phimphilai, K. (2015). Effect of ultraviolet radiation and
ultrasonication on the quality of red rice extract drink. RMUTI Journal. Special issue 1, 217-222.
6. Tandee, K., Phimphilai, S., Jaturonglumlert, S., Teerawutgulrag, A., Varith, J., Nuglor, S., & Phimphilai, K. (2016). Ultraviolet radiation reduces
microbial contaminants while increases antioxidant activities in black jasmine rice pericarp beverage. Journal of Science and Technology
Mahasarakham University 35(3): 261-266.
7. Tandee, K., Sukprasertsil, N., Aeimsupan, S., & Varith, J. (2016). Selection of acid-producing bacteria for extracting pectin from fermented fruit
juice. Proceedings of the 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII),
Yangon, Myanmar, pp. 59-67.
8. Tandee, K., Nenthao, C., Wongsakun, C., & Wunchana, J. (2017). Lactic acid bacteria as starter cultures for fruit fermentation. Proceedings of the
9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming University of
Sciences and Technology, China, pp. 491-495.
9. Tandee, K., Raramanus, C., Mekyapisit, P., & Wunchana, J. (2018). Microbial production of syrup from broken organic jasmine rice grain.
Proceedings of the 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018),
Vientiane, Lao PDR, pp. 486-491.
10. Tandee, K., Charuphakhaphon, K., Yodwong, A., Saetuang, Y., Jantong, S., Wetpasit, T., Kanittanon, I, & Mahatheeranont, S. (2019). Optimized
fermentation of dried longan wine. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia, pp. 808-811.
11. Tandee, K., Kaewket, K., Sarbsiritrakul, A., Wunchana, J., and Rahong, N. (2019). Ultrasonic extraction of antioxidants from black soybean.
Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor
Bahru, Malaysia, pp. 812-816.
5. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์
อ.
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. โภชนศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. อาหารและ
โภชนาการเพื่อการพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Ngampeerapong, C., Chavasit, V., & Durst, R.W. (2018). Bioactive and nutritional compounds in virgin coconut oils. Malaysian Journal of Nutrition
24(2): 257-267.
2. Ngampeerapong, C. & Chavasit, V. (2019). Nutritional and bioactive compounds in coconut meat of different sources: Thailand, Indonesia and
Vietnam. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 18(4): 562-573.
3. Ngampeerapong, C., Ngampeerapong, N., Petchoo, J., & Tangsuphoom, N. (2019). Improving Nutrition Value of Thai Cookies by Using Resistant
Starch and Sweetener. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia.
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1. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
a. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
b. มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
c. ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรทั้งหมดจานวน 4 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นางวิจติ รา แดงปรก

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

รศ.

ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์
การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์
การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Pholpokakul, J., Wangcharoen, W., Thirabunyanon, M., Pukumvong, T. & Daengprok, W. (2015). Effect of different drying methods on total phenolic
content and antioxidant activity of spirulina (Spirulina platensis). RMUTI Journal Special Issue 1, 252-257.
2. Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Pocarat, R., Hangsoongnern, T., Insomphun, S., & Phanchaisri, B. (2015). Texture profiles of
selected KDML 105 rice mutants obtained from using low energy ion beam bombardment. RMUTI Journal Special Issue 1, 223-228.
2. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
ผศ.
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. ชีวเคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคนิค
การแพทย์
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Chaikham, P., Apichartsrangkoon, A., Srisajjalertwaja, S., & Phanchaisri, C. (2015). Storage stability of physical and biochemical parameters of
pressurized and heat treated Nam Prig Nhum (Thai-green-chili paste). Acta Alimentaria, International Journal of Food Science. 44(3), 349356.
2. Wangcharoen, W., Phanchaisri, C., Daengprok, W., Pocarat, R., Hangsoongnern, T., Insomphun, S., & Phanchaisri, B. (2015). Texture profiles of
selected KDML 105 rice mutants obtained from using low energy ion beam bombardment. Rajamangala University of Technology Isan
Journal, Special Issue 1, 223-228.
8. นายธเนศ แก้วกาเนิด
อ.
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food
Technology
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการ
อาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ชุติกาญจน์ อิ่ นแก้ว , ธเนศ แก้วกาเนิด , ชนันท์ภั สร์ ราษฎร์นิยม และ กรผกา อรรคนิ ตย์. (2558). ผลของอัตราส่วนของเนื้ออิ นทผลั มต่อน้ าและสาร
ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณภาพการเกิดโฟมสาหรับการทาแห้งแบบโฟมแมท. รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2558, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, น. 231-241.
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9. นายธีระพล เสนพันธุ์

ผศ.

ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรม
เกษตร

วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Senphan, T. & Benjakul, S. (2015). Impact of enzymatic method using crude protease from Pacific white shrimp hepatopancreas on the extraction
efficiency and compositions of lipids. Food Chem. 166, 498-506.
2. Senphan, T., Benjakul, S., & Kishimura, H. (2015). Purification and characterization of trypsin from hepatopancreas of Pacific white shrimp. J. Food
Biochem, doi: 10.1111/jfbc.12147.
3. Senphan, T. & Benjakul, S. (2015). Chemical compositions and properties of virgin coconut oil extracted using protease from hepatopancreas of
Pacific white shrimp. Eur. J. Lipid Sci. Technol, doi: 10.1002/ejlt.201400655.
4. Senphan, T. & Benjakul, S. (2015). Comparative study on virgin coconut oil extraction using protease from hepatopancreas of Pacific white shrimp
and Alcalase. J. Food Process, doi: 10.1111/jfpp.12771.

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
a. อาจารย์ประจา
i.
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ii.
หากเป็นอาจารย์ผสู้ อนก่อนเกณฑ์นปี้ ระกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
b. อาจารย์พิเศษ
i.
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ii.
มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
iii.
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผูร้ ับผิดชอบวิชานั้น
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์
ผูส้ อนทั้งหมดจานวน 9 คน จาแนกเป็น
1. อาจารย์ประจา จานวน 9 คน
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

1. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ

รศ.

ปริญญาเอก : ปร.ด.
เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยี
การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ.
อุตสาหกรรมเกษตร

2. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์

ผศ.

ปริญญาเอก : ปร.ด.
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม.
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยี
อาหาร

วุฒติ รง

3. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

อ.

ปริญญาเอก : Ph.D.
Packaging Technology
ปริญญาโท : วท.ม.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
อุตสาหกรรม

วุฒติ รง

4. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี

อ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Food
Science
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา

วุฒติ รง

5. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์

อ.

ปริญญาเอก : ปร.ด.
โภชนศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. อาหารและ
โภชนาการเพื่อการพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

วุฒติ รง

6. นางวิจติ รา แดงปรก

รศ.

ปริญญาเอก : ปร.ด.
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม.

วุฒติ รง
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ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒติ รง

รายวิชาที่สอน
1) ทอ200
2) ทอ201
3) ทอ330
4) ทอ380
5) ทอ461
6) ทอ464
7) ทอ496
8) ทอ497
1) ทอ300
2) ทอ320
3) ทอ332
4) ทอ333
5) ทอ370
6) ทอ440
7) ทอ491
8) ทอ493
9) ทอ496
10) ทอ497
1) ทอ361
2) ทอ370
3) ทอ442
4) ทอ444
5) ทอ462
6) ทอ490
7) ทอ496
8) ทอ497
1) ทอ210
2) ทอ410
3) ทอ443
4) ทอ451
5) ทอ493
6) ทอ496
7) ทอ497
1) ทอ220
2) ทอ270
3) ทอ320
4) ทอ321
5) ทอ490
6) ทอ496
7) ทอ497
1) ทอ220
2) ทอ270
3) ทอ320

วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ.
อุตสาหกรรมเกษตร

7. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผศ.

8. นายธเนศ แก้วกาเนิด

อ.

9. นายธีระพล เสนพันธุ์

ผศ.

ปริญญาเอก : วท.ด.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. ชีวเคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคนิค
การแพทย์
ปริญญาเอก : Ph.D. Food
Technology
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยี
การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

วุฒติ รง

ปริญญาเอก : ปร.ด.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ.
อุตสาหกรรมเกษตร

วุฒติ รง

2. อาจารย์พิเศษ (ไม่มี)
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วุฒติ รง

4) ทอ362
5) ทอ444
6) ทอ445
7) ทอ451
8) ทอ496
9) ทอ497
1) ทอ320
2) ทอ321
3) ทอ444
4) ทอ493
5) ทอ496
6) ทอ497
1) ทอ200
2) ทอ201
3) ทอ331
4) ทอ360
5) ทอ362
6) ทอ442
7) ทอ445
8) ทอ462
9) ทอ490
10) ทอ491
11) ทอ493
12) ทอ496
13) ทอ497
1) ทอ200
2) ทอ201
3) ทอ330
4) ทอ350
5) ทอ360
6) ทอ442
7) ทอ444
8) ทอ445
9) ทอ451
10) ทอ490
11) ทอ496
12) ทอ497

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการประจาคณะ
4. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
6. สภามหาวิทยาลัย
7. การดาเนินการประเมินความสอดคล้องตามระบบ CHE CO
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ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัส
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ได้รับอักษร P/1

องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)
เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จาเป็นต่อการ
ทางาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการทางานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1, 2]
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และพันธกิจให้นักศึกษา บุคลากร และ บุคคล
ทั่วไปทราบทาง https://www.mju.ac.th/main/new_vision/ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
พันธกิจ
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยเฉพาะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ของคนทุกระดับ
3. สร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเอง
และสังคม
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6. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสใน
การบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยหลักสูตรมีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมด 7 ข้อ (วัตถุประสงค์ของหลักสูตร)
ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และ
ทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ (เกณฑ์
คุณภาพที่ 1 ข้อ 3) ดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด
และการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. เพื่ อผลิตบั ณ ฑิ ตที่มีค วามสามารถอธิบ ายและประยุ ก ต์ใช้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารอิ น ทรีย์ และการผลิ ต อาหารเพื่ อ สิ่ งแวดล้ อ มได้ อ ย่ างเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม
5. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สามารถพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง
7. เพื่อ ผลิตบั ณ ฑิ ต ที่มีม นุษ ยสั มพั น ธ์ สามารถท างานร่วมกั บ ผู้ อื่น มี ภาวะผู้นาและผู้ต ามที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
ซึ่ งสะท้ อ นถึ ง พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ย 2 ข้ อ คื อ ข้ อ 1 และ ข้ อ 3 (เกณฑ์
คุณภาพที่ 1 ข้อ 1)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ทั้ง 7 ข้อข้างต้น มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน ที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย ดังตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ 5
ด้าน ในส่วนนา หน้า ด - ต และ น – ม ตามลาดับ (เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ข้อ 2)
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1.2 ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง
[3]
หลักสูตรมีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่ง ครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทั ก ษะเฉพาะทาง (ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ความรู้ในสาขาวิ ชา) รวมถึ งความรู้แ ละทั ก ษะทั่ วไป (บางครั้ง
เรียกว่าทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่นๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอย่างชัดเจน [4]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 ข้อ สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตาราง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนนา
หน้า ท – ธ (เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ข้อ 4)
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Identify Gaps 1. Expected Learning Outcomes
Approach
Deploy
Results
1.1 การกาหนดผล การกาหนดผล
ได้ผลการเรียนรู้ที่
การเรียนรูท้ ี่
การเรียนรูท้ ี่
คาดหวังของ
คาดหวังต้อง
คาดหวังถูก
หลักสูตรที่
สะท้อนถึง
พิจารณาตาม
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธ รายวิชาที่จาเป็น พันธกิจของ
กิจของ
ใน 2011
มหาวิทยาลัย 2
มหาวิทยาลัย[1, 2] Resource Guide ข้อ คือ ข้อ 1
for Approval and และ 3 และ
ความต้องการ
1.2 ผลการเรียนรู้ Reapproval of
Undergraduate ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่คาดหวัง
Food Science
และผูใ้ ช้บัณฑิต
ครอบคลุมทั้ง
ทั้งความรูแ้ ละ
ความรูแ้ ละทักษะ Programs ของ
Institute of Food ทักษะเฉพาะทาง
ทั่วไป รวมถึง
(ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรูแ้ ละทักษะ Technology
นโยบายของ
ความรูใ้ น
เฉพาะทาง [3]
มหาวิทยาลัยและ สาขาวิชา) รวมถึง
1.3 ผลการเรียนรู้ ผลการรวบรวม ความรูแ้ ละทักษะ
ที่คาดหวังสะท้อน ความคิดเห็นจาก ทั่วไป
ถึงความต้องการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
(กรรมการ
ของผู้มสี ่วนได้
ปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนเสียอย่าง
กรรมวิพากษ์
ชัดเจน [4]
หลักสูตร
กรรมการวิชาการ
และกรรมการ
สภา
มหาวิทยาลัย)
และผูใ้ ช้บัณฑิต
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Improvement
หาแนวทางการ
กาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและ
ความต้องการ
ของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียให้มาก
ขึน้ ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2565 ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการแล้วใน
ปีการศึกษา
2562 นี้

Evidence
1. 2011 Resource
Guide for
Approval and
Reapproval of
Undergraduate
Food Science
Programs ของ
Institute of Food
Technology
(เอกสารอ้างอิง
1.1)
2. มคอ 2
(เอกสารอ้างอิง
1.2)
3. รายงานการ
สารวจ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์จาก
ผูใ้ ช้งานบัณฑิต
(เอกสารอ้างอิง
1.3)
4. บทสรุป
ภาพรวมของ
หลักสูตร
(เอกสารอ้างอิง
1.4)

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]
1.2 ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
1.3 ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังสะท้อนถึงความต้องการ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่
ทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
ข้อกาหนดของหลักสูตร ถูกกาหนดขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2556 (เอกสารอ้ า งอิ ง 2.1) รายวิ ช าที่ จ าเป็ น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง 2.2) และ ข้อกาหนดเกี่ยวกับกรอบความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษาพึงมีตาม 2011 Resource Guide for Approval
and Reapproval of Undergraduate Food Science Programs ข อ ง Institute of Food Technology
(เอกสารอ้างอิง 2.3) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกใช้อยู่ ณ เวลานั้น โดยรายละเอียดถูกระบุไว้ในส่วนข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างหลักสูตรใน
มคอ. 2 (เอกสารอ้างอิง 2.4)
โดยมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ขอ้ มูลโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด โดยข้อมูลดังกล่าว
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถเข้าถึงได้
ทาง
http://www.education.mju.ac.th/www/programStructure.aspx?programid=60303020
และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้เผยแพร่ มคอ. 2 ในส่วนของหลักสูตรของคณะฯ โดย
มคอ. 2 ของหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและ
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ผลการเรี ย นรู้ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการ
ประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพของหลักสูตร และ การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร สามารถเข้าถึงได้ทาง
https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1296 (เกณ ฑ์ คุ ณ ภาพ ที่ 2 ข้ อ 1
และ ข้อ 2)
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2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
รายละเอียดของวิชาในส่วนของวิชาแกนและวิชาเอกบังคับถูกกาหนดขึ้นตาม 2011 Resource
Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food Science Programs ของ Institute of
Food Technology) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกใช้อยู่ ณ เวลานัน้
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,
2]
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา ได้
ทางช่องทางที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.1
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Identify Gaps 2. Programme Specification
Approach
Deploy
Results
2.1 ข้อกาหนด
การกาหนด
ได้ขอ้ กาหนดของ
ของหลักสูตรมี
ข้อกาหนดของ
หลักสูตรและ
ความครอบคลุม หลักสูตรและ
รายละเอียดของ
และทันสมัย [1, รายละเอียดของ วิชาตาม มคอ 2
2]
วิชาเป็นไปตาม
ซึ่งทุกคนสามารถ
1. ข้อบังคับ
เข้าถึงได้ทาง
2.2 รายละเอียด มหาวิทยาลัยแม่ เว็บไซต์ของคณะ
ตามลิงค์ที่ได้
ของวิชามีความ โจ้ ว่าด้วย
กล่าวมาแล้ว
ครอบคลุมและ การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ข้างต้น
ทันสมัย [1, 2]
2556
2. กรอบ
2.3 ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียสามารถ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
เข้าถึงและรับรู้
แห่งชาติ พ.ศ.
ข้อกาหนดของ
2558
หลักสูตรและ
รายละเอียดของ 3. 2011 Resource
Guide for
วิชา [1, 2]
Approval and
Reapproval of
Undergraduate
Food Science
Programs ของ
Institute of Food
Technology
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถกู
ใช้อยู่ ณ เวลานัน้
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Improvement
หาแนวทางการ
กาหนด
ข้อกาหนดของ
หลักสูตรและ
รายละเอียดของ
วิชา ตามเกณฑ์ที่
ถูกใช้ในปัจจุบัน
ในการปรับปรุง
หลักสูตร ปี
2565 ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการแล้วใน
ปีการศึกษา
2562 นี้

Evidence
1. ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ว่าด้วย
การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.
2556
(เอกสารอ้างอิง
2.1)
2. กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2558
(เอกสารอ้างอิง
2.2)
3. 2011 Resource
Guide for
Approval and
Reapproval of
Undergraduate
Food Science
Programs
(เอกสารอ้างอิง
2.3)
4. มคอ 2
(เอกสารอ้างอิง
2.4)

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ข้อกาหนดของหลักสูตร
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย [1, 2]
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
[1, 2]
2.3 ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้
ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
[1, 2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 3 โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร (Programme Structure and
Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลั ก สู ต รมี ก ระบวนการจั ด เรีย นการสอนและวิธี ก ารวัด ประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา ที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมี
ส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและ
กัน)
4. หลั กสู ตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่
รายวิชาพืน้ ฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง
รวมถึงมีการนาเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้ องกับสาขามา
ปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
หลั ก สู ต รถู ก ออกแบบตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2558
(เอกสารอ้างอิง 3.1) และ ข้อ ก าหนดเกี่ย วกั บ กรอบความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารที่ นั ก ศึ ก ษาพึ ง มี (2011 Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate
Food Science Programs ของ Institute of Food Technology (เอกสารอ้างอิง 3.2)) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูก
ใช้อยู่ ณ เวลานัน้
โดยหลักสูตรมีกระบวนการจัดเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติในรายวิชาที่ จาเป็น มี
การสอดแทรกคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมที่ เกี่ย วข้อ งในแต่ล ะรายวิชา และมี วิธีก ารวัดประเมิน ผล
นักศึกษาที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบการเข้าเรียน การสอบเก็บคะแนน การมอบหมายงาน
การสอบกลางภาคและปลายภาค การทาโครงงาน การนาเสนองาน และการทากิจกรรมอื่นๆ เป็น
ต้น เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (เกณฑ์คุณภาพที่ 3 ข้อ 1) โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมี
ส่วนช่วยให้หลักสู ตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในส่วนนา หน้า น – ม (เกณฑ์คุณภาพที่ 3 ข้อ 2)
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3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2]
การก าหนดสั ด ส่ ว นรายวิ ช าต่ า งๆ ในหลั ก สู ต ร เป็ น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง 3.1) และ 2011 Resource Guide for Approval
and Reapproval of Undergraduate Food Science Programs ข อ ง Institute of Food Technology
(เอกสารอ้างอิง 3.2) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถูกใช้อยู่ ณ เวลานัน้ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
หลั กสู ตรมีก ารจัด เรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับ และมีก ารบูรณาการ ดังแสดงใน
แผนการศึกษา ใน มคอ. 2 (เอกสารอ้างอิง 3.3) (เกณฑ์คุณภาพที่ 3 ข้อ 3)
โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเรี ย นวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและวิ ช าแกนซึ่ ง เป็ น วิ ช าพื้ น ฐานและรายวิ ช า
ระดับกลางก่อนเป็นชั้นปีที่ 1 และ 2 และจะเริ่มเรียนวิชาเอกบังคับบางวิชา (จานวน 2 และ 9 หน่วย
กิต ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตามลาดับ) ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะทางในชั้นปีที่ 2 ในชั้นปีที่ 3 นั กศึกษา
จะได้ เรี ย นวิ ช าเอกบั ง คั บ และวิ ช าเอกเลื อ ก และในชั้ น ปี ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาจะได้ ท าโครงงานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ และ วิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 1
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 (เกณฑ์คุณภาพที่ 3 ข้อ 4)
หลักสูตรมีวิชาเอกเลือกที่เปิดสอนถึง 11 รายวิชา ในขณะที่ โครงสร้างของหลักสูตรกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ
ทางได้ตามต้องการ โดย 1 ในรายวิชาเอกเลือก คือ รายวิชา ทอ491 การศึก ษาหัวข้อสนใจ ทาง
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นรายวิชาที่ นาเอาสถานการณ์ การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาใช้เป็นกรณีศึกษา และในปีการศึกษา 2562 นี้ วิชา
ดังกล่าวเปิดสอนในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ให้นักศึกษาที่มีความสนใจ และเป็นการสนับสนุน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านนานาชาติ (เกณฑ์คุณภาพที่ 3 ข้อ 5)
หลักสูตรมีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเกือบบ
ครบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อ สอบถามความเห็นของผู้เรียนในส่วนของการจัดลาดับ และ
ความสัมพันธ์กันของรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการร่างหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565
ต่อไป ในส่วนของความทันสมัยของเนื้อหา ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาแต่ละรายวิชาจะมีการปรับปรุงเนื้อหา
ในรายวิชาของตนให้ทันสมัยเป็นระยะ (เกณฑ์คุณภาพที่ 3 ข้อ 6)
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โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Year
1

2
3
4

Subject Classes and Credits
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(6)
(6)
และ
คณิตศาสตร์
(6)
ภาษา
แกน
เอกบังคับ
(6)
(20)
(11)
เอกบังคับ
เอกเลือก
(30)
(9)
แกน
เอกบังคับ
เลือกเสรี
(3)
(13)
(6)
Total Credits

23

ภาษา
(6)

แกน
(13)

Total
Credits
37

37
39
22
135

Identify Gaps 3. Programme Structure and Content
Approach
Deploy
Results
3.1 การออกแบบ การกาหนด
ได้โครงสร้าง
หลักสูตรมีความ โครงสร้าง
หลักสูตรโดยสรุป
สอดคล้องกับผล หลักสูตรและ
ตามที่ได้กล่าว
การเรียนรูท้ ี่
รายวิชาต่างๆ
มาแล้วข้างต้น
คาดหวัง [1]
เป็นไปตาม
และรายระเอียด
1. กรอบ
ของโครงสร้าง
3.2 มีการกาหนด มาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรและ
ระดับอุดมศึกษา รายวิชาต่างๆ
สัดส่วนที่
แห่งชาติ พ.ศ.
ตาม มคอ 2
เหมาะสม
ระหว่างรายวิชา 2558
ต่างๆในหลักสูตร 2. 2011 Resource
เพื่อให้บรรลุผล Guide for
Approval and
การเรียนรูท้ ี่
Reapproval of
คาดหวัง [2]
Undergraduate
3.3 หลักสูตรมี Food Science
Programs ของ
การจัดเรียง
รายวิชาอย่างเป็น Institute of Food
ระบบ มีการบูร Technology
ณาการและทัน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ถกู
ต่อยุคสมัย [3, 4, ใช้อยู่ ณ เวลานัน้
5, 6]
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Improvement
หาแนวทางการ
กาหนดโครงสร้าง
หลักสูตรและ
รายวิชาต่างๆ
ตามเกณฑ์ที่ถูกใช้
ในปัจจุบัน ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2565 ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการแล้วใน
ปีการศึกษา
2562 นี้

Evidence
1. กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2558
(เอกสารอ้างอิง
3.1)
2. 2011 Resource
Guide for
Approval and
Reapproval of
Undergraduate
Food Science
Programs
(เอกสารอ้างอิง
3.2)
3. มคอ 2
(เอกสารอ้างอิง
3.3)

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชา
ต่างๆในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2]
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มี
การบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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1

2

3






4

5

6

7

AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุ ทธ์ก ารเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิท ยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานีห้ มายถึงแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้อง
เรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนีป้ รัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผูเ้ รียนรวมทั้งเนือ้ หาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผูเ้ รียนและผูส้ อนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน
การเรียนซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การ
เรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสาคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้
ได้ดเี มื่อรู้สกึ ผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสานึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ
กระบวนการเรียนรู้
ข. มีห ลั ก สู ตรที่ยืด หยุ่นและเอื้ อให้ ผู้เรีย นสามารถเลื อกเนื้อหารายวิชา แผนการศึก ษา
กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหา
ความรูแ้ ละปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (เช่น การตัง้ คาถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะใน
การรับและใช้ขอ้ มูล การนาเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
หลักสูตรฯมีปรัชญา “สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และสามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศ” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของทั้งคณะและมหาวิทยาลัยที่มงุ่ เน้นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ปัญญา ความเชี่ยวชาญ อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนามาพัฒนา
สั งคมไทยที่มีก ารเกษตรเป็ นรากฐานได้ ซึ่ งรายละเอีย ดทั้งหมดระบุ ไว้ในเอกสาร “รายละเอีย ด
หลักสูตร” (เอกสารอ้างอิง 4.1.1 มคอ. 2) และมีการเผยแพร่รายละเอียดดังกล่าวบนหน้า เว็บไซต์
ของคณะฯ ดังภาพ 4.1.1
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(https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1296)
ในด้านรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน เช่น รายวิชา วัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งกลยุทธ์การสอนนั้น ได้มีระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
(เอกสารอ้างอิง 4.1.2 มคอ. 3 ทอ 210 มคอ. 3 ทอ 490 ) ซึ่งจะมีการชี้แจงให้นักศึกษาทราบใน
ชั่วโมงแรกของการเรียน และทาการเผยแพร่ไว้ที่หน้า เว็บไซต์ของสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนักศึกษาและผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ดังภาพ 4.1.2
(http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/instructor/tqf3FileListBefore.as
px) (เกณฑ์คุณภาพที่ 4 ข้อ 1)

ภาพ 4.1.1 การเผยแพร่ปรัชญาและรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ได้รับรู้บนเว็บไซต์ของคณะ

ภาพ 4.1.2 การเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถได้รับรู้
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
27

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
[2, 3, 4, 5]
หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ PLO (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.1
มคอ. 2 PLO ของหลั ก สู ตร) รายวิชาต่ างๆ จะมี ก ารจัด ท า มคอ. 3 ที่ แสดงแผนการสอน แสดง
รายละเอียดของวิชา กลยุทธ์การเรียนการสอนที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตัว
ผู้เรียน มีวิธีการประเมินผลที่มีเกณฑ์กาหนดที่แน่นอน ซึ่ง มคอ. 3 จะเผยแพร่ที่หน้าเวบไซต์ของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียด
ดังกล่าวแก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการปรับเปลี่ยน
สามารถแจ้งอาจารย์ผสู้ อนได้ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะสอดคล้องกับ PLO ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเรียน
ครบหลัก สูตร ผู้เรียนรู้จะสามารถ complete PLO ทั้งหมด และมีสมบัติของบัณ ฑิตสอดคล้องกั บ
ปรัชญาของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2.2 มคอ. 3 ทอ 210 มคอ.
3 ทอ 490) (เกณฑ์คุณภาพที่ 4 ข้อ 2)
หลักสูตรพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (Active learning) โดยใช้
สื่ อ และเทคโนโลยี ต่ างๆ โดยก าหนดงานให้ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง รายบุ ค คลและรายกลุ่ ม พยายามให้
นัก ศึก ษาคิด วิเคราะห์ โต้เถี ย ง แสดงความคิดเห็น (Sharing and discussion) โดยยึด พื้นฐานของ
ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ผ่านการนาเสนอโครงการหรือรายงานในรายวิชาต่างๆ เช่น ทอ 333
ความปลอดภัยของอาหาร ทอ 490 สัมมนา ทอ 496 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร วอ 497 สหกิ จ ศึ ก ษา วอ 498 การเรีย นรู้ อิ ส ระ วอ 499 การศึ ก ษาหรือ ฝึ ก งาน หรื อ
ฝึกอบรมต่างประเทศ เมื่อนักศึกษานาเสนอผลงานหรือส่งงานแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะมีข้อเสนอแนะ
(Feedback) ให้นักศึกษาพร้อมทั้งสังเกตการพัฒนาของนักศึกษา (Promote critical thinking) (ภาพ
4.2.1) (เกณฑ์คุณภาพที่ 4 ข้อ 3)
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ภาพ 4.2.1 สื่อการสอนและการกาหนดงานให้รับผิดชอบทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การกระตุ้นให้
นักศึกษามีการเรียนรู้ และ feedback จากอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา ทอ 333 ความปลอดภัยของ
อาหาร
นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียน หลักสูตรยังสนับสนุนให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง จึงมี
กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริม เช่น การศึกษาดูงานในรายวิชา ทอ
462 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร ที่มีทั้งการดูงานในส่วนงานภาครัฐและเอกชน เช่น สานักงานมูลนิธิ
โครงการหลวง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ บริษัท มู่พลาสติก จากัด หรือการศึกษาดูงาน
ประจาปี ซึ่งหลักสูตรจะจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ศึกษาดูงานในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
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แต่ในปีนี้ จาเป็นต้องงดกิจกรรมนี้ไปเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่หลักสูตรพิจารณา
ว่าจะพยายามจัดกิจกรรมนี้ โดยอาจจะจัดในช่วง ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 หรือช่วง
ปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยลดระยะเวลาในการศึกษาดูงานและเลือกพื้นในการดูงานในเขตภาคเหนือ
แทน (เอกสารอ้างอิง 4.2.3 การขออนุญาตเข้าดูงานใน ทอ 462 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร และ
โปรแกรมการดูงานประจาปี ) นอกจากนี้หลัก สูตรยังมีการเตรีย มความพร้อมให้นักศึกษาในด้าน
ต่างๆ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสของการ
เติ บ โตในสายงานที่ ต นต้ อ งท าในอนาคต เช่ น จั ด การบรรยายโดยผู้ มี ป ระสบการณ์ ใ นวงการ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเชียงใหม่ บริษัท สยาม
แมคโคร จากัด (มหาชน) (เอกสารอ้างอิง 4.2.4 หัวข้อการจัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาและเอกสารตอบรับบรรยายจากบริษัท) (เกณฑ์คุณภาพที่ 4 ข้อ 4)
ในด้านการลงทะเบียน มคอ. 2 ได้ระบุไว้วา่ สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนได้ตามความ
เหมาะสมนักศึกษาสามารถปรับการลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสมของสถานะภาพของนักศึกษา
(Flexible) เช่น สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ลดจากรายวิชาที่ระบุในโปรแกรม หรือลงทะเบียนวิชา
เลื อ กนอกโปรแกรม กรณี ที่ เป็ น วิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ ทั้ งนี้ จ ะมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและอาจารย์
ผู้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รคอยให้ ค าปรึก ษา (ภาพ 4.2.2) ในบางรายวิ ชาหลั ก สู ต รจะมี ตั วเลื อ กให้
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาได้ เช่น วิชาสหกิจศึกษา วิชาการ
เรียนรู้อิสระ วิชาการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามความเหมาะสมหรือความต้องการของนักศึกษาได้ (เกณฑ์คุณภาพที่ 4 ข้อ 5)
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แผนการลงทะเบียน

การลงทะเบียนของนักศึกษา

ภาพ 4.2.2 การปรับการลงทะเบียนให้เหมาะสมของสถานะภาพของนักศึกษา
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ ก ระตุ้ น ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต กระตุ้ น ให้
นักศึกษาแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ตลอด
ระยะเวลาของการศึ ก ษาผ่ า นวิ ช าต่ า งๆ เช่ น ชั้ น ปี ที่ 2 วิ ช าอาหารฟั ง ก์ ชั่ น และอาหารเสริ ม ให้
นักศึกษาเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นและอาหารเสริมโดยใช้ความรู้ที่ได้จากใน
รายวิชาและความรู้จากเอกสารวิชาการตามสื่อต่างๆ และมีการนาเสนอในชั้นเรียน เป็นการฝึกให้
นักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล วิเคราะห์และนาข้อมูลมาใช้ ชั้นปีที่ 3 ทอ 490 สัมมนา นักศึกษาจะได้
เรียนรู้การสืบ ค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เรียนรู้ก ารพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล (Critical thinking) นา
ความรู้ที่เรียนมาใช้เป็นพื้ นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในรายวิชาก าหนดให้นัก ศึก ษามีการ
นาเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการถามตอบระหว่างนักศึกษากันเองและอาจารย์ผู้เข้าฟัง
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การสัมมนา รวมทั้งกาหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาด้านบุคลิกภาพและทักษะด้านการสื่อสารทั้งด้านการพูดและ
การเขียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทอ 496 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
วอ 497 สหกิจศึกษา (เอกสารอ้างอิง 4.3.1. มคอ.3 ทอ 490 สัมมนา มคอ.3 ทอ 496 ปัญหาพิเศษ
มคอ. 4 วอ 497 สหกิจศึกษา) นักศึกษามีโอกาสในการสร้างโจทย์วิจัย ตั้งสมมุติฐาน วางแผนการ
ทดลอง ใช้ทักษะเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การอ่ า นน ามาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาในระหว่ า งการท าโครงงาน รวมทั้ งการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูลที่ได้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้คาแนะนา เมื่อหมดภาค
การศึกษา หลักสูตรมีการจัดวันนาเสนอความก้าวหน้า/รายงานจบของโครงงาน/สหกิจของนักศึกษา
(เอกสารอ้างอิง 4.3.2 ก าหนดการน าเสนอความก้ าวหน้ า/ปิ ดโครงการ ปัญ หาพิเศษและสหกิ จ
ศึกษา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนาเสนอผลงาน การใช้สื่ อและเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสาร ทาให้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
นอกจากนี้ ในวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น การเข้าสังคม
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคม คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ข้อด้อย ข้อเด่น
ของตนเองเพื่อพัฒนาตนให้เหมาะสมกับงาน (เอกสารอ้างอิง 4.3.3 รายงานสหกิจส่วนการ SWOT)
รายวิ ช าเหล่ า นี้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตาม ปรั ช ญาชองหลั ก สู ต รและ
มหาวิทยาลัย (เกณฑ์คุณภาพที่ 4 ข้อ 6)
Identify Gaps 4. Teaching and Learning Strategy
Approach
Deploy
Results
4.1 ปรัชญา
กาหนดปรัชญา
- มีปรัชญาของ
การศึกษามีความ ของหลักสูตรที่
หลักสูตรที่
ชัดเจนและมีการ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วน ปรัชญาของ
ปรัชญาของ
ได้เสียสามารถได้ มหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัย
รับรู้ [1]
ระบุไว้ใน มคอ. 2 - มีการเผยแพร่ให้
และเผยแพร่ให้ผู้มี ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสีย
รับรู้บนเว็บไซต์ของ
รับรู้บนเว็บไซต์
คณะ
ของคณะ
4.2 กิจกรรมการ - กาหนดกิจกรรม - มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนมี
การเรียนการสอน เรียนการสอน กล
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Improvement
-ประเมินความ
เหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของ
ข้อมูลและช่อง
ทางการเผยแพร่
-ปรับปรุงเว็บไซต์
ของหลักสูตรให้
แสดงรายละเอียด
ครบถ้วน ชัดเจน
เข้าถึงได้งา่ ย
หากิจกรรมการ
เรียนการสอนที่

Evidence
1. มคอ. 2
2. เว็บไซต์
https://engineer.mj
u.ac.th/wtms_web
pageDetail.aspx?w
ID=1296
3. มคอ. 3
ทอ 210
ทอ 490
1. มคอ. 2
2. มคอ. 3 ทุก

Identify Gaps 4. Teaching and Learning Strategy
Approach
Deploy
Results
ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ กิจกรรม ยุทธ์ กิจกรรมการ
การบรรลุผลสาเร็จ การเรียนการสอน เรียนการสอน
ตามผลการเรียนรู้ที่ รูปแบบการ
รูปแบบการ
คาดหวัง [2, 3,
ประเมินผลที่
ประเมินผลที่
4,5]
คาดหวัง ที่
คาดหวัง ที่
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ PLOs
PLOs ซึ่งระบุไว้ใน - มีการเผยแพร่
มคอ. 3 ของทุก ข้อมูลบนเว็บไซต์
รายวิชา
ของสานักบริหาร
- เผยแพร่บน
และพัฒนาวิชาการ
เว็บไซต์สานัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บริหารและพัฒนา - นักศึกษาทราบ
วิชาการ
แนวทางการเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสอนของแต่ละ
- ชี้แจงแก่
รายวิชาและ
นักศึกษาในชั่วโมง ผลสาเร็จที่ต้องการ
แรกของการเรียน ของแต่ละรายวิชา
การสอนของแต่
ละรายวิชา

4.3 กิจกรรมการ
เรียนการสอน
กระตุน้ ให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
[6]

Evidence
รายวิชา
ทอ 210
ทอ 490
3. เว็บไซต์
http://www.educat
ion.mju.ac.th/infor
mationSystem/tqfFi
leUpload/instructor/
tqf3FileListBefore.a
spx
4.
-การขออนุญาต
เข้าดูงานใน ทอ
462
-ดูงานประจาปี
5. หัวข้อการ
จัดการบรรยายเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา
-หัวข้อบรรยาย
-เอกสารตอบรับ
จากบริษัท
มีกิจกรรมการ
นักศึกษามีทักษะใน หากิจกรรมการ 1. มคอ. 3
เรียนการสอนที่
การค้นหาข้อมูล
เรียนการสอนหรือ ทอ 490
กระตุน้ ให้
วางแผนงาน แก้ไข จัดพืน้ ที่หรือ
ทอ 496
นักศึกษาแสวงหา ปัญหาที่เกิดขึน้
material ที่
วอ 497
องค์ความรู้ เพื่อ เรียนรู้การทางาน สนับสนุนให้
2. กาหนดการ
พัฒนาตนเองและ และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น นักศึกษาเกิดการ นาเสนอโครงงาน/
นาความรูน้ ั้นมา สามารถระบุจุดแข็ง เรียนรู้ตลอดชีวิต สหกิจศึกษา
ประยุกต์ใช้เพื่อ
จุดอ่อนของตัวเอง เช่น การนาโจทย์ 3. รายงานสหกิจ
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Improvement
เหมาะกับ
นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

Identify Gaps 4. Teaching and Learning Strategy
Approach
Deploy
Results
แก้ปัญหา
ได้ เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่
ให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
[2, 3, 4,5]
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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Improvement
Evidence
ความต้องการของ ศึกษาSWOT
ชุมชนโจทย์ในการ
เรียนการสอน

1

2

3






4

5

6

7

AUN-QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
เกณฑ์คุณภาพ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
 การรับเข้านักศึกษาใหม่
 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
 การสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้ า ง ควรใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกาหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
วินจิ ฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมิ น ผู้เรีย น รวมถึ งช่วงเวลาการประเมิ น วิธีก ารประเมิน การก าหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้
ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้
5. กาหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดาเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมี
การพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์
5.1 การประเมินผูเ้ รียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]
หลักสูตรมีการประเมินนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า และระหว่างการศึกษา โดยการประเมินแรก
เข้า หลักสูตรจะมีเกณฑ์การรับนักศึกษา ซึ่งระบุรายละเอียดไว้ใน มคอ. 2 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
5 .1 .1 ม ค อ . 2 ) ซึ่ ง ป ร ะ ก า ศ ไ ว้ ที่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ ดั ง ภ า พ 5 . 1 . 1
(https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1296) เนื่ อ งจาก ห ลั ก สู ต รฯ เป็ น
หลักสูตรวิท ยาศาสตร์ป ระยุกต์ ผู้เรียนจาเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงรับผู้ที่จบ
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และคะแนนสะสมเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป การรับนักศึกษาจะแบ่ง
รอบการรับ 5 รอบ ดังนี้

35

รอบที่ 1 (50% ของแผน) และ รอบที่ 2 (30% ของแผน) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการ
สอบข้อเขียน
รอบที่ 3 (10% ของแผน) และ 4 (10% ของแผน) รับ ด้วยคะแนนการสอบสามัญ 9 วิชา
Onet, Gat, Pat, และ GPAX ตามที่ ทปอ.กาหนด
รอบที่ 5 (รับเท่าที่ขาด) รับตรงอิสระและโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โควตาผูม้ ีความสามารถ
พิเศษ โควตาบุตรหลานเกษตรกร (ผ่าน สนง. สภาเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ) โควตาเด็กดีมีที่เรียน
(ผ่าน สพม.34-42) โควตาบุตรศิษย์เก่าแม่โจ้ โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากาหนดทุกประการ ซึ่งหลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษาสูงสุด 60 คน

ภาพ 5.1.1 คุณ สมบัติของผู้สมัครเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของคณะ
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560-2561 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน อาจเนื่องมาจาก
การเปิดภาคการศึกษาก่อนมหาวิทยาลัยอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ร่วมกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้มีการลงนามทาสัญญากันเอาไว้ หลักสูตรพยายามรับนักศึกษา
สูงสุดในการเปิดรับสมัครรอบที่ 1 และ 2 ที่เป็นการรับตรง ส่วนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมี
นักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด 52 คน (ไม่มารายงานตัว 3 คน) แบ่งเป็น รอบ Portfolio 49 คน (94 %)
และ Admission 3 คน (6 %) ซึ่งต่ากว่าจานวนที่ก าหนดแผนไว้ เพื่ อแก้ไขปัญ หาดังกล่าว (ตาราง
5.1.1) คณะได้จัด การประชาสั มพั นธ์หลัก สูตรเพิ่มเติม ณ โรงเรีย นต่างๆ เช่น โรงเรียนสันทราย
วิทยาคม โรงเรียนวชิรวิทย์ และมีการขยายเครือข่ายกับโรงเรียนต่างๆเพิ่มเติม ส่วนการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 ยังอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัคร (เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 1)
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ตาราง 5.1.1 แสดงจานวนการรับนักศึกษาในช่วง 2560-2562 ตามประเภทต่างๆ
ปีการศึกษา

การรับเข้า

จานวนรับ
(%)

รอบ 1
(Portfolio)

รอบ 2
(Portfolio)

2560

แผนการรับ
รับจริง

60 (100%)
70 (116.7%)

2561

แผนการรับ

60 (100%)

30 (50%)
30 (50%)
44 (73.3%)
(รับตรง)
60 (100%) 25 (41.7%)

2562

รับจริง
แผนการรับ
รับจริง

71 (120%)
60 (100%)
52 (85.7%)

71 (120%)
30 (50%)
30 (50%)
49 (81.7%)

สัดส่วนการรับ
รอบ 3
รอบ 4
(Admission) (Admission)
6 (10%)
26 (43.3%)
-

6 (10%)
-

25 (41.7%)
(รับตรง
ร่วมกัน)
6 (10%)
6 (10%)
3 (5%)

รอบ 5
(รับตรง
อิสระ)
เท่าที่ขาด
-รอบ5-6

เท่าที่ขาด
-

การประเมินในระหว่างเรียน หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ส่ง มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่ง
ใน มคอ. 3 ระบุช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา การกระจายน้าหนัก
การประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด (เอกสารอ้างอิง 5.1.2 มคอ. 3 ทอ 210
มคอ. 3 ทอ 320)
( http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx) ทั้ ง นี้
แต่ล ะวิธี จะมีวิธี ก ารประเมินที่ สั มพั นธ์กั บ PLO ทั้งนี้เกณฑ์ ดังกล่าวสามารถเปลี่ย นแปลงได้หาก
จาเป็น และมีการสรุป ผลของการประเมินผลใน มคอ. 5 (เอกสารอ้างอิง 5.1.3 มคอ. 5 ทอ 210
มคอ. 5 ทอ 320) ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf5FileList.aspx)
(เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 1 และ 2)
ส่วนการสอบก่อนสาเร็จการศึกษา หลักสูตรยังไม่กาหนดให้มี (เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 1)
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและ
สื่อสารให้ผเู้ รียนรับทราบ [4, 5]
ใน มคอ. 3 ของทุกรายวิชาจะระบุช่วงเวลาในการประเมิน วิธีการประเมินรวมทั้งเกณฑ์ใน
การประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน และการตัดเกรด ข้อมูลดังกล่าวมีเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx) แ ล ะ
แจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการของในแต่ละวิชา
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ช่วงเวลาการสอบจะมีการสอบหลักคือการสอบกลางภาคและปลายภาค บางวิชาจะมีการ
สอบย่อยเพื่อเก็บคะแนน วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินจะขึ้นอยู่กับรายวิชา ถ้าเป็นวิชาที่
เน้นรายละเอียดภาคทฤษฎี จะใช้การสอบข้อเขียนเป็นหลัก (เอกสารอ้างอิง 5.2.1 มคอ. 3 ทอ 320
เคมีอาหาร มคอ.3 ทอ 321 วิเคราะห์อาหาร) หรือรายงานหรือการนาเสนอหน้าชั้น (เอกสารอ้างอิง
5.2.2 มคอ. 3 ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหาร มคอ. 3 ทอ 361 การเป็นผู้ประกอบการ) หรือวิชาที่
เน้นการปฏิบัติ จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง รายงานการปฏิบั ติงาน ผลการประเมินจาก
หัวหน้างาน (เอกสารอ้างอิง 5.2.3 แบบประเมินงานสหกิจ)
ทั้งนี้ใน มคอ. 3 ไม่ได้กาหนดการแสดงเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) แต่อาจารย์ผู้สอนจะมี
เกณฑ์ให้คะแนนของตนเอง รวมทั้งจะมี key ที่ใช้ในการให้คะแนน การตัดเกรดมีทั้งแบบอิงเกณฑ์
และอิงกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ซึ่งเกณฑ์การตัดเกรดจะระบุใน มคอ. 3
ของแต่ละวิชา มีการแจ้งคะแนนในการสอบแต่ละครั้ง เพื่อให้ นักศึกษาปรับปรุงตัวเองในการสอบ
ครั้งต่อไป นักศึกษาสามารถสอบถาม หากมีข้อสงสัยในคะแนนที่ได้รับ อาจารย์อนุญาตให้นักศึกษา
ขอดูคะแนนและสามารถสอบถามแนวทางการตอบคาถามได้ (เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 4)
เมื่อเสร็จสิน้ การสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละวิชา จะรวบรวมคะแนนทั้งหมด ประเมินผล
และออกเกรดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ก่อนส่งเกรดไปยังสานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อ
ประกาศให้นักศึกษาทราบ หลักสูตรจะมีการประชุมอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเพื่อแจ้งเกรดและลง
มติรับรอง (เอกสารอ้างอิง 5.2.4 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต) จากนั้นจะมีการประชุมพิจารณาเกรดระดับคณะอีกครั้ง (เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 5)
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผูเ้ รียน [6, 7]
แม้ใน มคอ. 3 จะมิได้ระบุเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ที่แน่ชัดไว้ แต่อาจารย์ผู้สอนจะมี
แนวทางการให้คะแนน/key สาหรับการให้คะแนนของการสอบหรือรายงาน (เอกสารอ้างอิง 5.3.1
มคอ. 3 ทอ 210 มคอ.3 ทอ 320) นักศึกษาสามารถสอบถาม หากมีข้อสงสัยในคะแนนที่ได้รับ
อาจารย์อนุญาตให้นักศึกษาขอดูคะแนนและสามารถสอบถามแนวทางการตอบคาถามได้
จากที่กล่าวไปแล้ว ใน ข้อ 5.2 ผลการประเมินจะมีการแจ้งในที่ประชุมของอาจารย์ผู้สอนใน
หลั ก สู ตรและต้ องมี ก ารรั บ รองการประชุ ม (เอกสารอ้ างอิ ง 5.3.2 รายงานการประชุม อาจารย์
ผู้รับผิด ชอบหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต เทอม 1-2562 /เทอม 2-2562) และสุดท้ายจะมีก าร
ประชุมในระดับคณะก่อนจะส่งไปยัง สานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบ
(เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 6)
ผลการประเมินจะรายงานใน มคอ. 5 ของทุกรายวิชา (เอกสารอ้างอิง 5.3.3 มคอ. 5 ทอ
210 มคอ. 5 ทอ 320 มคอ. 5 ทอ 361) หากมีการใช้เกณฑ์ที่ ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หรือมี
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เหตุที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการประเมินใหม่ๆ ที่คาดว่าจะทดลอง
ใช้ในอนาคต จะมีการชี้แจง ใน มคอ. 5 และมีการเผยแพร่ มคอ. 5 บนเว็บไซต์ของสานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ดังภาพ 5.3.1
(http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf5FileList.aspx)
(เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 7)

ภาพ 5.3.1 การเผยแพร่ มคอ. 5 บนเว็บไซต์ของสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
5.4 มีก ารให้ข้อมูล ป้อนกลั บ เกี่ ย วกั บ การประเมินผู้เรีย นที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพั ฒ นาการ
เรียนรู้ [3]
จากที่กล่าวไปแล้ว ใน ข้อ 5.2 ว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจะถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า ใน มคอ
3 แล้วนั้น ภายหลังการสอบแต่ละครั้ง อาจารย์จะแจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบ นักศึกษา
พัฒนาตัวเองในการสอบครั้งต่อไป อาจารย์จะยกตัวอย่างข้อสอบบางข้อมาเป็นตัวอย่างในการสอน
โดยเฉพาะข้อที่ นัก ศึก ษาท าไม่ได้ เพื่ อให้นัก ศึก ษาเรีย นรู้คาตอบที่ ถู ก ต้องและแนวทางการตอบ
ข้อสอบที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ในรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายงาน/การ
ปฏิบัติงานกับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นในทุกครั้งที่ส่งงาน (ภาพ 5.4.1) และอาจารย์
จะประเมินพัฒนาการของนักศึกษาจากการส่งงานครั้งต่อไป (เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 3)
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ภาพ 5.4.1 ค าแนะนาเกี่ ย วกั บ รายงาน/การปฏิบัติงานในรายวิชา ทอ 333 ความปลอดภัยของ
อาหาร
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
คณะมี ป ระกาศเรื่องหลั ก เกณฑ์ ก ารร้องทุ ก ข์สาหรับ นัก ศึ ก ษาสังกั ด คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์สาหรับนัก ศึก ษา
สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในประกาศจะระบุขั้นตอนการร้องทุกข์และการ
ดาเนินการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.5.1 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ ) นอกจากนี้ทาง
คณะยังมีช่องทางสาหรับการอุทธรณ์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคณะ (ภาพ 5.5.1)
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewyzNRHoM9lVjNmbJbB7pbmdNF3W8PRZSBN_kjpBmohwhEw/viewform)
สาหรับ ในหลั ก สู ตร หากนัก ศึก ษามีข้อร้องเรียนใดๆ สามารถแจ้งอาจารย์ที่ป รึก ษาหรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดประชุมเพื่อพิจารณา
เป็นกรณีไป กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบหรือคะแนนรายงาน
นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง อีกทั้งสามารถขอดูข้อสอบได้หากต้องการ
(เกณฑ์คุณภาพที่ 5 ข้อ 8)
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ภาพ 5.5.1 ช่องทางสาหรับการอุทธรณ์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคณะ
Identify Gaps 5. Student Assessment
Approach
Deploy
Results
5.1 การประเมิน
แต่ละรายวิชา
- มีวธิ ีการประเมิน
ผูเ้ รียนมีความ
กาหนดวิธกี าร
ที่สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ประเมินที่
PLOs
โครงสร้างกับ
สอดคล้องกับ
- นักศึกษาทราบ
ผลสัมฤทธิ์ของผล PLOs ระบุไว้ใน
วิธีการประเมินของ
การเรียนรูท้ ี่
มคอ. 3 ของทุก แต่ละรายวิชา
คาดหวัง [1, 2]
รายวิชาและแจ้ง
ให้นักศึกษา
รับทราบทั้งบน
เว็บไซต์และใน
ชั่วโมงแรกของ
การเรียนการสอน
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Improvement
หาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินเพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับ
PLOs และ
เหมาะสมกับ
นักศึกษา

Evidence
1. มคอ. 2
2. เว็บไซต์
https://engineer.mj
u.ac.th/wtms_web
pageDetail.aspx?w
ID=1296
3. มคอ. 3 ของทุก
รายวิชา
มคอ. 3 ทอ 210
มคอ. 3 ทอ 320
4. เว็บไซต์
http://www.educat
ion.mju.ac.th/infor
mationSystem/tqfFi
leUpload/officer/tqf
3FileList.aspx

Identify Gaps 5. Student Assessment
Approach
Deploy

5.2 การประเมิน
ผูเ้ รียน รวมถึง
ช่วงเวลาการ
ประเมิน วิธีการ
ประเมิน การ
กาหนดเกณฑ์
ประเมิน การ
กระจายน้าหนัก
การประเมิน ไป
จนถึงเกณฑ์การให้
คะแนนและการตัด
เกรด มีความ
ชัดเจนและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนรับทราบ
[4, 5]

แต่ละรายวิชาระบุ
ช่วงเวลาการ
ประเมิน วิธีการ
ประเมิน การ
กระจายน้าหนัก
เกณฑ์การตัด
เกรดไว้ใน มคอ.3
และแจ้งให้
นักศึกษารับทราบ
ทั้งบนเว็บไซต์และ
แจ้งในชั่วโมงแรก
ของการเรียน

Results

- มีช่วงเวลาการ
ประเมิน วิธีการ
ประเมิน การ
กระจายน้าหนัก
เกณฑ์การตัดเกรด
ที่ชัดเจน แต่ยังไม่มี
เกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics)
- นักศึกษาทราบ
ช่วงเวลาการ
ประเมิน วิธีการ
ประเมิน การ
กระจายน้าหนัก
เกณฑ์การตัดเกรด
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Improvement

Evidence
5. มคอ. 5 ของทุก
รายวิชา
มคอ. 5 ทอ 210
มคอ. 5 ทอ 320
6. เว็บไซต์
http://www.educat
ion.mju.ac.th/infor
mationSystem/tqfFi
leUpload/officer/tqf
5FileList.aspx
กาหนดเกณฑ์การ 1. มคอ. 3
ให้คะแนน
มคอ. 3 ทอ 320
เคมีอาหาร
(Rubrics)
มคอ.3 ทอ 321
วิเคราะห์อาหาร
2. มคอ. 3
มคอ. 3 ทอ 210
จุลชีววิทยาทาง
อาหาร
มคอ. 3 ทอ 361
การเป็น
ผูป้ ระกอบการ
3. แบบประเมิน
งานสหกิจ
4. รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
เทอม 1-2562 /

Identify Gaps 5. Student Assessment
Approach
Deploy

Results

Evidence
เทอม 2-2562
5.3 เกณฑ์การให้ -มีแนวทางการให้ ผลการประเมินมี
กาหนดเกณฑ์การ 1. มคอ. 3 ของทุก
คะแนนและ
คะแนน/key
ความเที่ยงตรง
ให้คะแนน
รายวิชา
แผนการให้คะแนน สาหรับการให้
โปร่งใส สามารถ
มคอ. 3 ทอ 210
(Rubrics)
ถูกใช้ในการ
คะแนนของการ ทวนสอบได้
มคอ.3 ทอ 320
ประเมินเพื่อยืนยัน สอบหรือรายงาน
2. รายงานการ
ความเที่ยงตรง
- มีเกณฑ์ในการ
ประชุมอาจารย์
ความเชื่อมั่นและ ตัดเกรดที่แน่นอน
ผูร้ ับผิดชอบ
ความโปร่งใสใน
- มีการประชุม
หลักสูตรวิทยา
การประเมินผูเ้ รียน ระดับหลักสูตร
ศาสตรบัณฑิต
[6, 7]
และคณะเพื่อลง
เทอม 1-2562 /
มติรับรองการ
เทอม 2-2562
ออกเกรด
3. มคอ. 5 ของทุก
- มีการเผยแพร่
รายวิชา
มคอ.5
มคอ. 5 ทอ 210
มคอ. 5 ทอ 320
มคอ. 5 ทอ 361
4. เว็บไซต์
http://www.educat
ion.mju.ac.th/infor
mationSystem/tqfFi
leUpload/officer/tqf
5FileList.aspx
5.4 มีการให้ขอ้ มูล -มีการประกาศ นักศึกษาทราบ
ในส่วนการสอบ มี ภาพ 5.4.1
ป้อนกลับเกี่ยวกับ คะแนนสอบ
feedback และ
การแจ้งคะแนนแต่
การประเมินผูเ้ รียน คะแนนรายงาน
คะแนนสอบ มี
ยังไม่มีการแนะนา
ที่เหมาะสมแก่เวลา -มีการให้
ความพยายามใน
ว่าควรตอบ
และช่วยพัฒนาการ คาแนะนาเมื่อส่ง การทารายงาน/
คาถามอย่างไร จึง
เรียนรู้ [3]
รายงานหรือการ สอบครั้งต่อไป
จะจัดการสอน
นาเสนอหน้าชั้น เพื่อให้ได้คะแนนที่ดี เสริม ให้ทา
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Improvement

Identify Gaps 5. Student Assessment
Approach
Deploy
Results
เรียน
ขึน้
- มีการติดตาม
ความก้าวหน้า
พัฒนาการของ
นักศึกษาจากงาน
ที่กาหนดให้
คะแนนสอบครั้ง
ต่อไป
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึง - คณะมีประกาศ นักศึกษาทราบว่า
สิทธิ์เกี่ยวกับ
เรื่องหลักเกณฑ์ สามารถแจ้งเรือ่ ง
กระบวนการ
การร้องทุกข์
กับอาจารย์โดยตรง
อุทธรณ์ [8]
- นักศึกษา
แต่นักศึกษาไม่
สามารถแจ้งเรื่อง ทราบหลักเกณฑ์ที่
ได้ที่อาจารย์ที่
แน่นอน
ปรึกษาหรือ
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรหรือ
อาจารย์ใน
สาขาวิชาได้
โดยตรง
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Improvement
แบบฝึกหัด
เพิ่มเติม
ยกตัวอย่าง
อธิบายในจุดที่
นักศึกษายังไม่
เข้าใจ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการ
เรียนรู้
-แจ้งหลักเกณฑ์
ให้ทราบ แจ้งให้
ทราบว่ามีช่องทาง
ใดบ้าง
-มีการบันทึกเมื่อ
นักศึกษาสอบถาม
หรือแจ้งเรื่อง
-มีคนกลางเป็นผู้
ติดต่อสื่อสารเพือ่
ลด bias หาก
จาเป็น

Evidence

1. ประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์การร้อง
ทุกข์
2. เว็บไซต์
https://docs.google
.com/forms/d/e/1FA
IpQLSewyzNRHoM
9lVjNmbJbB7pbmd
NF3W8PRZSBN_kjpBmoh
whEw/viewform

เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การประเมินผู้เรียน
5.1 การประเมินผูเ้ รียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ

1

2

3


ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]
5.2 การประเมินผูเ้ รียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน
วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้
คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้





ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผูเ้ รียน [6,
7]
5.4 มีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
ที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]
5.5 ผูเ้ รียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ
รวมถึ ง การสืบ ทอดต าแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ ง การจัดสรรบุ คลากร การสิ้น สุด ตาแหน่ ง และ
แผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระ
งานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มคี วามสามารถ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
 น ากระบวนการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายมาใช้ และเลื อ กวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
เหมาะสมให้บรรลุผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
 มีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
 มีการทาวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่ อ นต าแหน่งบุ ค ลากรสายวิช าการยึด ตามระบบคุ ณ ธรรม โดย
พิจารณาจากการสอน การทาวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน
6. มี ก ารมอบหมายงานที่ เหมาะสมกั บ ความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
โดยคานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินจิ ฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และนาไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร
9. มี ก ารนาการบริหารผลการปฏิ บัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ มาใช้เพื่ อ
กระตุน้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
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10. มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บประเภทและจ านวนงานวิ จั ย กั บ เกณฑ์
มาตรฐานทีไ่ ด้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง การปรับวิธีการ
จัด สรรบุ ค ลากรเข้ าสู่ ต าแหน่ ง การสิ้ น สุ ด ต าแหน่ ง และแผนการเกษี ย ณ) ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
หลักสูตรได้สารวจการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ไม่ผู้
เกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่าน จะเกษียณอายุ
ราชการภายใน 10 ปี ดั งแสดงในตาราง 6.1.1 นอกจากนี้ อาจารย์ป ระจาหลัก สูตร 3 ท่ าน จะ
เกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี ดังแสดงในตาราง 6.1.2
ตาราง 6.1.1 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อสกุล
ปีท่เี กษียณอายุราชการ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
2570
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
2572
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
2576
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
2587
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
2583
ตาราง 6.1.2 การเกษี ย ณอายุ ราชการของอาจารย์ป ระจาหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อสกุล
ปีท่เี กษียณอายุราชการ
รศ.ดร.วิจติ รา แดงปรก
2567
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
2564
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
2564
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
2590
ทั้งนี้ มหาวิท ยาลั ย มีนโยบายโอนย้ายบุ คลากรจากวิท ยาเขตอื่นมาทดแทนอาจารย์ที่ จะ
เกษียณอายุราชการ โดยหลักสูตรวิเคราะห์แล้ว พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ -แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ มี คุ ณ วุฒิ แ ละ
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ประสบการณ์ ใกล้เคียงกั บอาจารย์ป ระจาหลัก สูตรปัจจุบัน ดังแสดงในตาราง 6.1.3 จึงสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้
ตาราง 6.1.3 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อสกุล
ปีท่เี กษียณอายุราชการ
ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
2565
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
2578
ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
2582
อ.ดร.สุภารัตน์ อานาจ
2581
อ.ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจารัส
2582
อ.ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
2590

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์หลายท่านร่วมสอนในรายวิชาเดียวกับ รศ.ดร.
วิจติ รา แดงปรก ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี และ อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด เพื่อสืบทอดภาระงานใน
อนาคต ดังแสดงในตาราง 6.1.4
ตาราง 6.1.4 การสืบทอดภาระงานสอนของอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2564
รายวิชา
อาจารย์ผู้สอน
ร้อยละความรับผิดชอบ
ทอ 200 การแปรรูปอาหาร 1
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
50
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
33
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
17
ทอ 201 ปฏิบัติการวิศวกรรมและการ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
53
แปรรูปอาหาร
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
27
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
20
ทอ 220 โภชนศาสตร์ของมนุษย์
รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
13
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
87
ทอ 270 อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์ อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
87
เสริมอาหาร
รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
13
คม 320 เคมีอาหาร
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
42
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รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
ร้อยละความรับผิดชอบ
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
18
รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
15
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
25
ทอ 321 การวิเคราะห์อาหาร
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
67
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
33
ทอ 360 การจัดการโรงงานและห่วงโซ่ อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
50
อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
50
ทอ 442 การแปรรูปผักและผลไม้
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
26
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
23
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎ์นิยม
23
ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี
28
ทอ 444 เทคโนโลยีขนมอบ
รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
14
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
31
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
33
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
22
ท อ 4 4 5 ก าร แ ป รรู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
51
เนือ้ สัตว์และประมง
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
40
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
9
ทอ 462 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
50
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
50
ทอ 490 สัมมนา
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
25
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
25
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
25
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
25
ทอ 491 การศึ ก ษาหั ว ข้ อ สนใจทาง
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
67
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และ
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
33
เทคโนโลยีการอาหาร)
วอ 102 นานาสาระเกี่ ย วกั บ อาหาร รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
20
และยา
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
20
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รายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
ร้อยละความรับผิดชอบ
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
34
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
13
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
13

นอกจากนี้ หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ดังแสดงในตาราง 6.1.5 สาหรับ ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ และ อ.ดร.จิตราพร งามพีระ
พงศ์ ก าลังอยู่ระหว่างการเตรีย มเอกสารประกอบการสอนและบทความวิชาการเพื่อขอก าหนด
ตาแหน่งที่สูงขึน้ ภายในปี 2565 (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 1)
ตาราง 6.1.5 การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อสกุล
ตาแหน่งที่ขอ
ปีท่ขี อ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
ศาสตราจารย์
2561
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 2561
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 2562

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษา และภาระงานกับเกณฑ์
มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ
วิชาการ [2]
หลั ก สู ต รได้ ตรวจสอบอั ตราส่วนของอาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรจานวน 9 ท่าน ต่อนักศึกษาในปีการศึกษา 2558-2562 ดังแสดงในตาราง 6.2.1 พบว่า มี
ค่าสูงกว่ามาตรฐานการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ คือ 1 : 20 ในปีการศึกษา 2558-2559
แต่ค่าดังกล่าวต่ากว่ามาตรฐานในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากการลดลงของจานวนนักศึกษา ทาให้
อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
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ตาราง 6.2.1 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2558-2562
ค่ารวม FTE ค่ารวม FTE อัตราส่วนอาจารย์
ปีการศึกษา
ของอาจารย์ ของนักศึกษา
ต่อนักศึกษา
2558
11.35
300.74
1 : 26.50
2559
11.86
295.69
1 : 24.93
2560
15.10
308.86
1 : 20.45
2561
15.16
310.97
1 : 20.51
2562
18.42
326.23
1 : 17.71
หมายเหตุ
FTE ของอาจารย์ = จานวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ / 35
FTE ของนักศึกษา = จานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ / 35
นอกจากนี้ หลักสูตรได้ประเมินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรจานวน 9 ท่าน ในปีการศึกษา 2558-2562 พบว่า ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละ
ท่านไม่เท่ากัน ดังแสดงในตาราง 6.2.2 แต่เมื่อรวมภาระงานด้านอื่นแล้ว ทุกท่านมีภาระงานเกิน 35
ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ กล่าวคือ อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม เป็ นผู้บริหารระดับรองคณบดีหรือรอง
ผู้อานวยการเป็นเวลากว่า 10 ปี สาหรับ อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ และ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
มีภาระงานวิจัยและบริการวิชาการจานวนมาก เช่นเดียวกับ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก ที่มีภาระงาน
สอนในระดับปริญ ญาโทจานวนมาก อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้วางแผนกระจายภาระงานสอนใน
ระดับปริญญาตรีให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น ภายหลังการเกษียณอายุราชการของ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์
ไชยศรี และ อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด ในปี 2564 (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 2)
ตาราง 6.2.2 ค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2558-2562
ปีการศึกษา
ชื่อสกุล
หมายเหตุ
2558 2559 2560 2561 2562
รศ.ดร.วิวัฒน์
1.55 1.69
1.70 1.50 2.33 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หวังเจริญ
หลักสูตรปริญญาตรี
ผศ.ดร.กรผกา
1.35 1.37
1.97 2.30 2.16 - รักษาการผู้อานวยการ
อรรคนิตย์
สถาบันบริการตรวจสอบ
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ชื่อสกุล

2558

ปีการศึกษา
2559 2560 2561

2562

อ.ดร.ชนันท์ภัสร์
ราษฎร์นิยม

1.31

1.22

1.35

1.20

1.86

อ.ดร.กนกวรรณ
ตาลดี
อ.ดร.จิตราพร
งามพีระพงศ์
รศ.ดร.วิจิตรา
แดงปรก
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ
พันธ์ไชยศรี
อ.ดร.ธเนศ แก้ว
กาเนิด
ผศ.ดร.ธีระพล
เสนพันธุ์

1.62

1.65

2.62

1.63

2.25

-

-

0.97

1.27

1.85

1.30

1.28

1.29

2.02

1.75

1.52

1.56

1.47

1.47

2.09

1.47

1.51

2.02

1.57

2.16

-

1.33

1.71

2.20

1.97

รศ.ดร.สิทธิสนิ
บวรสมบัติ
ผศ.อุมาพร อุประ

0.15

-

-

-

-

1.09

0.26

-

-

-

เฉลี่ย

1.26

1.32

1.68

1.68

2.05
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หมายเหตุ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาตรี
- รองผู้อานวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เกษตรและอาหาร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาตรี
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมอาหาร
คณบดี
เกษียณอายุราชการปี 2558
คณบดี
เกษียณอายุราชการปี 2559

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูก
กาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตาม
คู่มือมาตรฐานสมรรถนะ (เอกสารอ้างอิง 6.3.1 คู่มือสรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง
2554) และในกระบวนการสรรหายั ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
คณะกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง รวมถึง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ ความชานาญ และมีความ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่รับสมัครอย่างแท้จริง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การสรรหาเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2561 (เอกสารอ้ างอิ ง 6.3.2 การบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ ค คลเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย)
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีนโยบายโอนย้ายบุคลากรจากวิทยาเขตอื่นมาทดแทนอาจารย์
ที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนั้นการสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรจึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการโอนย้ายตาแหน่ง โดยหลักสูตรได้เตรียมกระจายภาระงานให้สอดคล้อง
กับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่านต่อไป
สาหรับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รศ.ดร.วิวัฒน์
หวังเจริญ ในฐานะผู้มีประสบการณ์มากที่สุด ได้สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ท่านอื่นอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้ อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม และ อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ได้ขอกาหนดตาแหน่ง
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในปี 2561 สาหรับ ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ และ อ.ดร.จิตราพร งามพีระ
พงศ์ ก าลังอยู่ระหว่างการเตรีย มเอกสารประกอบการสอนและบทความวิชาการเพื่อขอก าหนด
ตาแหน่งที่สูงขึน้ ภายในปี 2565
ทั้ ง นี้ คณ ะกรรมการพิ จ ารณ าต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย จะแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป (เอกสารอ้างอิง 6.3.3 ขั้นตอนการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 4)
หลักสูตรได้กาหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรในระหว่างการออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ 2011 Institute of Food Technology
(IFT) Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food Science Programs
(เอกสารอ้ า งอิ ง 6.3.4 Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
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Science Programs) โดยมอบหมายให้ อ าจารย์ แ ต่ ล ะท่ า นเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าอย่ า งน้ อ ย 1
รายวิชาต่อภาคการศึกษา หลังจากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงทาบทามอาจารย์ท่านอื่นที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอดคล้องกัน ให้เป็นผู้รว่ มสอนรายวิชาดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ ร่วมกันกาหนดร้อย
ละความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา ในระหว่างการประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าภาระงานของอาจารย์ทุกท่านผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 5)
หลักสูตรได้มอบหมายภาระงานสอนให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ดั ง แสดงในตาราง 6.3.1 (เกณฑ์
คุณภาพที่ 6 ข้อ 6)
ตาราง 6.3.1 ความเชี่ย วชาญและภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา
2562
ชื่อสกุล
ความเชีย่ วชาญ
ภาระงานสอน
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ - การควบคุมคุณภาพอาหาร
- สถิติและคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท
สัมผัส
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ปัญหาพิเศษ
- การแปรรูปอาหาร 1
- ปฏิบัติการวิศวกรรมและแปรรูปอาหาร
- การแปรรูปอาหาร 3
- นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา
- สหกิจศึกษา
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
การประกันคุณภาพ - การแปรรูปอาหาร 2
- การแปรรูปอาหาร 3
- ระบบประกันคุณภาพอาหาร
- ความปลอดภัยอาหาร
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ชื่อสกุล

ความเชีย่ วชาญ

อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

บรรจุภัณฑ์

อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี

จุลชีววิทยา

ภาระงานสอน
- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
- การศึกษาหัวข้อสนใจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหาร (ภาษาอังกฤษสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
- เคมีอาหาร
- การแปรรูปอาหารอินทรียแ์ ละการผลิตอาหาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา
- การเป็นผูป้ ระกอบการและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหาร
- การแปรรูปอาหารอินทรีย์และการผลิต
อาหารเพือ่ สิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
- การแปรรูปอาหาร 3
- การแปรรูปผักและผลไม้
- เทคโนโลยีขนมอบ
- สัมมนา
- ปัญหาพิเศษ
- นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา
- สหกิจศึกษา
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
- การผลิตไวน์และเบียร์
- การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (เทคโนโลยี
เครื่องดืม่ )
- การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
- ปัญหาพิเศษ
- นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา
- สหกิจศึกษา
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ชื่อสกุล
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์

ความเชีย่ วชาญ
โภชนศาสตร์

รศ.ดร.วิจติ รา แดงปรก

เคมี

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

เคมี

อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด

ภาระงานสอน
- อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- สัมมนา
- โภชนศาสตร์ของมนุษย์
- เคมีอาหาร
- การวิเคราะห์อาหาร
- ปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา
- โภชนศาสตร์ของมนุษย์
- การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
- เทคโนโลยีขนมอบ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และประมง
- การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
- อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- เคมีอาหาร
- ปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา
- เคมีอาหาร
- การวิเคราะห์อาหาร
- เทคโนโลยีขนมอบ
- การศึกษาหัวข้อสนใจ 3 (เทคโนโลยีเครื่องดื่ม)
- ปัญหาพิเศษ
- นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา
- สหกิจศึกษา
- มาตรฐานและกฎหมายของอุตสาหกรรม
อาหาร
- การจัดการโรงงานและห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมอาหาร
- การแปรรูปอาหาร 1
- ปฏิบัติการวิศวกรรมและแปรรูปอาหาร
- การแปรรูปอาหาร 3

การแปรรูป
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ชื่อสกุล

ความเชีย่ วชาญ

ภาระงานสอน
- การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
- การแปรรูปผักและผลไม้
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และประมง
- เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
- สัมมนา
- ปัญหาพิเศษ
- นานาสาระเกีย่ วกับอาหารและยา
- สหกิจศึกษา
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
การแปรรูป
- การแปรรูปอาหาร 1
- ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมและแปรรูปอาหาร
- การแปรรูปผักและผลไม้
- สัมมนา
- การควบคุมคุณภาพอาหาร
- การจัดการโรงงานและห่วงโซ่อปุ ทานใน
อุตสาหกรรมอาหาร
- เทคโนโลยีขนมอบ
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และประมง
- การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
- ปัญหาพิเศษ
- สหกิจศึกษา
หมายเหตุ ตัวหนา หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หลักสูตรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และ
ชุมชน ดังนั้น อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรจึงกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมความคิดเห็นจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิ ต ดัง
แสดงในเกณฑ์คุณภาพที่ 1 นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังดาเนินการวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ดังแสดงในตาราง 6.4.1 (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 7)
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6.4 มีการวินจิ ฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และนาสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ป ระเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรประเภทบริ ห าร วิ ชาการ และสนั บ สนุ น โดยจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยในปี 2553 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือ
สมรรถนะ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (เอกสารอ้างอิง
6.3.1 คู่มอื สมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554)
ส าหรับ การประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากรนั้ น กองการเจ้ า หน้ าที่ อ าศั ย ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้าราชการ/ลู ก จ้างประจ า (1 เมษายน - 30 กั น ยายน) หรือ ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนัก งานมหาวิท ยาลั ย (1 ตุล าคม - 30 กั นยายน) ที่ คณะรายงานมายั งกองการเจ้าหน้ าที่ และ
สรุ ป ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วเป็ น สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะปี นอกจากนี้ ยั ง ศึ ก ษา
รายละเอียดของหัวข้อสมรรถนะที่บุคลากรได้ค่าต่ากว่ามาตรฐาน เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ในด้านนั้นๆ
อย่ างไรก็ ต าม มหาวิท ยาลั ย ได้ ใช้ คู่ มื อ สมรรถนะดั งกล่ าวในการประเมิ น สมรรถนะของ
บุคลากรเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง เริ่มดาเนินการปรับปรุงคู่มือสมรรถนะ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท างานของบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ/ประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะมาตรฐานของ
ตาแหน่ง ดาเนินการปรับปรุงคู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคาดว่าจะนาไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรปี ล ะ 1 ครั้ ง ส าหรับ พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ปี ล ะ 2 ครั้ ง ส าหรั บ ข้ า ราชการ โดย รศ.ดร.วิ วั ฒ น์ หวั ง เจริ ญ ในฐานะ
ผูบ้ ังคับบัญชาระดับต้น ได้ประเมินความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน จากงาน
บริหาร งานตามพันธกิจ ได้แก่ งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการทางวิชาการ และ
งานทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง 6.4.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)
นอกจากนี้ ประธานอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ต รได้ ป ระเมิ น สมรรถนะที่ จ าเป็ นในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความใฝ่รู้ การท างานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทัก ษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัก ษะการให้
คาปรึกษา ทักษะการสอน ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
ความกระตือรือร้นและการเป็นแบบอย่างที่ดี การบริหารจัดการ การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ การ
แก้ ไขปัญ หา รวมทั้งประเมินพฤติก รรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการท างาน
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่
ความมีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หลังจากนั้น
คณบดีจึงประเมินบุคลากรทุกท่านอีกครั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป (เอกสารอ้างอิง
6.4.2 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งานในคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ 2011 Institute of
Food Technology (IFT) Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
Science Programs (เอ ก ส า ร อ้ า งอิ ง 6 .3 .4 Resource Guide for Approval and Reapproval of
Undergraduate Food Science Programs) นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน วิธีการประเมินผล สื่อการ
สอนออนไลน์ เป็นต้น ในระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน รับรองผลการศึกษา
และทวนสอบประสิทธิ ผลของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุก
ท่านได้ระบุวิธีการสอน วิธีการประเมินผล และสื่อการสอน ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
รวมทั้ งระบุ ผ ลการประเมิ น ตนเองและผลการประเมิน การสอนจากนั ก ศึ ก ษาในรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่ เป็ น
ประโยชน์แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย ดังแสดงในตาราง 6.4.1 (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 3)
ตาราง 6.4.1 งานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2562
ชื่อสกุล
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
วันที่
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพทางเคมี
1/10/61 – 30/9/62
และการสีของเมล็ดสายพันธุ์ข้าวที่ได้จาก
โครงการย่อยที่ 1 และ 2
งานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ขา้ วเพื่อเพิ่ม 1/10/61 – 30/9/62
คุณค่าทางโภชนาการสาหรับคนรักสุขภาพ
และผูส้ ูงอายุโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
และปลูกคัดเลือกในระบบอินทรีย์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
1/10/62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
หนองคาย
การพิจารณาผลงานตีพมิ พ์ของสานักพิมพ์ 16/10/62 – 20/10/62
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ชื่อสกุล

ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สานักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
การสอบดุษฎีนิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายเรื่อง GMP
การบรรยายเรื่อง ไอศกรีมและโยเกิรต์
การสอบวัดคุณสมบัติและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตหนองคาย
การพิจารณาบทความในวารสาร
International Food Research Journal
การพิจารณาบทความในทีป่ ระชุมวิชาการ
The Pure and Applied Chemistry
International Conference 2020
งานวิจัยเรื่อง ผลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า
และปริมาณมอลโตเดร็กตรินต่อคุณภาพ
ของน้าเก๊กฮวยผง
งานวิจัยเรื่อง การผลิตเส้นพาสต้าจากแป้ง
ฟักทอง
การบรรยายเรื่อง การแปรรูปเนยแข็งจาก
ผลิตภัณฑ์นมวัวและนมแพะ
การบรรยายเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
การสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบวิธเี ตรียมอก
ปูนาทอดต่อฤทธิก์ ารต้านอนุมูลอิสระและ
การเกิดออกซิเดชันของไขมัน
การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
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วันที่
11/7/62
5/8/62
31/8/62
28/9/62
27/1/63 – 28/1/63

21/2/63
10/3/63 – 11/3/63

1/7/62 – 31/3/63

1/7/62 – 31/3/63
9/7/62 – 9/8/62
14/9/62 – 15/9/62
18/9/62
18/11/62 – 31/3/63

29/11/62

ชื่อสกุล

อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี

อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
การพิจารณาบทคัดย่อในทีป่ ระชุมวิชาการ
FAB2020 จานวน 1 เรือ่ ง
การประเมินปิดโครงการ iTAP
การพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ในที่
ประชุมวิชาการ FAB2020 จานวน 3 เรื่อง
การสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยเรื่อง Softness Indicator Made
from Tapioca and Ammonium Molybdate
for Fruits
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
การพิจารณาบทความในวารสาร Journal of
Food Science and Technology
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัล
ซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
งานวิจัยเรื่อง การใช้อัลตร้าโซนิกสกัดสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเคพกูสเบอร์รเี่ พื่อ
ผลิตเม็ดบีดแคลเซียมแอลจิเนท
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพทางเคมี
และการสีของเมล็ดสายพันธุ์ข้าวที่ได้จาก
โครงการย่อยที่ 1 และ 2
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ว่างดัดแปลงเนือ้ สัมผัสชนิดพร้อม
รับประทานที่มกี รดอะมิโนชนิดโซ่กิ่งสูงเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนือ้ ของผู้สูงอายุไทย
งานวิจัยเรื่อง การใช้ขนุนดิบเพื่อทดแทนเนือ้
ปลาในผลิตภัณฑ์ทอดมันมังสวิรัติ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นข้าวซอยกึ่ง
สาเร็จรูปเพือ่ การวางจาหน่าย
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วันที่
9/12/62
19/2/63
3/4/63
9/4/63 (9.00 น.)
9/4/63 (13.30 น.)
1/1/62 – 31/12/62

6/9/2562

22/7/62 – 9/3/63
1/10/62 – 30/9/63
1/5/63 – 30/4/64

1/10/61 – 30/9/62

20/12/61 – 19/12/62

15/3/62 – 14/3/63
1/7/62 – 31/12/62

ชื่อสกุล

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
การจัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาขนมอบ
ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวเจ้าบางส่วน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผูป้ ระกอบการ
รายย่อย รัฐวิสาหกิจชุมชน แม่บ้าน
เกษตรกร
การพิจารณาบทความในวารสาร European
Journal of Lipid Science and Technology
การบรรยายเรื่อง แนวทางการทางานวิจัย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุ
การเป็นทีป่ รึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสาหรับผู้ประกอบการรุน่
ใหม่ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
การพิจารณาบทความในวารสาร Walailak
Journal of Science and Technology
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เนือ้ สัมผัสอ่อนนุม่ รสผักผลไม้พร้อมบริโภค
เสริมอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุ

วันที่
5/7/62

8/7/62 – 9/11/62
11/7/62
4/10/62 – 25/10/62

11/3/63
1/5/63 – 30/4/64

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนาไป
จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
มหาวิท ยาลั ย ได้ วิเคราะห์ ค วามต้ องการในการพั ฒ นาของบุค ลากรจากแผนการพั ฒ นา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จาก
การประเมินสมรรถนะบุคลากร และเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อก าหนดแนวทางพั ฒ นาบุคลากรในแผนพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ประจาปีงบประมาณ 2562
(เอกสารอ้างอิง 6.5.1 แผนการบริห ารและทรัพ ยากรบุ ค คล มหาวิท ยาลัย แม่ โจ้ ปี งบประมาณ
2562) และมอบหมายให้คณะใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผน IDP โดย
จัดทาระเบียบ/ประกาศด้านการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การขอตาแหน่งทางวิชาการ การไป
อบรมที่เกี่ยวข้อง การทางานวิจัย การไปเขียนหนังสือและตารา (เอกสารอ้างอิง 6.3.3 ขั้นตอนการ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เอกสารอ้างอิง 6.5.2 ขั้นตอนการขออนุญาตลา
ศึกษาต่อ, เอกสารอ้างอิง 6.5.3 ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ, เอกสารอ้างอิง
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6.5.4 ขั้ น ตอนการไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เขี ย นหนั ง สื อ หรื อ ต าราทางวิ ช าการ) และน าแผนพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรตามหัวข้อต่างๆ เช่น โครงการเสวนาผู้บริหาร (CEO Forum) โครงการ KM สัญจร โครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากร ประจาปี 2562 โครงการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับคณะ (นบค.) รุ่นที่ 2 การ
พัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ (เอกสารอ้างอิง 6.5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562) ทั้งนี้ ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีได้ประเมิน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรตามแผน IDP และประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามตัวชี้วัด
โดยอาศัยข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางในการวางแผนใน
การพัฒนาบุคลากรของปีต่อไป (เอกสารอ้างอิง 6.5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
บุค ลากร ครั้งที่ 2/2562, เอกสารอ้างอิง 6.5.7 แผนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ 2563)
หลั ก สู ต รได้ ส ารวจความต้ อ งการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตนเองของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิท ยาลัยได้เริ่มนาเกณฑ์คุณ ภาพ AUN-QA มาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงต้องการ
พัฒนาตนเองในหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตระหนักถึงความจาเป็น
ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทัก ษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม ดังแสดงในตาราง 6.5.1 นอกจากนี้ คณะได้จัดสรรงบประมาณในการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองจานวน 20,000-25,000 บาท สาหรับการอบรมสัมมนาในระดับชาติ
และนานาชาติ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงสามารถพัฒนาตนเองตามความต้องการด้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 8)
ตาราง 6.5.1 การฝึกอบรมและการพั ฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2562
ชื่อสกุล
กิจกรรม
สถานที่
วันที่
การใช้ประโยชน์
รศ.ดร.วิวัฒน์
การประชุมวิชาการ The 11th Johor Bahru,
29/7/62 – การเรียนการสอน
หวังเจริญ
International Conference on Malaysia
1/8/62
การวิจัย
Science, Technology and
Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14/8/62
การเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ เชียงใหม่
Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าว
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ชื่อสกุล

กิจกรรม
สู่ยุค 5G
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทา มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับ
การประเมิน AUNQA ครั้งที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Active Learning
การประชุมวิชาการ
BRAND’S Health Conference
2019: อาหารและโภชนาการ
เพื่อเสริมสุขภาพสมอง”
งานประชุมและแสดงสินค้าฮา
ลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ผศ.ดร.กรผกา
อรรคนิตย์

การประชุมวิชาการ Food
ingredients Asia Conference
2019: Advances in Food
Ingredients for Healthy
Living
การประชุมวิชาการ Food
Innopolis International
Symposium 2019: From
Tradition to Innovation
การฝึกอบรม Service
Innovation Fellowship
Program

สถานที่

วันที่

การใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2/10/62
เชียงใหม่

การเรียนการสอน
การบริหารหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย
กรุงเทพฯ

5/11/62 – การเรียนการสอน
6/11/62
14/11/62 – การเรียนการสอน
การวิจัย
15/11/62

ศูนย์ประชุมและ 1/12/62
แสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
เชียงใหม่
ศูนย์นทิ รรศการ 12/9/62 –
และการประชุมไบ 13/9/62
เทค บางนา
กรุงเทพฯ

การเรียนการสอน
การวิจัย

The Athenee
Hotel, a Luxury
Collection Hotel,
Bangkok
นครปฐมและ
กรุงเทพฯ

9/11/62 –
14/11/62

การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ

15/11/62
18/11/62
6/1/63 –
10/1/63
29/1/63 –
31/1/63

การวิจัย
การบริการวิชาการ
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การเรียนการสอน
การวิจัย

ชื่อสกุล

กิจกรรม
การฝึกอบรม NIR Short
Course Training for ANS
2020 by Bruker Company
การสัมมนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต การ
ตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานข้าว
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ราษฎร์นิยม
การทบทวนยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การฝึกอบรม GAP Analysis :
AUN-QA
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Active Learning
อ.ดร.กนกวรรณ การประชุมวิชาการ The 11th
ตาลดี
International Conference on
Science, Technology and
Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทา มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับ
การประเมิน AUNQA ครั้งที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Active Learning
อ.ดร.จิตราพร การประชุมวิชาการ The 11th
งามพีระพงศ์
International Conference on
Science, Technology and
Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI)

สถานที่
โรงแรมอวานี
ขอนแก่น

วันที่
12/2/63

การใช้ประโยชน์
การเรียนการสอน
การวิจัย

โรงแรม หิน น้า
ทราย สวย
ประจวบคีรขี ันธ์

3/3/63 –
5/3/63

การเรียนการสอน
การบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20/8/62
เชียงใหม่

การบริหารหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
Johor Bahru,
Malaysia

การบริหารหลักสูตร

16/1/63 –
17/1/63
5/11/62 –
6/11/62
29/7/62 –
1/8/62

การเรียนการสอน
การเรียนการสอน
การวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7/10/62
เชียงใหม่

การเรียนการสอน
การบริหารหลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
Johor Bahru,
Malaysia

การเรียนการสอน
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5/11/62 –
6/11/62
29/7/62 –
1/8/62

การเรียนการสอน
การวิจัย

ชื่อสกุล

กิจกรรม
การประชุมวิชาการ the Asian
Congress of Nutrition (ACN)
2019
การประชุมวิชาการ Food
ingredients Asia Conference
2019: Advances in Food
Ingredients for Healthy
Living

สถานที่
Bali, Indonesia

วันที่
4/8/62 –
7/8/62

ศูนย์นทิ รรศการ 12/9/62 –
และการประชุมไบ 13/9/62
เทค บางนา
กรุงเทพฯ

การใช้ประโยชน์
การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [9]
มหาวิทยาลัยได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ และด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นได้ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 6.6.1 รายชื่ออาจารย์ดีเด่ นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี
2562) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ยกย่องผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการบนเว็บไซต์ของ
กองการเจ้าหน้าที่ (www.personnel.mju.ac.th)
ส าหรับ คณะได้ม อบโล่ เกี ย รติ ย ศแก่ อาจารย์ ที่มี ผ ลการปฏิ บัติ งานด้านการวิจั ย และการ
บริ ก ารวิช าการดี เด่ น จากการประเมิ น ของหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น ส านั ก งานพั ฒ นาการวิจั ย
การเกษตร สานักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ในงานเชิดชูเกียรติที่จัดขึน้ เป็นประจาทุกปี นอกจากนี้
คณ ะยั ง ได้ ย กย่ อ งอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ บ นเว็ บ ไซต์ ข องคณ ะ
(www.engineer.mju.ac.th) พร้อมทั้งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระดับรางวัล โดย อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
ได้รับโล่เกียรติยศจากการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในปี 2561
(เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 9)
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ ได้รับ
การยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
มหาวิทยาลัยได้สนับ สนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินผ่านสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร นอกจากนี้ คณะได้สนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ทุกปี เมื่อหลักสูตรได้ตรวจสอบงานวิจัย
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาปีงบประมาณ 2558-2562 ดังแสดงในตาราง 6.7.1 พบว่า
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อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลั กสูตรทุกท่านได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อประเมินงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เฉลี่ ย สู ง กว่ า 60,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานของสายวิ ท ยาศาสตร์ ยกเว้ น
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการของ ผศ.อุมาพร อุประ อย่างไรก็ ตาม อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรทุก ท่านได้พยายาม
ดาเนินการวิจัยมากขึน้ ทาให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงขึน้ ในปีงบประมาณถัดไป
ตาราง 6.7.1 งานวิจัยของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ประจาปีงบประมาณ 2558-2562
ปี
ชื่อสกุล
งานวิจัย
แหล่งทุน
งบประมาณ (บาท)
2558 รศ.ดร.วิวฒ
ั น์
การคัดเลือกสายพันธุ์
สานักงาน
2,140,214
หวังเจริญ
ข้าวขาวดอกมะลิ 105
พัฒนาการวิจัย
พันธุ์กลายทีใ่ ห้ผลผลิตสูง การเกษตร (สวก.)
เมล็ดมีคุณภาพดีและ
คุณค่าทางอาหารสูง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผง งบประมาณแผ่นดิน
273,000
ของสารสกัดสมุนไพรที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เหมาะสมสาหรับสัตว์นา้
ผศ.ดร.กรผกา การปรับปรุงคุณภาพน้า สานักงาน
245,000
อรรคนิตย์
มะเกีย๋ งเข้มข้นจาก
คณะกรรมการวิจยั
มะเกีย๋ งสายต้นที่มเี บต้า- แห่งชาติ (วช.)
แคโรทีนสูง
อ.ดร.ชนันทภัสร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัน เงินรายได้ คณะ
25,000
ราษฎร์นิยม
กัลยา (มันอาลู) ทอด
วิศวกรรมและ
กรอบ
อุตสาหกรรมเกษตร
การใช้สารสกัดจาก
ทุนส่วนตัว
5,000
เปลือกทับทิมใน
อุตสาหกรรมอาหาร
อ.ดร.กนกวรรณ การใช้แบคทีเรียกรดแล เงินรายได้ คณะ
25,000
ตาลดี
คติกเป็นเชื้อตัง้ ต้น
วิศวกรรมและ
สาหรับผลไม้หมัก
อุตสาหกรรมเกษตร
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ปี

ชื่อสกุล

อ.ดร.จิตราพร
งามพีระพงศ์

งานวิจัย
การเพิ่มปริมาณและ
กิจกรรมของสารต้าน
อนุมูลอิสระในไวน์ลาไย
อบแห้ง

แหล่งทุน
สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)

-

-

-

-

642,468
-

ทุนส่วนตัว

100,000

ทุนส่วนตัว

100,000

เฉลี่ยต่อคน
2559 รศ.ดร.วิวฒ
ั น์
หวังเจริญ
ผศ.ดร.กรผกา
อรรคนิตย์

-

การผลิตแป้งข้าวดัดแปร
และการนาไปใช้ในขนม
สาลี่แช่เยือกแข็ง
ความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันของน้า
น้อยหน่าเครือเข้มข้น
อ.ดร.ชนันทภัสร์ Efficacy of Nonราษฎร์นิยม
catalyzed Indicator as
Smart Label Detecting
Ripeness of Climacteric
Fruits
อ.ดร.กนกวรรณ การใช้คลื่นอัลตราโซนิก
ตาลดี
เพิ่มปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระในไวน์
มะเกีย๋ ง
การใช้จุลินทรีย์ผลิต
น้าเชื่อมจากเมล็ดข้าว
อินทรีย์หัก
การวิเคราะห์ความ
หลากหลายและชนิดของ
จุลินทรีย์ในเครื่องดืม่
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Bogor University
and Maejo
University

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
เงินรายได้ คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ (บาท)
499,125

3,000

250,000

35,000

121,600

ปี

ชื่อสกุล

อ.ดร.จิตราพร
งามพีระพงศ์

งานวิจัย
สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว
กล้องอินทรีย์
-

แหล่งทุน

เฉลี่ยต่อคน
2560 รศ.ดร.วิวฒ
ั น์
หวังเจริญ
ผศ.ดร.กรผกา
อรรคนิตย์

-

-

การศึกษาผลของการ
เติมกัมต่างชนิดที่มผี ลต่อ
คุณภาพของเค้กมะม่วง
อินทรีย์และเค้กมะม่วง
อินทรีย์ปราศจากกลูเตน
จากแป้งข้าวหอมมะลิ
การศึกษาผลของการ
เติมกัมต่างชนิดที่มผี ลต่อ
คุณภาพของชัทนีย์
มะขามป้อม
อ.ดร.ชนันทภัสร์ ราษฎร์นิยม
อ.ดร.กนกวรรณ การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิก
ตาลดี
สกัดสารต้านอนุมูลอิสระ
จากถั่วเหลืองผิวดา
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
เฉลี่ยต่อคน
2561 รศ.ดร.วิวฒ
ั น์
อิทธิพลของรูปแบบของ
หวังเจริญ
ยีน Waxy ต่อปริมาณอะ
มิโลสและความคงตัวของ
แป้งสุกในข้าวไทย
ผศ.ดร.กรผกา นวัตกรรมซุปผงไก่ดาตุ๋น
อรรคนิตย์
ยาจีนเพื่อสุขภาพ
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งบประมาณ (บาท)

121,920
-

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

40,000

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

40,000

เงินรายได้ คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
-

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย

28,000

21,600
288,600

40,000

ปี

ชื่อสกุล

งานวิจัย

แหล่งทุน
นเรศวร
Application of basil seed ทุนส่วนตัว
powder and gelatin as
an alternative to
phosphate in chicken
meatball
อ.ดร.ชนันทภัสร์ คุณภาพทางกายภาพ
เงินรายได้ คณะ
ราษฎร์นิยม
และทางประสามสัมผัส วิศวกรรมและ
ของคุกกีป้ ราศจาก
อุตสาหกรรมเกษตร
กลูเตนจากแป้งข้าว
อินทรีย์ผสมกากมะพร้าว
การผลิตน้าผลไม้ผงแบบ เงินรายได้ คณะ
อินทรีย์สาหรับวิสาหกิจ วิศวกรรมและ
ขนาดกลางและขนาด
อุตสาหกรรมเกษตร
ย่อม (SME)
อ.ดร.กนกวรรณ การหาสภาวะทีเ่ หมาะสม เงินรายได้ คณะ
ตาลดี
สาหรับผลิตเทมเป้จาก วิศวกรรมและ
ถั่วเหลืองอินทรีย์
อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ เงินรายได้ คณะ
หอมแดง
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.ดร.จิตราพร การพัฒนาสูตรขนมกลีบ เงินรายได้ คณะ
งามพีระพงศ์
ลาดวนลดน้าตาลและ
วิศวกรรมและ
เสริมใยอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
เฉลี่ยต่อคน
2562 รศ.ดร.วิวฒ
ั น์
การศึกษาคุณภาพทาง งบประมาณแผ่นดิน
หวังเจริญ
เคมีและการสีของเมล็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สายพันธุ์ขา้ วที่ได้จาก
โครงการย่อยที่ 1 และ 2
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อเพิม่ คุณค่าทาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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งบประมาณ (บาท)
30,000

3,000

30,000

30,000

30,000

30,000

96,320
298,775

746,937

ปี

ชื่อสกุล

งานวิจัย
โภชนาการสาหรับคนรัก
สุขภาพและผู้สูงอายุโดย
ใช้เครื่องหมายโมเลกุล
และปลูกคัดเลือกใน
ระบบอินทรีย์
-

ผศ.ดร.กรผกา
อรรคนิตย์
อ.ดร.ชนันทภัสร์ Softness Indicator Made
ราษฎร์นิยม
from Tapioca and
Ammonium Molybdate
for Fruits
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
อ.ดร.จิตราพร การศึกษาคุณภาพทาง
งามพีระพงศ์
เคมีและการสีของเมล็ด
สายพันธุ์ขา้ วที่ได้จาก
โครงการย่อยที่ 1 และ 2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารว่างดัดแปลงเนื้อ
สัมผัสชนิดพร้อม
รับประทานที่มกี รดอะมิ
โนชนิดโซ่กิ่งสูงเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะ
กล้ามเนือ้ ของผู้สูงอายุ
ไทย
การใช้ขนุนดิบเพือ่
ทดแทนเนือ้ ปลาใน
ผลิตภัณฑ์ทอดมัน
มังสวิรัติ
การพัฒนาเส้นข้าวซอย
กึ่งสาเร็จรูปเพื่อการวาง
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แหล่งทุน

Bogor University
and Maejo
University
-

งบประมาณ (บาท)

100,000

-

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

298,775

สานักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.)

1,180,500

เงินรายได้ คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร

25,000

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนา

123,200

ปี

ชื่อสกุล

งานวิจัย
จาหน่าย

แหล่งทุน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (iTAP)
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

เฉลี่ยต่อคน

งบประมาณ (บาท)

554,637

นอกจากนี้ หลั ก สู ตรได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร
ประจาปี 2558-2562 ดังแสดงในตาราง 6.7.2 ซึ่งได้จากการสรุปข้อมูลในตัวบ่งชี้ 1.1 ทั้งนี้ การ
ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
อย่างสม่าเสมอ โดยจานวนผลงานเฉลี่ยสูงกว่า 1 ชิ้นต่อคน ยกเว้นปี 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของ ผศ.อุมาพร อุประ ทั้งนี้ ผลงาน
ส่ ว นใหญ่ เป็ น การตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการทั้ งในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ อย่างไรก็ตาม ผลงานดังกล่าวทาให้ รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ผศ.ดร.กรผกา อรรค
นิตย์ ผ่านมาตรฐานของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์คุณภาพที่ 6 ข้อ 10)
ตาราง 6.7.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจาปี 2558-2562
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
จานวนผลงาน
ปี
รวม
ต่ออาจารย์
งานประชุมวิชาการ วารสาร งานประชุมวิชาการ วารสาร
2558
2
3
1
3
9
1.8
2559
4
2
1
1
8
1.6
2560
2
2
4
0.8
2561
2
2
1
5
1.0
2562
2
5
1
8
1.6
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6.1 การบริหาร
- หลักสูตรได้
- มหาวิทยาลัยจะ
จัดการบุคลากร
สารวจการ
จัดสรรอาจารย์จาก
สายวิชาการ (การ เกษียณอายุราชการ วิทยาเขตแพร่มา
สืบทอดตาแหน่ง
ของอาจารย์
ทดแทนอาจารย์
เลื่อนตาแหน่ง การ ผูร้ ับผิดชอบ
ประจาหลักสูตรที่
ปรับวิธีการจัดสรร หลักสูตรและ
จะเกษียณอายุ
บุคลากรเข้าสู่
อาจารย์ประจา
ราชการ
ตาแหน่ง การสิน้ สุด หลักสูตร เพื่อขอ
ตาแหน่ง และ
จัดสรรอาจารย์
แผนการเกษียณ)
ทดแทน
ตอบสนองต่อความ - หลักสูตรได้
- อาจารย์ท่านอื่น
ต้องการด้าน
วางแผนให้อาจารย์ สามารถสืบทอด
การศึกษา การวิจัย ท่านอื่นสอนร่วมกับ ภาระงานสอนของ
และการบริการ
อาจารย์ที่จะ
อาจารย์ประจา
วิชาการ [1]
เกษียณอายุราชการ หลักสูตรที่จะ
เกษียณอายุราชการ
- หลักสูตร
- อาจารย์
สนับสนุนให้
ผูร้ ับผิดชอบ
อาจารย์
หลักสูตรส่วนใหญ่
ผูร้ ับผิดชอบ
ได้ยื่นขอกาหนด
หลักสูตรขอกาหนด ตาแหน่งทาง
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
วิชาการ
6.2 มีการ
- หลักสูตรได้
- อัตราส่วน
เปรียบเทียบ
ตรวจสอบ
อาจารย์ตอ่
อัตราส่วนบุคลากร อัตราส่วนอาจารย์ นักศึกษามีคา่
สายวิชาการต่อ
ต่อนักศึกษา
ใกล้เคียงกับ
จานวนนักศึกษา
ย้อนหลัง 5 ปี
มาตรฐานการเรียน
และภาระงานกับ
การสอนสาย
เกณฑ์มาตรฐาน
วิทยาศาสตร์
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Evidence
- หลักสูตรควร
ตาราง 6.1.1 –
เสนอให้จัดสรร
6.1.5
อาจารย์จากวิทยา
เขตแพร่ที่มคี วาม
เชี่ยวชาญคล้ายคลึง
กับอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการ

- หลักสูตรควร
กระตุน้ ให้อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่านยื่น
ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- หลักสูตรควร
สนับสนุนให้
อาจารย์เปิดสอน
รายวิชาเลือกเสรี
สาหรับนักศึกษา
นอกหลักสูตร

ตาราง 6.2.1 –
6.2.2

Identify Gaps 6. Academic Staff Quality
Approach
Deploy
Results
และติดตาม
- หลักสูตรได้
- ภาระงานสอน
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบภาระงาน ของอาจารย์ไม่
เพื่อพัฒนาคุณภาพ สอนของอาจารย์
เท่ากัน
ด้านการศึกษา การ ผูร้ ับผิดชอบ
วิจัยและการบริการ หลักสูตรและ
วิชาการ [2]
อาจารย์
ประจาหลักสูตร
ย้อนหลัง 5 ปี
6.3 เกณฑ์ในการ - มหาวิทยาลัยมี
- หลักสูตรจะ
สรรหาและการ
นโยบายโอนย้าย
กระจายภาระงาน
คัดเลือกบุคลากร อาจารย์ที่สมัครใจ สอนให้สอดคล้อง
สายวิชาการซึ่ง
จากวิทยาเขตแพร่ กับความเชี่ยวชาญ
ประกอบด้วย
มาทดแทนอาจารย์ ของอาจารย์ที่จะ
จรรยาบรรณ ความ ที่จะเกษียณอายุ
โอนย้าย
รับผิดชอบต่อ
ราชการ
เสรีภาพทาง
- มหาวิทยาลัย
- อาจารย์
วิชาการ การ
พิจารณาตาแหน่ง ผูร้ ับผิดชอบ
จัดสรรบุคลากรเข้า ทางวิชาการจากผล หลักสูตรกาลังรอ
สู่ตาแหน่ง การ
การสอนและผลงาน ผลการพิจารณา
เลื่อนตาแหน่ง
วิชาการ
ตาแหน่งทาง
บุคลากรถูกกาหนด
วิชาการ
และประกาศให้
- หลักสูตรได้
- ภาระงานสอน
ทราบทั่วกัน
กาหนดผู้รับผิดชอบ ของอาจารย์
[4,5,6,7]
รายวิชาระหว่างการ ผูร้ ับผิดชอบ
ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรและ
และได้กาหนดร้อย อาจารย์ประจา
ละความรับผิดชอบ หลักสูตรผ่านเกณฑ์
ของรายวิชาระหว่าง มาตรฐานการ
การวางแผนจัดการ ปฏิบัติงาน
เรียนการสอน
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Improvement
- หลักสูตรควร
กระจายภาระงาน
สอนของอาจารย์ให้
ใกล้เคียงกัน

Evidence

- หลักสูตรควร
ตาราง 6.1.5,
เสนอให้โอนย้าย
6.3.1, 6.4.1 และ
อาจารย์จากวิทยา เกณฑ์คุณภาพที่ 1
เขตแพร่ที่มคี วาม
เชี่ยวชาญคล้ายคลึง
กับอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการ

- หลักสูตรควร
กระจายภาระงาน
สอนของอาจารย์ให้
ใกล้เคียงกัน
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- หลักสูตรได้
- ภาระงานสอน
มอบหมายภาระงาน สอดคล้องกับความ
สอนให้เหมาะสมกับ เชี่ยวชาญของ
ความเชี่ยวชาญของ อาจารย์
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
- หลักสูตรได้
- ผลการเรียนรู้ที่
กาหนดผลการ
คาดหวังของ
เรียนรู้ทคี่ าดหวังให้ หลักสูตรสะท้อน
สะท้อนถึงวิสยั ทัศน์ ความต้องการของผู้
และพันธกิจของ
มีสว่ นได้เสียของ
มหาวิทยาลัย โดย หลักสูตร
รวบรวมความ
คิดเห็นจาก
นักศึกษา ศิษย์เก่า
และผูใ้ ช้บัณฑิต
- งานวิจัยและงาน
- อาจารย์
บริการวิชาการ
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรดาเนินการ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูม้ ีสว่ น
วิจัยและบริการ
ได้เสียของหลักสูตร
วิชาการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
6.4 มีการวินจิ ฉัย - หลักสูตรได้
- อาจารย์
และประเมิน
ประเมินผลการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ความสามารถของ ปฏิบัติงานของ
หลักสูตรทุกท่านมี
บุคลากรสาย
อาจารย์
ผลการปฏิบัติงาน
วิชาการ [3]
ผูร้ ับผิดชอบ
ในระดับดีมาก75
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Evidence

- หลักสูตรควร
สนับสนุนให้
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรจัด
โครงการบริการ
วิชาการมากขึ้น
ตาราง 6.4.1
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หลักสูตรตาม
ดีเด่น
สมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรได้
- การจัดการเรียน
วางแผนจัดการ
การสอนของ
เรียนการสอน
หลักสูตรสอดคล้อง
รับรองผลการศึกษา กับมาตรฐาน IFT
และทวนสอบ
ประสิทธิผลของ
รายวิชา
- อาจารย์
- งานวิจัยและงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
บริการวิชาการที่
หลักสูตรได้
เป็นประโยชน์แก่ผู้มี
ดาเนินการวิจัยและ ส่วนได้เสีย
บริการวิชาการ

6.5 ความต้องการ
ในการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากรสาย
วิชาการถูกวินจิ ฉัย
และนาไปจัด
กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
บุคลากร [8]

- หลักสูตรได้
สารวจความ
ต้องการฝึกอบรม
และพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร

Improvement

- หลักสูตรควร
สนับสนุนให้
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรจัด
โครงการบริการ
วิชาการมากขึ้น

- อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วม
การฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพ AUN-QA
และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- คณะได้จัดสรร
- อาจารย์
- หลักสูตรควร
งบประมาณสาหรับ ผูร้ ับผิดชอบ
รายงานความ
การฝึกอบรมและ หลักสูตรเข้าร่วม
ต้องการฝึกอบรม
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การพัฒนาตนเอง การอบรมสัมมนาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติตามความ
ต้องการด้านการ
วิจัยและการบริการ
วิชาการ
6.6 การบริหารผล - มหาวิทยาลัยได้
การปฏิบัติงาน
ยกย่องผูไ้ ด้รับ
รวมถึงการให้
แต่งตัง้ ให้ดารง
รางวัลและการ
ตาแหน่งทาง
ยอมรับถูกนามาใช้ วิชาการบนเว็บไซต์
เพื่อกระตุน้ และ
ของกองการ
สนับสนุนการเรียน เจ้าหน้าที่
การสอน การวิจัย - คณะได้มอบโล่
- อ.ดร.กนกวรรณ
และการบริการ
เกียรติยศแก่
ตาลดี ได้รบั โล่
วิชาการ [9]
อาจารย์ที่มผี ลการ เกียรติยศจากการ
ปฏิบัติงานด้านการ นาเสนอผลงานวิจยั
วิจัยและการบริการ ดีเด่นในการประชุม
วิชาการดีเด่นและ วิชาการระดับ
ยกย่องอาจารย์ที่
นานาชาติ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ
นานาชาติบน
เว็บไซต์ของคณะ
6.7 มีการ
- อาจารย์
- หลักสูตรได้
ตรวจสอบประเมิน ตรวจสอบและ
ผูร้ ับผิดชอบ
และเปรียบเทียบ
หลักสูตรได้รับทุน
ประเมินงานวิจยั
ประเภทและจานวน ของอาจารย์
สนับสนุนการวิจัย
งานวิจัยกับเกณฑ์ ผูร้ ับผิดชอบ
เฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับ
หลักสูตรย้อนหลัง มาตรฐาน
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และพัฒนาตนเอง
แก่คณะและ
มหาวิทยาลัย

Evidence

- หลักสูตรควรยก เว็บไซต์กองการ
ย่องอาจารย์ที่มผี ล เจ้าหน้าที่และ
การปฏิบัติงานดีเด่น เว็บไซต์ของคณะ
และอาจารย์ทไี่ ด้รับ
รางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติใน
เว็บเพจของ
หลักสูตร

- หลักสูตรควร
สนับสนุนให้
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย

ตาราง 6.7.1 –
6.7.2
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การยอมรับเพื่อการ 5 ปี
พัฒนา [10]
- หลักสูตรได้
- อาจารย์
ตรวจสอบและ
ผูร้ ับผิดชอบ
ประเมินผลงานทาง หลักสูตรมีผลงาน
วิชาการของ
ทางวิชาการเฉลีย่ สูง
อาจารย์
กว่า 1 ชิน้ ต่อคน
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรย้อนหลัง
5 ปี

ข้อ
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

Improvement
อย่างต่อเนื่อง
- หลักสูตรควร
สนับสนุนให้
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารมากขึ้น

Evidence

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7

การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง
การปรั บ วิ ธี ก ารจั ด สรรบุ ค ลากรเข้ า สู่ ต าแหน่ ง การสิ้ น สุ ด ต าแหน่ ง และ
แผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1]

มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษา และ
ภาระงานกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน และติ ด ตามตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]

เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากร
เข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถู กกาหนดและประกาศให้ทราบทั่ว
กัน [4,5,6,7]

มีการวินจิ ฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]

ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก
วินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
[8]

การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7
เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
[9]

6.7 มีก ารตรวจสอบประเมิน และเปรีย บเที ย บประเภทและจานวนงานวิจัย กั บ
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดาเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน หรือ
การวางแผนความต้ อ งการห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริก ารนัก ศึก ษา เพื่ อสร้างความมั่นใจว่าคุณ ภาพและจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีก ารก าหนดและการแจ้งข้อ มูล การสรรหาบุ ค ลากร และเกณฑ์ ก ารคัด เลื อกในการ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกาหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และมีการดาเนินกิจกรรมการฝึก อบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒ นาที่ตอบสนองความ
ต้องการนัน้
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และงานบริการนักศึก ษา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
หลักสูตรได้สารวจการเกษียณอายุราชการของบุคลากรห้องปฏิบัติการและบุคลากรด้าน
ธุรการ พบว่า มีผู้เกษียณอายุราชการภายใน 5 ปี จานวน 2 ท่าน หลังจากนั้น ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ราชการภายใน 10 ปี ดังแสดงในตาราง 7.1.1
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ตาราง 7.1.1 การเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อสกุล
ปีท่เี กษียณอายุราชการ
นางสาววัลยา โมราสุข
2564
นางราไพ ศุภวงค์
2565
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
2580
นางจันทร์จริ า วันชนะ
2579
นางสาวนันท์ณภัส ระหงษ์
2589
มหาวิท ยาลั ย ได้ มี ก ารก าหนดแผนอั ต ราก าลั งบุ ค ลากรสายสนั บ สนุน โดยมีก ารบริห าร
อัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ให้น้อยที่สุด
เนื่องจากในปัจจุบันมีสัดส่วนที่มาก ดังนั้น จึงได้มีการรับบุคลากรสายสนับสนุนในกรณีที่ทดแทนผู้
ลาออกเท่านั้น สาหรับหากส่วนงานใดมีบุคลากรที่เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์อัตรากาลัง
ของส่ ว นงานนั้ น ก่ อ น หากมี อั ต ราก าลั ง ที่ เพี ย งพอแล้ ว ก็ จ ะไม่ จั ด สรรอั ต ราก าลั ง ทดแทนให้
(เอกสารอ้างอิง 7.1.1 แนวทางการบริหารอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่เกษียณอายุ
ราชการ) และกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ที่ได้รับ มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีการให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติ
มานานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 7.1.2 แนวทางการบริหาร
กรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวให้มีความก้าวหน้าและ
ลดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งประหยัดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการรับบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้นในปี 2558-2562 คือ 8, 5, 13, 25 และ
23 คน ตามลาดับ ทาให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ ดังนี้
- แบบที่ 1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด พบว่า พบว่า มีสายสนับสนุนวิชาการ
1,038 คน และสายวิชาการ 684 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1.5 : 1
- แบบที่ 2 ไม่รวมจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีใ่ ช้ทักษะปฏิบัติงาน เช่น ภาคสนาม
ห้องทดลอง และขับรถ พบว่า มีสายสนับสนุนวิชาการ 739 คน และสายวิชาการ 684 คน คิดเป็น
อัตราส่วน 1.1 : 1
ด้ว ยเหตุ นี้ จึงมี แนวโน้ มว่าคณะจะจัด สรรบุ ค ลากรด้านธุ รการจากส านัก งานคณบดี ม า
ทดแทนคุ ณ ราไพ ศุ ภวงค์ เพื่ อปฏิบั ติงานธุ รการในหลั ก สูต ร สาหรับ บุ ค ลากรห้ องปฏิ บัติ ก าร มี
แนวโน้มว่าจะไม่ได้รับจัดสรร เนื่องจากมีบุคลากรท่านอื่นที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ดังนั้น
หลักสูตรจึงวางแผนมอบหมายภาระงานของคุณวัลยา โมราสุข คือ การดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือ
สาหรับรายวิชา ทอ 496 ปัญ หาพิเศษ ให้แก่คุณจันทร์จิรา วันชนะ และคุณนันท์ณภัส ระหงษ์ ซึ่ง
เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับรายวิชาอื่นๆ อยู่แล้ว
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สาหรับบุคลากรห้องสมุด บุคลากรห้องปฏิบัติการ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุค ลากรงานบริก ารนัก ศึก ษาในระดั บ คณะและมหาวิท ยาลัย แสดงในตาราง 7.1.2 ซึ่งหลัก สูตร
ประเมินแล้ว พบว่า มีจานวนและคุณภาพเหมาะสมต่อความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการ
บริการวิชาการ ของอาจารย์และนักศึกษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) ทาให้บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรสานักบริหารและพัฒนา
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหยุดปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2562 ส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยัง
ไม่ผ่านการสอบวัดมาตรฐาน ICT จบการศึกษาล่าช้า นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จบการศึกษา
แล้วไม่สามารถขอเอกสารรับรองคุณวุฒิได้ (เกณฑ์คุณภาพที่ 7 ข้อ 1)
ตาราง 7.1.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดาเนิ นงานในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2562
ระดับ
คณะ
มหาวิทยาลัย
ประเภท
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ป.ตรี ป.โท รวม
ป.ตรี ป.โท รวม
ป.ตรี
ป.ตรี
1. บุคลากรสานักหอสมุด
1
30
11
42
มหาวิทยาลัย
2. บุคลากรห้องปฏิบัติการ
3
3
มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรด้านธุรการคณะ
3
3
4. บุคลากรที่ให้บริการแก่
นักศึกษา
4.1 สานักบริหารและ
15
13
28
พัฒนาวิชาการ
4.2 ศูนย์เทคโนโลยี
3
18
11
32
สารสนเทศ
4.3 คณะ
1
2
3
รวม
1
3
2
6
4
63
38
105
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7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขัน้ บุคลากรสายสนับสนุน [2]
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตาม
คู่มือมาตรฐานสมรรถนะ (เอกสารอ้างอิง 6.3.1 คู่มือสรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง
2554) และกาหนดให้บุค ลากรผู้สมัครตั้งแต่วุฒิปริญ ญาตรีขึ้นไปต้องมีผลทดสอบความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณ าด้ ว ย และในกระบวนการสรรหายั ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง รวมถึ งคณะกรรมการสอบสัม ภาษณ์ เพื่ อให้ ได้ บุค ลากรที่มี ความรู้
ความสามารถ ความช านาญ และมี ค วามเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งที่ รั บ สมั ค รอย่ า งแท้ จ ริ ง โดย
หลั กเกณฑ์ และวิธีก ารเกี่ ยวกั บ การสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ เรื่ อ ง การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2561
(เอกสารอ้างอิง 6.3.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
นอกจากดาเนินการสรรหาบุคลากรโดยวิธีข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการสรรหาโดยใช้
ระบบคุณธรรมที่เน้นความสามารถและประสบการณ์ในการทางาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง
ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีและมีอายุงาน 7 ปีขึน้ ไป สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
(เอกสารอ้างอิง 7.2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน) เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ โดยคุณนันท์ณภัส
ระหงษ์ ซึ่งเคยเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งช่างซ่อมบารุง ประมาณ 7 ปี ได้ผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในปี 2560
ทั้ งนี้ หลั ก สู ต รได้ ม อบหมายงานให้ เหมาะสมกั บ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ข อง
บุคลากรสายสนับสนุน ดังแสดงในตาราง 7.2.1
ตาราง 7.2.1 ความเชี่ยวชาญและภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2562
ชื่อสกุล
ความเชี่ยวชาญ
ภาระงาน
นางสาววัลยา โมราสุข
โภชนาการ
- ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับรายวิชา
ทอ 496 ปั ญ หาพิ เ ศษ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
EA404
- ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ บุ ค ลากรและ
บุคคลทั่วไป
นางราไพ ศุภวงค์
ธุรการ
- จัดการโครงการ
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ชื่อสกุล

นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล

นางจันทร์จริ า วันชนะ

นางสาวนันท์ณภัส ระหงษ์

ความเชี่ยวชาญ

ภาระงาน

- จัดประชุม
- จัดการงานสารบรรณ
- จัดทาหนังสือราชการ
- ประสานงานขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
- ประสานงานด้านงบประมาณ
- อานวยการจัดการเรีนการสอน
- ติดต่อประสานงานสถานประกอบการสห
กิจศึกษา
วิศวกรรมอาหาร - จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา
ทอ 201 ปฏิบัติการวิศวกรรมและการแปรรูป
อาหาร ในอาคารนาร่อง
- ซ่ อ มบ ารุ ง อาคารพนมสมิ ต านนท์ แ ละ
อาคารนาร่อง
- ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
- ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ บุ ค ลากรและ
บุคคลทั่วไป
- ดาเนินการวิจัย
โภชนาการ
- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา
ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหาร, ทอ 410 จุล
ชี ว วิ ท ย าท างอุ ต ส าห ก ร ร ม , ท อ 4 4 0
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม, ทอ 444 เทคโนโลยี
ขนมอบ ทอ 493 เทคโนโลยี เครื่ อ งดื่ ม ใน
ห้องปฏิบัติการ EA204, EA407, PP12, PP16
- ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับรายวิช า
ทอ 496 ปั ญ หาพิ เ ศษ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
EA303, EA305
- ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ บุ ค ลากรและ
บุคคลทั่วไป
- ดาเนินการวิจัย
วิทยาศาสตร์และ - จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา
เทคโนโลยีการ ทอ 201 ปฏิบัติการวิศวกรรมและการแปรรูป
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ชื่อสกุล

ความเชี่ยวชาญ
ภาระงาน
อาหาร
อาหาร, ทอ 320 เคมีอาหาร, ทอ 321 การ
วิ เค ร า ะ ห์ อ า ห าร , ท อ 440 เท ค โน โล ยี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร EA306,
EA406, EA409, EA605
- ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือสาหรับรายวิชา
ทอ 496 ปั ญ หาพิ เ ศษ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
EA406, EA409, EA605
- ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ บุ ค ลากรและ
บุคคลทั่วไป
- ดาเนินการวิจัย

สาหรับการเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับ สนุน มี ค วามก้ าวหน้าทางวิชาชีพ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล
มหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ (ก.บ.ม.) ได้ เห็ น ชอบให้ ก าหนดกรอบประเภททั่วไป ระดั บ ชานาญงาน และ
เห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ให้กับทุกตาแหน่งโดยไม่จากัดจานวน
ทั้ งนี้ ยกเว้น ต าแหน่ งประเภทวิช าชีพ เฉพาะ ระดั บ ชานาญการ โดยต้ อ งขอประเมิ น ค่ างานตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดั บ ชานาญการพิ เศษ ที่ ม หาวิท ยาลั ย ยั งไม่ได้ ก าหนดให้ เนื่ องจากอยู่ระหว่างการด าเนิ นการ
วิเคราะห์ค่ างานให้ส อดคล้ องกั บ แนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป (เอกสารอ้างอิง 7.2.2 ผลการ
ประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น) (เกณฑ์คุณภาพที่ 7 ข้อ 2)
7.3 มีการวินจิ ฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และนาสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ป ระเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรประเภทบริ ห าร วิ ชาการ และสนั บ สนุ น โดยจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยในปี 2553 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือ
สมรรถนะ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (เอกสารอ้างอิง
6.3.1 คู่มอื สรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง 2554)
ส าหรับ การประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากรนั้ น กองการเจ้ า หน้ าที่ อ าศั ย ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้าราชการ/ลู ก จ้างประจ า (1 เมษายน - 30 กั น ยายน) หรือ ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนัก งานมหาวิท ยาลั ย (1 ตุล าคม - 30 กั นยายน) ที่ คณะรายงานมายั งกองการเจ้าหน้ าที่ และ
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สรุ ป ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วเป็ น สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะปี นอกจากนี้ ยั ง ศึ ก ษา
รายละเอียดของหัวข้อสมรรถนะที่บุคลากรได้ค่าต่ากว่ามาตรฐาน เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ในด้านนั้นๆ
อย่ างไรก็ ต าม มหาวิท ยาลั ย ได้ ใช้ คู่ มื อ สมรรถนะดั งกล่ าวในการประเมิ น สมรรถนะของ
บุคลากรเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง เริ่มดาเนินการปรับปรุงคู่มือสมรรถนะ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท างานของบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ/ประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะมาตรฐานของ
ตาแหน่ง ดาเนินการปรับปรุงคู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคาดว่าจะนาไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรปี 1 ครั้ ง ส าหรั บ พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ปี ล ะ 2 ครั้ ง ส าหรั บ ข้ า ราชการ โดย รศ.ดร.วิ วั ฒ น์ หวั ง เจริ ญ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้ประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ
จากงานประจ า ได้ แก่ การจั ด การเรีย นการสอนภาคปฏิ บั ติ งานดู แลสถานที่ และครุภั ณ ฑ์ งาน
ให้บริการทางวิชาการ งานวิจัย งานช่วยวิจัย งานช่วยสอน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และประเมิน
จากงานเชิงพัฒนา ได้แก่ งานขับเคลื่อนโครงการสานักงานสีเขียว งานจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน/ผังการ
ปฏิบัติงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ งานพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาสมรรถนะ IDP งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัด งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
สาหรับความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จะประเมินจาก
งานประจา ได้แก่ การจัดทาโครงการ งานประชุม งานสารบรรณ งานจัดทาหนังสือราชการทั่วไป
และหนังสือ โต้ต อบทางราชการที่เกี่ ย วข้อง การประสานงานขออนุ มัติจัด ซื้อวัสดุ/ ครุภัณ ฑ์ การ
ประสานงานด้านงบประมาณ งานอานวยการจัดการเรี ยนการสอน งานสหกิจศึกษา และประเมิน
จากงานเชิงพัฒนาเช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิ ชาการ (เอกสารอ้างอิง 6.4.1
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ,
เอกสารอ้างอิง 6.4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
นอกจากนี้ ประธานอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ต รได้ ป ระเมิ น สมรรถนะที่ จ าเป็ นในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความใฝ่รู้ การท างานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรับผิดชอบ
ความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ทักษะการปฏิบัติงานด้านช่วยวิชาการ ทักษะในการประสานงาน
ทักษะการให้คาปรึกษา รวมทั้งประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการ
ทางาน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานใน
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หน้าที่ ความมีน้าใจ มีมนุษยสั มพั นธ์ และมีจิตบริก าร และความสามารถในการควบคุมอารมณ์
หลังจากนั้น คณบดีจงึ ประเมินบุคลากรทุกท่านอีกครั้งในฐานะผูบ้ ังคับบัญชาระดับเหนือขึน้ ไป
ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ ได้ดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตาราง 7.3.1 (เกณฑ์คุณภาพที่ 7 ข้อ 3)
ตาราง 7.3.1 งานวิจัย และงานบริก ารวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2562
ชื่อสกุล
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
วันที่
นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล การทาแห้งสารสกัดกระชายดา
19/7/62
การทาแห้งจิ้งหรีด
9/7/62 –
11/7/62,
3/9/62 –
6/9/62
การทาแห้งชาหมัก (น้าส้มสายชู)
1/7/62 –
2/7/62
การอบรมทาเบเกอรี่
5/7/62
การทาแห้งสารสกัดจากดอกอัญชัน
11/7/62
การทาแห้งต้มยากุ้ง
19/8/62 –
21/8/62
การทาแห้งน้าพริก
30/7/62 –
31/7/62
การวิเคราะห์ความหนืดน้าผลไม้
8/10/62
การทาแห้งหมูแดง
15/11/62
การโม่แป้ง
25/11/62
การทาแห้งสารสกัดรางจืด
7/1/63
การวางผังโรงงาน
28/1/63
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาดัชนีชวี้ ัดคุณลักษณะสาคัญที่ใช้ 1/10/61 –
เป็นเกณฑ์ในการบ่งชีค้ ุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ และ 30/9/62
การกาหนดรหัสขนาดของสตรอเบอรี่
งานวิจัยเรื่อง การสกัดและคุณลักษณะของเอนไซม์โปร 1/5/62 –
ตีเอสที่ผา่ นการทาบริสทุ ธิบ์ างส่วนจากน้ายางมะเดื่อ
30/4/63
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ชื่อสกุล

นางจันทร์จริ า วันชนะ

นางสาวนันท์ณภัส ระหงษ์

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทาให้เนือ้ นุ่ม
งานวิจัยเรื่อง ผลของวิธอี บแห้งต่อกิจกรรมต้านอนุมูล
อิสระจากไหมข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสี
ม่วง
งานวิจัย เรื่อง การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ อาหารเนื้อสัมผัส
อ่อนนุ่มรสผัก ผลไม้พร้อมบริโภคเสริมอาหารสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ
การอบรมทาพิซซ่าและเค้กในโครงการเลี้ยงไก่แลกค่า
เทอม
งานวิจัยเรื่อง การใช้อัลตร้าโซนิกสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากเคพกูสเบอร์รี่เพื่อผลิตเม็ดบีดแคลเซียมแอล
จิเนท
งานวิจัย เรื่อง การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ อาหารเนื้อสัมผัส
อ่อนนุ่มรสผัก ผลไม้พร้อมบริโภคเสริมอาหารสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ
งานวิจัยเรื่อง การสกัดและคุณลักษณะของเอนไซม์โปร
ตีเอสที่ผ่านการท าบริสุท ธิ์บ างส่วนจากน้ายางมะเดื่อ
และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทาให้เนื้อนุม่
งานวิจัยเรื่อง ผลของวิธีอบแห้งต่อกิจกรรมต้านอนุมูล
อิสระจากไหมข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสี
ม่วง
งานวิจัยเรื่อง การใช้อัลตร้าโซนิกสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากเคพกูสเบอร์รี่เพือ่ ผลิตเม็ดบีดแคลเซียมแอล
จิเนท
งานวิจัย เรื่อง การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ อาหารเนื้อสัมผัส
อ่อนนุ่มรสผัก ผลไม้พร้อมบริโภคเสริมอาหารสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ
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วันที่
1/5/63 –
30/4/64
1/5/63 –
30/4/64
31/8/62 –
1/9/62
1/5/63 –
30/4/64
1/5/63 –
30/4/64
1/5/62 –
30/4/63
1/5/63 –
30/4/64
1/5/63 –
30/4/64
1/5/63 –
30/4/64

7.4 มีก ารวินิจฉั ย ความต้องการการฝึก อบรมและพัฒ นาตนเองของบุคลากรสายสนับ สนุน และ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มหาวิท ยาลั ย ได้ วิเคราะห์ ค วามต้ องการในการพั ฒ นาของบุค ลากรจากแผนการพั ฒ นา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จาก
การประเมินสมรรถนะบุคลากร และเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
เพื่อก าหนดแนวทางพั ฒ นาบุคลากรในแผนพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ประจาปีงบประมาณ 2562
(เอกสารอ้างอิง 6.5.1 แผนการบริห ารและทรัพ ยากรบุ ค คล มหาวิท ยาลัย แม่ โจ้ ปี งบประมาณ
2562) และมอบหมายให้คณะใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามแผน IDP โดย
นาแผนพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับวิสัย ทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และจัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรตามหัวข้อเฉพาะด้าน เช่น ด้านพัสดุ ด้านการเงิน ด้านบริหารงานทั่วไป ด้าน
นิติกร ด้านบริหารงานบุคคล โดยคณะได้จัดส่งบุคลากรตามตาแหน่งงานเข้าร่วมการอบรมอย่าง
ต่อเนื่ อง และเจ้าหน้ าที่ ค ณะได้ บัน ทึก การเข้าร่วมกิ จกรรม/โครงการด้วยระบบ e-manage ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ประธานอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีได้ประเมินการพัฒนาตนเอง
ของบุ ค ลากรตามแผน IDP และประเมิ น แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามตั ว ชี้ วั ด โดยอาศั ย
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรของปีต่อไป (เอกสารอ้างอิง 6.5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้ง
ที่ 2/2562, เอกสารอ้างอิง 6.5.7 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ
2563)
หลั ก สู ตรได้ส ารวจความต้องการฝึก อบรมและพัฒ นาตนเองของบุคลากรสายสนับ สนุน
พบว่า บุ ค ลากรห้ องปฏิ บั ติก ารต้ องการพั ฒ นาความรู้ด้ านการใช้และการบ ารุงรัก ษาเครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อดังกล่าว ดังแสดงใน
ตาราง 7.4.1 โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ท าให้ ส ามารถพั ฒ นาตนเองตามความต้ อ งการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาคปฏิบัติและการบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม (เกณฑ์คุณภาพที่ 7 ข้อ 4)
ตาราง 7.4.1 การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในปีการศึกษา 2562
ชื่อสกุล
กิจกรรม
สถานที่
วันที่
การใช้ประโยชน์
นางสาววัลยา
การประชุม
แพทยสมาคมแห่ง
การบริการ
14/11/62 –
โมราสุข
วิชาการ BRAND’S ประเทศไทย
วิชาการ
15/11/62
Health
กรุงเทพฯ
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ชื่อสกุล

กิจกรรม
Conference 2019:
อาหารและ
โภชนาการเพื่อ
เสริมสุขภาพ
สมอง”
นายสุมิตร เชื่อม การอบรมเชิง
ชัยตระกูล
ปฏิบัติการด้าน
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิง
วิชาการ SAC
Northern 2019
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบ
โรงงานให้ถูก
สุขลักษณะ :
(Hygienic design
in Food Industry)
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
ข้อกาหนดและการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
อาหาร ISO
22000 : 2018
และ FSSC 22000
Version 5
นางจันทร์จริ า
การอบรมเชิง

สถานที่

วันที่

การใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7/8/62 –
8/8/62

การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ

โรงแรมวินทรี ซิต้ี
รีสอร์ท เชียงใหม่

17/10/62

โรงแรมมารวยการ์
เด้น กรุงเทพฯ

12/12/62 –
13/12/62

การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การบริการ
วิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่

25/1/63 –
26/1/63

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7/8/62 –
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การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การบริการ
วิชาการ

การจัดการเรียน

ชื่อสกุล
วันชนะ

นางสาวนันท์ณ
ภัส ระหงษ์

กิจกรรม
ปฏิบัติการด้าน
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิง
วิชาการ SAC
Northern 2019
การสัมมนา
วิชาการเรื่อง การ
สอบเทียบและการ
นาผลไปใช้งาน
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
ข้อกาหนดและการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
อาหาร ISO
22000 : 2018
และ FSSC 22000
Version 5
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
การสัมมนาเชิง
วิชาการ SAC
Northern 2019
การสัมมนา
วิชาการเรื่อง การ

สถานที่

วันที่
8/8/62

การใช้ประโยชน์
การสอน
ภาคปฏิบัติ

โรงแรมวินทรี ซิต้ี
รีสอร์ท เชียงใหม่

17/10/62

โรงแรมวินทรี ซิต้ี
รีสอร์ท เชียงใหม่

31/1/63

การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่

25/1/63 –
26/1/63

การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การบริการ
วิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7/8/62 –
8/8/62

การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ

โรงแรมวินทรี ซิต้ี
รีสอร์ท เชียงใหม่

17/10/62

โรงแรมวินทรี ซิต้ี
รีสอร์ท เชียงใหม่

31/1/63

การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การจัดการเรียน
การสอน
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ชื่อสกุล

กิจกรรม
สถานที่
สอบเทียบและการ
นาผลไปใช้งาน
การอบรมเชิง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิบัติการเรื่อง
เชียงใหม่
ข้อกาหนดและการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม
อาหาร ISO
22000 : 2018
และ FSSC 22000
Version 5

วันที่

25/1/63 –
26/1/63

การใช้ประโยชน์
ภาคปฏิบัติ
การจัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
การบริการ
วิชาการ

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับ เพื่อกระตุ้น
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
มหาวิทยาลัยมีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้ านสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการทุกปี โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่ อ ประสานการคั ด เลื อ กข้าราชการ/ลู ก จ้ างประจา ดี เด่ น และแต่ งตั้ งคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งประจ าดี เด่ น (เอกสารอ้ า งอิ ง 7.5.1 คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการดีเด่น) โดยใช้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การครองคน ครองตน ครองงาน และผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ (เอกสารอ้างอิง 7.5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลิอกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดีเด่น) ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ก.บ.ม.) พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจาดีเด่น ประจาปี 2562 จานวน 1 คน และส่งผล
ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาดีเด่นจะเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคา)
และหนั งสื อ ที่ ระลึ ก ในวั นข้ าราชการพลเรือ นของทุ ก ปี และได้ รับ การจั ด สรรวงเงิน เลื่ อนค่ าจ้ าง
เพิ่ ม เติม จากส่ว นกลาง โดยคุ ณ จั นทร์จิรา วันชนะ ได้รับ คั ดเลือ กให้ เป็ น บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
วิ ช าการดี เด่ น ด้ า นวิ ช าชี พ ดี เด่ น ประจ าปี 2562 โดยได้ รั บ โล่ แ ละใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก
มหาวิทยาลัย (เกณฑ์คุณภาพที่ 7 ข้อ 5)
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Identify Gaps 7. Support Staff Quality
Approach
Deploy
Results
7.1 มีการ
- หลักสูตรได้
- คณะจะจัดสรร
ดาเนินการวางแผน สารวจการ
บุคลากรด้าน
แต่งตัง้ บุคลากร
เกษียณอายุราชการ ธุรการสานักงาน
สายสนับสนุน
ของบุคลากรสาย คณบดีมาทดแทน
(ห้องสมุด
สนับสนุน เพื่อขอ บุคลากรที่จะ
ห้องปฏิบัติการ สิ่ง จัดสรรบุคลากร
เกษียณอายุราชการ
อานวยความ
ทดแทน
สะดวกด้าน
- มหาวิทยาลัยได้ - หลักสูตรวางแผน
เทคโนโลยี
กาหนดแผน
มอบหมายภาระ
สารสนเทศ และ
อัตรากาลัง
งานให้บุคลากร
งานบริการ
บุคลากรสาย
ห้องปฏิบัติการท่าน
นักศึกษา เพื่อ
สนับสนุนให้มี
อื่น
ตอบสนองความ
สัดส่วนน้อยที่สุด
ต้องการทางการ
- หลักสูตรได้
- จานวนและ
ศึกษา งานวิจัย
ประเมินจานวนและ คุณภาพของ
และการบริการ
คุณภาพของ
บุคลากรสาย
วิชาการ) [1]
บุคลากรสาย
สนับสนุนระดับ
สนับสนุนระดับ
คณะและ
คณะและ
มหาวิทยาลัยมี
มหาวิทยาลัย
เหมาะสมต่อความ
ต้องการทาง
วิชาการ งานวิจัย
และการบริการ
วิชาการ
7.2 มีการกาหนด - มหาวิทยาลัยได้ - พนักงานราชการ
และการแจ้งข้อมูล ส่งเสริมให้พนักงาน ในหลักสูตรได้บรรจุ
การสรรหาบุคลากร ราชการสอบแข่งขัน เป็นพนักงาน
และเกณฑ์การ
เพื่อบรรจุเป็น
มหาวิทยาลัยในปี
คัดเลือกในการ
พนักงาน
2560
แต่งตัง้ การ
มหาวิทยาลัย
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Improvement

Evidence
ตาราง 7.1.1 – 7.1.2

- มหาวิทยาลัยควร
มอบหมายภาระ
งานให้บุคลากรสาย
สนับสนุนอย่าง
ชัดเจนในระหว่าง
การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า เพื่อให้
การบริการ
นักศึกษาไม่
หยุดชะงัก
ตาราง 7.2.1

Identify Gaps 7. Support Staff Quality
Approach
Deploy
Results
มอบหมายงาน และ - หลักสูตรได้
- ภาระงานของ
การเลื่อนขัน้
มอบหมายงานให้ บุคลากร
บุคลากรสาย
เหมาะสมกับความ ห้องปฏิบัติการไม่
สนับสนุน [2]
เชี่ยวชาญและ
เท่ากัน
ประสบการณ์ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
7.3 มีการวินจิ ฉัย - มหาวิทยาลัยได้ - คู่มอื สมรรถนะ
และประเมิน
กาหนดสมรรถนะ สาหรับใช้ในการ
ความสามารถของ ของบุคลากรเพื่อใช้ ประเมิน
บุคลากรสาย
ประเมินผลการ
ความสามารถของ
สนับสนุน [3]
ปฏิบัติงาน
บุคลากรสาย
สนับสนุน
- หลักสูตรได้
- บุคลากรสาย
ประเมินผลการ
สนับสนุนส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานของ
มีผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร
ดีเด่น
7.4 มีการวินจิ ฉัย - มหาวิทยาลัยได้ - บุคลากรสาย
ความต้องการการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมและ
สนับสนุนให้
การอบรมตาม
พัฒนาตนเองของ บุคลากรพัฒนา
หัวข้อเฉพาะด้าน
บุคลากรสาย
ตนเองตามแผน IDP
สนับสนุน และ
- หลักสูตรได้
- บุคลากร
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ สารวจความ
ห้องปฏิบัติการได้
ตอบสนองความ
ต้องการฝึกอบรม เข้าร่วมการอบรม
ต้องการนั้น [4]
และพัฒนาตนเอง เชิงปฏิบัติการด้าน
ของบุคลากรสาย การใช้และการ
สนับสนุน
บารุงรักษา
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
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Improvement
- หลักสูตรควร
กระจายภาระงาน
ของบุคลากร
ห้องปฏิบัติการให้
ใกล้เคียงกัน

Evidence

ตาราง 7.3.1

- หลักสูตรควร
ส่งเสริมให้บุคลากร
มีสว่ นร่วมในการ
บริการวิชาการ
ตาราง 7.4.1

- หลักสูตรควร
สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ

Identify Gaps 7. Support Staff Quality
Approach
Deploy
Results
7.5 มีการบริหาร
- มหาวิทยาลัยมี
- คุณจันทร์จริ า วัน
ผลการปฏิบัติงาน การยกย่อง
ชนะ ได้รับคัดเลือก
รวมถึงการตอบ
บุคลากรสาย
ให้เป็นบุคลากรสาย
แทนและการเห็น
สนับสนุนที่มีผลการ สนับสนุนวิชาการ
คุณค่า การยอมรับ ปฏิบัติงานดีเด่น
ดีเด่น ด้านวิชาชีพ
เพื่อกระตุน้ และ
ดีเด่น ประจาปี
สนับสนุนการเรียน
2562
การสอน การวิจัย
และการบริการ
วิชาการ [5]

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตัง้ บุคลากรสาย
สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ)
[1]
7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหา
บุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง
การมอบหมายงาน และการเลื่อนขัน้ บุคลากรสาย
สนับสนุน [2]
7.3 มีการวินจิ ฉัยและประเมินความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุน [3]
7.4 มีการวินจิ ฉัยความต้องการการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ [4]
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ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการตอบ
แทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับ เพื่อกระตุ้น
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจาเป็น
4. มีการจัดการให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา
และการบริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นและความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสาเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้าง
เสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใน
การที่จะสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีผลรับการเรียนรู้ (PLO) ตรงตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป
โดยมี ก ารประกาศรั บ สมั ค รผ่ านเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิท ยาลั ย เว็ บ ไซต็ ข องคณะ และเว็ บ ไซต์ ข อง
หลักสูตร เพื่อสื่อสารให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ปกครองได้รับ
ทราบวัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการสมัคร
เรียนในระบบ TCAS โดยกาหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
- เป็นผู้กาลังศึกษาในชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
- มีคะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ
ที่นา่ พอใจ
(เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ข้อ 1)
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังต้องทาวิจัยสถาบันต่อไป เพื่อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า
กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่นี้ มีผลดีตอ่ การสร้าง PLO ในตัวผู้เรียนอย่างไร
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8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่าหลั ก สู ต รจะสามารถสร้า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลรับ การเรีย นรู้ (PLO) ตรงตามที่
ต้องการ หลักสูตรได้กาหนดวิธีการคัดเลือกผูเ้ รียน ดังนี้
- ให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสกิ ส์ เคมี
ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ มาให้กรรมการพิจารณา
- ให้ผู้สมัครส่งบทความ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หัวข้อ “แรงบันดาลใจและความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” มาให้กรรมการพิจารณา
- ส่งสาเนาผลงานหรือกิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 3 ผลงาน มาให้
กรรมการพิจารณา
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น มา หลั ก สู ต ร ได้ เพิ่ ม การพิ จ ารณาคะแนนวิ ช า
คณิตศาสตร์เข้าไปในคะแนนสะสมรายวิชาด้วย เนื่องจากที่ผ่านมา มีนักศึกษาจานวนหนึ่งมีพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ไม่ดี และตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา หลักสูตรได้ปรับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
สะสมขั้น ต่ าของผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รโควตานั ก กี ฬ าจาก 2.00 ให้ สู งขึ้น เป็ น 2.50 เพื่ อ ให้ ได้ ผู้ เรีย นที่ มี
ศักยภาพสูงขึน้
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ในปัจจุบัน สูงมากขึ้น
และนัก เรียนมีความสนใจเรีย นวิท ยาศาสตร์น้อยลง กระบวนการรับนักศึกษาแบบเดิมที่มี สานัก
บริก ารและพั ฒ นาวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการหลัก ในการประกาศรับ สมัครและประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ นั้นไม่เพียงพอ พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่ส่วนกลาง
ดาเนินการ หรือรับทราบข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ จึงทาให้มีจานวนผู้มาสมัครไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และยังส่งผลให้หลักสูตรได้ผู้เรียนที่มคี วามถนัดไม่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนได้เพียง 48 คน (ซึ่งภายหลังมา
เข้าเรียนจริง 47 คน) คณะกรรมการประจาคณะ อันประกอบด้วยผู้บริหารและประธานหลักสูตรทุก
หลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ว่ า การสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ 17 จั ง หวั ด
ภาคเหนือ ไม่ป ระสบความส าเร็จ หลัก สูตรจึงได้ป รับ ปรุงกระบวนการรับ ใหม่ โดยไม่ได้เข้าร่วม
โครงการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังที่ปฏิบัติในปีที่
ผ่านมา แต่หันไปให้ความสาคัญกับการรับตรงมากขึน้ นอกจากนี้ กระบวนการที่ต้องมีการพัฒนาใน
กระบวนการรับนักศึกษา คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้
มากกว่าเดิม ดังนั้น คณะ ร่วมกับ หลักสูตร จึงจัดให้มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในปีการศึกษา 2559 จึงได้ผู้สมัครเรียน 139
คน ซึ่งภายหลังมาเข้าเรียนจริง 60 คน
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ในปี ก ารศึก ษา 2559 มหาวิท ยาลัย ได้ มีก ารลงนามท าสั ญ ญากั บ โรงเรีย นต่ างๆ เพื่ อ รับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนตรงตามเกณฑ์ของหลักสูตร สมัครเข้าเรียนได้โดยตรง โดยให้โควต้าแต่ละ
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าได้หลักสูตรละ 1 คน ทาให้ในปีการศึกษา 2560 ได้ผู้สมัครเรียน
สูงถึง 179 คน ซึ่งภายหลังมาเข้าเรียนจริง 69 คน
สาหรับปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการขยายเขตการศึกษา ทาสัญญากับ
โรงเรียนต่างๆ เพิ่มขึ้น มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาใน
ระบบใหม่ คือ TCAS โดยมีช่องทางดังนี้
1) TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio ครั้งที่ 1
2) TCAS รอบที่ 2 การรับด้วย portfolio ครั้งที่ 2
3) TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
4) TCAS รอบที่ 4 Admission
5) TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
6) โควตาพิเศษต่างๆ สาหรับ นักกีฬา บุตรผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ
หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจึงได้เพิ่มระดับความเข้มข้นในการรับตรง รอบที่ 1/1
และ 1/2 ขึ้นอีก โดยจัดคณะเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาคต่างๆ และรับสมัครนักเรียนใน
โรงเรียนที่ได้มีการลงนามทาสัญญากันเอาไว้และมีการขยายเครือข่ายทาสัญญาเพิ่มเติมกับโรงเรียน
ต่างๆ จานวนมาก เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 มีจานวนผู้สมัครเรียนในหลักสูต ร
238 คน ซึ่งภายหลังมาเข้าเรียนจริง 69 คน
ปลายปี ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงใช้ ร ะบบการรั บ เข้ า แบบ TCAS ในการรั บ
นัก ศึ ก ษาเข้าเรีย น มหาวิท ยาลั ย ร่ว มกั บ คณะต่างๆ มี ก ารเดิ นทางไปประชาสัม พั นธ์ห ลัก สู ตรใน
ภูมิภาคต่างๆ และมีการลงนามขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น โดยมีการลงนาม MOU ร่วมกับสานักงาน
เขตการศึกษาต่างๆ แทนที่จะลงนามทีละโรงเรียนอย่างปีที่ผา่ นมา อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ยืดเวลาการ
เปิดภาคเรียนออกไปเพื่อให้สามารถรับ TCAS รอบที่ 4 Admission และ TCAS รอบที่ 5 การรับตรง
อิสระได้ด้วย ส่งผลให้ ปีการศึกษา 2562 มีจานวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตร 124 คน ซึ่งภายหลังมา
เข้าเรียนจริง 52 คน
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังคงใช้ระบบการรับเข้าแบบ TCAS และปฏิบัติตามเกณฑ์
การรับสมัครอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีผลรับการเรียนรู้
(PLO) ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา
2563 (เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ข้อ 2)
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อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังต้องทาวิจัยสถาบันต่อไป เพื่อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า
กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่นี้ มีผลดีตอ่ การสร้าง PLO ในตัวผู้เรียนอย่างไร
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบรายวิชามีก ารกาหนดผลการเรีย นรู้ป ระจารายวิชา (CLO) ที่มีความ
สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร และมีการติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยการประเมิ นนัก ศึก ษาด้ว ยวิธี ต่างๆ เป็น ระยะๆ เช่น การตรวจผลคะแนนจากการ quiz ท้าย
ชั่วโมง การตรวจแบบฝึกหัดในเวลาเรียน การตรวจการบ้าน การสอบกลางภาค ฯลฯ เพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคน
นอกจากนี้ หลั ก สู ต รยั ง ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ หารื อ อาจารย์ ผู้ ส อน การส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป รวมทั้งนามาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรในรอบการปรับปรุงครัง้ ต่อไป
หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยดูแลเอาใจใส่ ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล อีกทั้งใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ในการติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาที่ตนดูแล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนน่าเป็นห่วงอย่างทันท่วงที
(เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ข้อ 3)
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังต้องทาวิจัยสถาบันต่อไป เพื่อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า
กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่นี้ มีผลดีตอ่ การสร้าง PLO ในตัวผู้เรียนอย่างไร
8.4 มีการจัดให้คาแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับ สนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับ ปรุงการเรีย นและความรู้ ทัก ษะและความสามารถในการ
ทางาน [4]
อาจารย์ที่ ป รึก ษามีห น้าที่ให้ค าปรึก ษาแก่ นัก ศึก ษาทุก ๆ เรื่อง รวมทั้งแนะนากิจกรรมที่
นัก ศึ ก ษาควรจะเข้าร่ว มเพื่ อ ส่ งเสริม การเรีย นรู้ที่ ห ลั ก สู ต รต้อ งการ (PLO) ได้แ ก่ กิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตร กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และการเข้าอบรมรับความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของนักศึกษาในอนาคต
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ตนดูแลแนะนาได้
ในระบบระเบียนกิจกรรมออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ซึ่ งมีการจาแนกประเภทของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมออกเป็นด้านๆ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรม

100

ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กิ จ กรรมด้ านวิ ช าการ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริม ทั ก ษะทางปั ญ ญา (เกณฑ์
คุณภาพที่ 8 ข้อ 4)
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังต้องทาวิจัยสถาบัน ต่อไป เพื่อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า
กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่นี้ มีผลดีตอ่ การสร้าง PLO ในตัวผู้เรียนอย่างไร
8.5 มีส ภาพแวดล้อมทางกายภาพ สั งคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5]
หลั ก สู ต รจั ด ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการทาโครงงานวิจัยระดับ
ปริ ญ ญาตรี นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เช่ น กี ฬ า
นันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ (PLO) และสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่หลักสูตรต้องการ (เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ข้อ 5)
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังต้องทาวิจัยสถาบันต่อไป เพื่อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า
กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่นี้ มีผลดีตอ่ การสร้าง PLO ในตัวผู้เรียนอย่างไร
Identify Gaps 8. Student Quality and Support
Approach
Deploy
Results
8.1 มีการกาหนด หลักสูตรใช้ระบบ หลักสูตรไม่ได้จัดทา
การสื่อสาร และ
และกลไกของ
ช่องทางการสื่อสาร
การประกาศ
มหาวิทยาลัย
ของตนเอง
นโยบายการรับ
นักศึกษาเข้าเรียน
และเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน [1]
8.2 มีการกาหนด
และการประเมิน

หลักสูตรคัดเลือก
นักศึกษาจาก

จานวนผูส้ มัครลด
น้อยลงทาให้มี
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Improvement
หลักสูตรควรมีช่อง
การสื่อสารของ
ตนเองและสื่อสาร
ให้ตรงเป้าหมายขึ้น
อีกทั้งควรศึกษา
ข้อมูลของคู่แข่งหรือ
หลักสูตรที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กัน
เพื่อปรับกลยุทธ์ให้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

Evidence
http://www.admissi
ons.mju.ac.th/main.
aspx

http://www.admissi
ons.mju.ac.th/selstd

Identify Gaps 8. Student Quality and Support
Approach
Deploy
Results
กระบวนการและ
เอกสารการสมัคร ตัวเลือกไม่มาก ทา
เกณฑ์ในการ
และคะแนนสอบ
ให้รับนักศึกษาได้
คัดเลือกนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย โดย น้อยลง
[2]
ตั้งมาตรฐานไว้สูง
เพื่อคัดเลือกผู้เรียน
ที่มคี ุณภาพ

Improvement
หลักสูตรให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้นและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มคี วามน่าสนใจ
มากขึ้น โดยอาจทา
การสารวจความ
ต้องการของสังคม
8.3 มีระบบในการ หลักสูตรกาหนดให้ ยังขาดการติดตาม ควรทาระบบ
ติดตาม
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาระการเรียนและ ติดตามข้อมูลภาระ
ความก้าวหน้า ผล ติดตามผลการเรียน ความก้าวหน้าใน
การเรียนและ
การศึกษาและภาระ ของนักศึกษาโดยใช้ การเรียนรูต้ าม PLO ความก้าวหน้าใน
การเรียนขอ
ระบบทะเบียน
การเรียนรูต้ าม PLO
นักศึกษาที่เพียงพอ นักศึกษาออนไลน์
ด้วย
[3]
8.4 มีการจัดให้
หลักสูตรกาหนดให้ ระบบยังไม่ได้รับ
ควรมีการวาง
คาแนะนาทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา การนามาใช้ในการ แผนการจัด
วิชาการกิจกรรม
ติดตามผลการเข้า วางแผนและ
กิจกรรมล่วงหน้า
เสริมหลักสูตร การ ร่วมกิจกรรมของ
ออกแบบกิจกรรม ให้แก่นักศึกษาเป็น
แข่งขันของนักศึกษา นักศึกษาโดยใช้
ล่วงหน้าให้แก่
รายบุคคล โดยการ
และบริการ
ระบบทะเบียน
นักศึกษา
วิเคราะห์ฐานข้อมูล
สนับสนุนนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมว่ามีความ
ด้านต่างๆ เพื่อ
ออนไลน์
ซ้าซ้อนหรือไม่ ยัง
ปรับปรุงการเรียน
ขาดการส่งเสริม
และความรู้ ทักษะ
ด้านใดบ้าง
และความสามารถ
ในการทางาน [4]
8.5 มี
หลักสูตรใช้ส่งิ
ยังขาดการดูแลใน ควรมีการดูแลใน
สภาพแวดล้อมทาง สนับสนุนทาง
เรื่องของสุขภาวะ เรื่องของสุขภาวะ
กายภาพ สังคมและ กายภาพที่คณะจัด ส่วนบุคคล สังคม ส่วนบุคคล สังคม
จิตใจทีส่ ร้างเสริม ให้ โดยมีคณะคอย และจิตใจ
และจิตใจ โดยอาจ
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Evidence
years.aspx?sel_y=
45

http://reg.mju.ac.th
/registrar/home.asp

https://erp.mju.ac.t
h/qaRpt19Chart.as
px?year=2562&fa
cultyKey=3&facult
yDepartmentKey=1
4&levelGroupKey=
2

https://erp.mju.ac.t
h/qaIndex1.aspx
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Results
การเรียนการสอน ดูแลเอาใจใส่ให้อยู่
และการวิจัย
ในสภาพการใช้งาน
รวมถึงสุขภาวะส่วน ที่เหมาะสม ส่วน
บุคคล [5]
หลักสูตรมีการดูแล
ห้องเรียนและห้อง
แลบให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้

Improvement
สารวจความ
ต้องการของ
นักศึกษาและนามา
ปรับปรุงสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้ดีข้ึน

Evidence

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพผู้เรียน
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศ
นโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน [1]
8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา
และภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
8.4 มีการจัดให้คาแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการ
เรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ทางาน [4]
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่
สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึง
สุขภาวะส่วนบุคคล [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้ น ฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มี ท รั พ ยากรกายภาพที่ ใช้ ด าเนิ น การหลั ก สู ต รรวมทั้ งเครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษา
ได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพืน้ ที่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน การทา
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกาหนดและดาเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย
รวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผทู้ ี่มคี วามจาเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทา
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย [1]
หลักสูตรมีห้องบรรยายสาหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก
เสรี โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเฉพาะ ทาการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรวม
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีการเรียนการสอนร่วมกันหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร
แม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญ ญาเพื่อแผ่นดิน และ อาคารเรียนรวม 80 ปี ส่วนหมวดวิชาเฉพาะ ทาการ
เรียนการสอนที่อาคารพนมสมิตานนท์ และ โรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องบรรยายทุกห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร มีอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน ได้แก่ โต๊ะและเก้าอี้ของอาจารย์ผสู้ อน เก้าอีข้ องนักศึกษา ไวท์บอร์ด มาร์ค
เกอร์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน จอฉายภาพ โดยห้อง
บรรยายทุกห้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม
การดูแลรักษาห้องและอุปกรณ์ภายในห้อง ในส่วนของอาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อ
แผ่นดิน และ อาคารเรียนรวม 80 ปี มีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลและเก็บสถิติข้อมูล
การใช้ ห้ อ งทั้ ง หมด (เอกสารอ้ า งอิ ง 9.1 https://erp.mju.ac.th/buildingAUNQAreport.aspx) ส่ ว น
อาคารพนมสมิตานนท์ และ โรงงานนาร่อง มีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาของคณะ
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วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ดูแล โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
สม่าเสมอ หากห้องบรรยายหรืออุปกรณ์ชารุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถแจ้งผู้ดูแลเพื่อมาแก้ไขได้
ทันที
หลั ง ปิ ด ภาคการศึ ก ษาทุ ก ภาค มี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษากรอกแบบสอบถามการประเมิ น สิ่ ง
สนับ สนุนการเรียนการสอน ในหัวข้อ ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง
อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น และ ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องบรรยาย หลังจากนั้นหลักสูตรจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หากมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง
หลักสูตรจะนาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหลักสูตร ที่จัดขึ้นทุกภาคการศึกษา เพื่อหารือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป (เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 9 ข้อ 1)
อาคาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ หมวดวิชาเลือกเสรี
อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
อาคารเรียนรวม 80 ปี
หมวดวิชาเฉพาะ
อาคารพนมสมิตานนท์

โรงงานนาร่อง
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ห้องเรียน

ความจุ (ที่นั่ง)

16 ห้อง
18 ห้อง

1,500
2,000

EA 201
EA 206
EA 601
EA 602
EA 603
EA 604
EA 611
PP-17

80
60
40
40
60
60
100
20

9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [3,4]
หลักสูตรมีห้องสมุดและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุดอย่างเพียงพอ เหมาะสม
โดยหลักสูตรมีหอ้ งสมุดสาหรับนักศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นแหล่งรวบรวมปัญ หาพิเศษและ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ ตารา
ฐานข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ะสามารถสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ของผู้ เรี ย นทั้ งทางด้ า น
วิชาการ การวิจัยและด้านอื่นๆ ได้
สานักหอสมุด มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสานักหอสมุด
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการด้านต่ างๆ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจัย ให้กับผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ นัก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ระดับ บัณ ฑิตศึก ษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิท ยาลัย และ
บุ ค คลภายนอก มี ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อจั ด หาทรัพ ยากรสารสนเทศตามแผนพั ฒ นาทรัพ ยากร
สารสนเทศและนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้ สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย (เอกสารอ้างอิง 9.2.1 แผนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ สานักหอสมุด ประจาปีง บประมาณ 2562, เอกสารอ้างอิง 9.2.2 นโยบายการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด)
ในการจั ด ซื้ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถเสนอแนะรายชื่ อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ต้องการเข้ามายังสานักหอสมุด ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มเสนอซื้อออนไลน์
การเสนอซื้อผ่านการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง และดาเนินการจัดซื้อจัดหาตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายการจัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด นอกจากนี้ มีการจัดโครงการ Maejo
Book Fair ขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่ออานวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถ
เลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าได้ โ ดยสะดวก มี ร้ า นหนั งสื อ และส านั ก พิ ม พ์ ใ ห้ เลื อ ก
หลากหลาย (เอกสารอ้างอิง 9.2.3 รายงานโครงการ Maejo Book Fair 2020) มีการจัดโครงการ
Direct Purchasing เพื่ อ น าเสนอหนั งสื อ ที่ เกี่ ย วกั บ สาขา หลั ก สู ต รที่ มี ก ารเรี ย นการสอน โดยให้
อาจารย์ช่วยคัดเลือกเพื่อนามาให้บริการในห้องสมุด ในปีการศึกษา 2562 ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก
Direct Purchasing จานวน 2 คณะ ได้ แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และวิท ยาลัย พลังงาน
ทดแทน (เอกสารอ้างอิง 9.2.4 รายงานโครงการ Direct Purchasing) (เกณฑ์คุณภาพที่ 9 ข้อ 3)
ปัจจุบัน สานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย จานวน 16 คณะ 112 หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 9.2.5 จานวนทรัพยากร
แบ่งตามหลักสูตร) ประกอบด้วยหนังสือภาษาไทย 139,516 เล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศ 36,165
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เล่ม วารสารภาษาไทย 942 รายชื่อ วารสารภาษาต่างประเทศ 469 รายชื่อ สื่อโสตทัศนวัสดุ 5,585
รายชื่อ หนังสืออิเล็ กทรอนิก ส์ 969 รายชื่อ (เอกสารอ้างอิง 9.2.6 จานวนทรัพยากรสารสนเทศ
สานักหอสมุด) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 12 รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 15 ฐาน และโปรแกรม
จั ด การรายการบรรณานุ ก รม 1 โปรแกรม ได้ แ ก่ 1) ACM Digital Library 2) IEEE/IET Electronic
Library (IEL) 3 ) Web of Science 4 ) ProQuest Dissertation & Theses Global 5 ) SpringerLink
Journal 6 ) American Chemical Society Journal (ACS) 7 ) Emerald Management (EM9 2 ) 8 )
Academic Search Complete (ASC) 9 ) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 1 0 )
Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 11) ScienceDirect 12) iQNewsClip 13) Jstor Life
Sciences Collection 14) Jstor Life Business Collection 15) CABI Database แ ล ะ 16) โป ร แ ก ร ม
EndNote (เอกสารอ้างอิง 9.2.7 รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) โดย
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่มีให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด
24 ชั่วโมง ให้บริการหนังสือด้วยการจัดชั้นหนังสือโดยแบ่งหมวดหมู่ตามแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey
Decimal Classification) ให้ บ ริ ก ารยื ม และรั บ คื น หนั งสื อ ด้ ว ยระบบ Barcode ผ่ า นระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ ALIST ให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่าน OPAC โดยมี Single Search Service เป็นเครื่องมือ
ช่ว ยในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ งภายในการค้ น ครั้ งเดี ย ว เพื่ อ อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการศึกษาและวิจัยของผู้รับบริการ
นอกจากนั้ น ส านั ก หอสมุ ด ได้ จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการด้ า น
ทรัพยากรสารสนเทศของผูใ้ ช้บริการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้หนังสือทั่วไปภาษาไทย
(เอกสารอ้างอิง 9.2.8 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความต้อ งการด้านทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ) เพื่อนาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศของส านั ก หอสมุ ด และได้ มี ก ารศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ารส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรคในการให้ บริการของสานักหอสมุด
ในด้านต่างๆ มาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข และนาผลการศึกษาไปการปรับปรุงการให้บริการ และ
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ตรงความต้องการต่อการใช้งาน ในการช่วยสนับสนุนการเรียน
และการศึกษาวิจัยต่อไป (เอกสารอ้างอิง 9.2.9 รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ประจ าปี ง บประมาณ 2562) อี ก ทั้ ง ได้ เก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ
ทรัพ ยากรแต่ล ะประเภทของแต่ละปีมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ถึงสัดส่วนการจัดซื้อของแต่ละ
ประเภทให้ครอบคลุมให้มากที่สุด (เอกสารอ้างอิง 9.2.10 สรุปผลการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศ 3
ปี ย้อนหลัง)
ปัจจุบันสานักหอสมุดมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิท ยาลั ย แบ่ งออกเป็ น หนั งสื อ สื่ อ โสตทั ศ นวัส ดุ วารสาร และฐานข้อ มู ล มี
รายละเอียดดังนี้
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หลักสูตร

หนังสือ
(เล่ม)

สื่อโสตฯ
(รายการ)

วารสาร
(จานวน
รายชื่อ)

ฐานข้อมูล
(จานวน
รายการ)

3,457

35

123

89,354

15,633

298

127

313,031

1,293

25

111

213,864

1. คณะผลิตกรรมการเกษตร
1.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช

1.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน

1.3

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

1.4

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่

14,789

216

140

318,579

1.5

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี

6,640

40

105

983

1.6

3,262

72

120

90,766

837

18

98

101,658

1.8

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการ
สมุนไพร (สหวิทยาการ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

15,679

283

127

313,031

1.9

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

14,789

216

140

318,579

1.1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

1,293

15

111

213,864

1.11

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช

3,457

33

123

89,354

1.12

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสงั คมอย่าง
ยั่งยืน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท

251

10

93

633,639

187

4

104

3,039

3,564

44

116

3,338

663

1,247

127

3,310

454

4

106

90,766

14,764

216

140

318,579

1.7

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริม
การเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4,698

127

100

64,821

2.2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4,698

127

100

64,821

2.3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4,698

127

100

64,821

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3.1

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

502

11

31

3,422,600

3.2

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

842

29

33

59,632
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หลักสูตร

หนังสือ
(เล่ม)

สื่อโสตฯ
(รายการ)
36

วารสาร
(จานวน
รายชื่อ)
32

ฐานข้อมูล
(จานวน
รายการ)
5,757,451

1,156

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน
สิ่งแวดล้อม
3.5 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผัง
เมืองและสภาพแวดล้อม
4. คณะวิทยาศาสตร์

984

34

39

522

71

–

39

276,993

4.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

455

26

36

2,410,384

4.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4,179

679

50

3,725,866

4.3

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

822

25

66

2,501

4.4

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

62

3

52

13,334,236

4.5

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

1,524

405

50

9,107,165

4.6

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4,051

678

50

1,883,714

4.7

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2,052

48

45

5,504,407

4.8

412

11

45

8,233

4.9

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรมและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

790

25

66

3,709,106

4.10

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

59

3

52

210,439

4.11

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

2,676

44

46

11,570,535

4.12

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1,021

29

62

78,130

4.13

25

7

51

811,687

4.14

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนาโน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

817

25

66

3,709,106

4.15

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

59

3

52

210,439

4.16

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

2,656

44

46

11,570,535

4,486

101

86

92,872

5.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

667

60

67

107,228

5.3

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

1,131

32

65

145,096

5.4

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3,252

54

68

6,314

3.3

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

3.4

5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5.1
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หลักสูตร

หนังสือ
(เล่ม)

สื่อโสตฯ
(รายการ)
21

วารสาร
(จานวน
รายชื่อ)
47

ฐานข้อมูล
(จานวน
รายการ)
9,784

213

5.5

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

5.6

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

4,487

101

86

92,872

1,131

32

65

145,096

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3,250

54

68

6,314

1,131

32

65

145,096

621

41

50

932,189

2,899

97

50

44,638

2,730

97

50

44,638

5.7
5.8
5.9

6. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
6.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

6.2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
6.3 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า
7. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7.1

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจทิ ัล

772

44

39

118,666

7.2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารดิจทิ ัล

772

44

39

118,666

932

40

42

10,787

3,175

356

34

7,094

197

11

53

59,288

8. คณะศิลปศาสตร์
8.1

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ

8.2

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8.3

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์

9. คณะเศรษฐศาสตร์
9.1

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

6,056

144

44

5,350

9.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8,842

267

72

80,558

10,964

358

52

6,055,029

52

119,888

9.3
9.4
9.5

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

10,778

248

49

151,852

9.6

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

10,778

248

49

151,852

10. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
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หลักสูตร

หนังสือ
(เล่ม)

สื่อโสตฯ
(รายการ)

10.1

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,428

67

วารสาร
(จานวน
รายชื่อ)
35

ฐานข้อมูล
(จานวน
รายการ)
37,258

10.2

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,428

67

35

37,258

10.3

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,428

67

35

37,258

11. คณะบริหารธุรกิจ
11.1

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

8,346

222

82

22,931,994

11.2

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

6,802

181

76

6,444,295

11.3

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

2,579

105

79

5,193,482

11.4

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

9,191

604

69

2,390

11.5

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

589

14

63

215,318

11.6

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8,472

226

69

481,162

11.7

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8,380

226

69

481,162

12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12.1

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

8,441

110

56

1,169,155

12.2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

8,399

47

57

100,028

12.3

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการ
บริหารสาธารณะ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

1,175

26

50

1,304,299

8,533

99

52

1,169,155

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

1,294

89

37

693,777

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ทดแทน
14. บัณฑิตวิทยาลัย

776

29

34

693,777

12.4

13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
13.1
13.2

14.1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

22,716

327

59

93,872

14.2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

22,716

327

59

93,872

865

24

47

59,791

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

15.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

5,346

103

41

632,916

15.3

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

12,848

197

61

85,966
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หลักสูตร

หนังสือ
(เล่ม)

สื่อโสตฯ
(รายการ)
25

วารสาร
(จานวน
รายชื่อ)
20

ฐานข้อมูล
(จานวน
รายการ)
3,709,109

815

15.4

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

15.5

4,487

101

51

92,873

15.6

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

1,247

20

20

15,379

15.7

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

8,454

110

56

1,169,155

15.8

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,369

67

35

37,258

15.9

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

6,802

181

76

6,444,295

9,292

604

69

2,390

589

14

49

215,318

10,993

358

52

6,055,029

12,848

197

61

85,966

15.10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
15.11

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

15.12 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
16.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

16.2

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

8,454

110

56

1,169,155

16.3

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,429

67

35

37,258

16.4

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

8,313

222

82

22,931,994

16.5

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

436

41

50

932,189

รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สานักหอสมุดให้บริการในปี
การศึกษา 2562 มีดังต่อไปนี้
รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์
1. Acta Horticultureae
2. Linguistics
3. RELC Journal
4. Agribusiness: An International Journal
5. Agricultural Economics
6. Australian Journal of Agricultural Resource Economics
7. International Journal of Food Science & Technology
8. Journal of Fish Diseases
9. Journal of Food Science
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10. Journal of Plant Nutrition
11. Journal of The Science of Food and Agriculture
- Plant Cell
- Plant Physiology
12. JSFA Reports
รายชื่อฐานข้อมูลที่ให้บริการ
1. ACM Digital Library
2. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
3. Web of Science
4. ProQuest Dissertation & Theses Global
5. SpringerLink – Journal
6. American Chemical Society Journal (ACS)
7. Emerald Management (EM92)
8. Academic Search Complete (ASC)
9. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
10. Computer & Applied Sciences Complete (CASC)
11. ScienceDirect
12. Jstor Life Sciences Collection
13. Jstor Life Business Collection
14. Cabi Database
15. IQNewsClip Service
โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม
1. EndNote
หลั ง ปิ ด ภาคการศึ ก ษาทุ ก ภาค มี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษากรอกแบบสอบถามการประเมิ น สิ่ ง
สนั บ สนุ นการเรีย นการสอน ในหั ว ข้อ ความพึ งพอใจต่อ ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของ
หนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสานักหอสมุด
(ห้องสมุดกลาง) หลังจากนั้นหลักสูตรจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หากมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง
หลักสูตรจะนาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหลักสูตร ที่จัดขึ้นทุกภาคการศึกษา เพื่อหารือหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป (เกณฑ์คุณภาพที่ 9 ข้อ 4)
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9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
[2]
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอย่างเพียงพอ เหมาะสม ที่จะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัยและด้านอื่นๆ ได้ ดังนี้
ห้อง
EA204

คาอธิบาย
ห้องปฏิบตั ิการจุล
ชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม

EA207

ห้องปฏิบตั ิการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์

EA209

ห้องปฏิบตั ิการแปร
รูปผักและผลไม้

EA303

ห้องปฏิบตั ิการ
ตู้สาหรับเขี่ยเชื้อจุลินทรีย์
สาหรับปริญญาโท 1 เครือ่ งเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ
ตู้อบลมร้อน
ห้องเครื่องมือกลาง เครื่องวัดความขุ่นของของเหลว
เครื่องหาความชืน้
เครื่องมือวัดความหนืดของของเหลว
เครื่องบดผสม
เครื่องวัดสีแบบตัง้ โต๊ะ
เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้า
ห้องปฏิบตั ิการ
เครื่องวัดความหนาของวัตถุ
ประกันคุณภาพทาง วิสโคมิเตอร์

EA305

EA306

เครื่องมือหลัก
เครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์
หม้อนึง่ ความดันไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ
เครื่องล้างเครื่องแก้วด้วยคลืน่ เสียง
เครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท
ตู้อบลมร้อน
ตู้บม่
เครื่องบดเนื้อ
เครื่องสไลด์เนือ้
เครื่องบรรจุไส้
เครื่องสับเนื้อ
เครื่องวัดค่าความสูงของไข่ขาว
เตาอบรมควัน
เครื่องสับผสม
เครื่องอัดไส้กรอก
ตู้อบ (Hot Air Oven)
เครื่องปอกผัก
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วิชา
ทอ410

สถานที่ตั้ง
อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ทอ441
ทอ445
ทอ460
ทอ461
ทอ462

อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ทอ201
ทอ442

อาคาร
พนมสมิตา
นนท์
อาคาร
พนมสมิตา
นนท์
อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ทอ496
วอ 498
ทอ496
วอ 498

ทอ496
วอ 498

อาคาร
พนมสมิตา

ห้อง

เครื่องมือหลัก
เครื่องมือวัดความหนืดของของเหลว
เครื่องวัดลักษณะเนือ้ สัมผัส
เครื่องส่องตะเข็บกระป๋อง
เครื่องตรวจสอบการเคลือบผิวกระป๋อง
เครื่องตรวจสอบการเคลือบฝากระป๋อง
เครื่องวัดความนุม่ ของเนือ้
เครื่องวัดความหนืดแบบบอสวิก
ห้องปฏิบตั ิการ
ตู้อบสูญญากาศ
สาหรับปริญญาโท 2 ตู้อบลมร้อน
ตู้ดูดควันพิษ
เตาเผาอุณหภูมสิ ูง
ห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์พนื้ ฐานในห้องปฏิบตั กิ าร
สาหรับปริญญาตรี

EA406

ห้องปฏิบตั ิการ
ธัญญพืช

ทอ496
วอ 498

EA407

ห้องปฏิบตั ิการจุล
ชีววิทยาทางอาหาร

EA409

ห้องปฏิบตั ิการเคมี
วิเคราะห์

EA308

EA404

คาอธิบาย
อาหาร

เครื่องกลั่นสูญญากาศ
เครื่องบด
เครื่องเขย่าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ปั้มสุญญากาศสาหรับ Rotary Evaporator
เครื่องวัดความหนืดของอาหารจาพวกแป้ง
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหาร
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย
เครื่องนับโคโลนี
ตู้บม่ เชือ้
เครื่องวัดดูดกลืนแสง
หม้อนึง่ ฆ่าเชือ้
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะ
(Centrifuge)
เครื่องหมุนเหวีย่ ง
เครื่องบดอาหาร (Stomacher)
เครื่องวัดดัชนีการหักเหของสารละลาย
เตาเผาอุณหภูมสิ ูง
เครื่องกลั่นน้า
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
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วิชา

สถานที่ตั้ง
นนท์

ทอ330

อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ทอ496
วอ 498

อาคาร
พนมสมิตา
นนท์
อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ทอ210
ทอ440

อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ทอ320
ทอ321
ทอ440

อาคาร
พนมสมิตา
นนท์

ห้อง

คาอธิบาย

โรงงาน โรงงานนาร่อง
นาร่อง

เครื่องมือหลัก
ชุดไฮโดรไลซีสอาหารด้วยกรด
Boiler
Steam retort
Water retort
Cooker
Blancher
Exhauster
Tube pasteurizer
Vacuum evaporator
Mixer
Spray dryer
Air dryer
Microwave dryer
Freeze dryer
Air blast freezer
Scraped surface freezer
Electric oven
Flame over
Dough conditioner

วิชา

สถานที่ตั้ง

ทอ201
ทอ440
ทอ444

โรงงานนาร่อง

หลักสูตรมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้ทุกห้องปฏิบัติการมี
นัก วิท ยาศาสตร์รับ ผิด ชอบควบคุ มดู แล บ ารุงรัก ษาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
เครื่องมือไม่สามารถใช้งานได้ ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทันที หากนักศึกษามีความ
ประสงค์จะใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ต้องยื่นคาขออนุญาตใช้เครื่องกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ โดยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งชี้ แ จงนั ก ศึ ก ษาก่ อ นการใช้ งานให้ ส ามารถใช้ งาน
เครื่อ งมื อ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสม ทั้ งนี้ หลั ก สู ต รจะมี ก ารประชุ ม สรุป ทุ ก ปี งบประมาณ เพื่ อ
พิจารณาว่าเครื่องมือที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ และมีเครื่องมือใดที่ควรจัดซื้อ
เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (เกณฑ์คุณภาพที่ 9 ข้อ 2)
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ย ยั งมีศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อ สนับ สนุนการเรีย นรู้ของผู้เรียนทั้ ง
ทางด้านวิชาการ การวิจัยและด้านอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นงานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างด้าน
อาหาร สิ น ค้ าการเกษตร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตามระบบมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO/IEC 17025
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ให้บริการแก่นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย โดยมีส่วนลดให้แก่บุคลากรภายในร้อยละ 30
(เอกสารอ้างอิ ง 9.3 www.iqs.mju.ac.th) ซึ่ งหลั ก สู ต รสามารถใช้ บ ริก ารเครื่อ งมื อ วิเคราะห์ ท าง
วิทยาศาสตร์ สาหรับการทาปัญหาพิเศษ งานวิจัย และโครงการต่างๆ ได้ สถาบันฯ มีห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้บริการทั้งหมด 9 ห้อง ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการ HPLC, LC/MS
2. ห้องปฏิบัติการ GC, GC/MS
3. ห้องปฏิบัติการ AAS
4. ห้องปฏิบัติการ ICP/MS
5. ห้องปฏิบัติการ Proximate
6. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
7. ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ชีวโมเลกุล
8. ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
9. ห้องปฏิบัติการสาหรับใช้เตรียมตัวอย่างที่เป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ท างสถาบัน ฯ มีบ ริก ารห้องพัก สาหรับ นักศึก ษาที่มาใช้บ ริการ รวมถึงการบริก ารให้
ค าปรึก ษาด้ านการใช้ เครื่อ งมื อ จากนั ก วิท ยาศาสตร์ ผู้ เชี่ย วชาญ ให้ บ ริก ารการอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และด้านระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติ การ ISO/IEC 17025
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน แก่นักศึกษาในหลักสูตร
หลั ง ปิ ด ภาคการศึ ก ษาทุ ก ภาค มี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษากรอกแบบสอบถามการประเมิ น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ในหัวข้อ ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติก าร (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) หลังจากนั้นหลักสูตรจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หากมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง หลักสูตรจะนาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหลักสูตร ที่จัดขึ้นทุก
ภาคการศึกษา เพื่อหารือหาแนวทางแก้ไขต่อไป
9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1, 5, 6}
หลั ก สู ต รได้ จัด ให้ มี บ ริก ารทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างเพี ย งพอ เหมาะสม โดย
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ บ ริก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ที่ รับ ผิ ด ชอบโดยกองเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
สานักงานมหาวิทยาลัย ได้ 2 แห่ง ดังนี้
อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
1. ชั้น 1
ห้อง A
จานวน 75 เครื่อง
ห้อง B
จานวน 100 เครื่อง
ห้อง C
จานวน 100 เครื่อง
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2. ชั้น 2
จานวน 50 เครื่อง
3. ห้องสอบนักศึกษา ICT จานวน 100 เครื่อง
อาคาร 60 ป แมโจ (กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล)
1. ชั้น 3
จานวน 60 เครื่อง
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การค้ น คว้ าและวิ จั ย มี ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอิ นเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ได้รับจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เอกสารอ้างอิง 9.4.1 ช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล) ดังนี้
1. ได้รับจัดสรรจากสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
1.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
1.2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
1.3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
- อยู่ในระหว่างดาเนินการ –
2. ช่องสั ญ ญาณอินเทอร์เน็ตได้จากการท า MOU ร่วมกับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ป อเรชั่น
จากัด
2.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
2.2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 500 Mbps
2.3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 500 Mbps
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24
ชั่วโมง ทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal
และ Eduroam และในปี 2562 ทางงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มจุดกระจาย
สัญญาณ MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus Portal เพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารหอพักนักศึกษา
อาคารแฟลตบุคลากร อาคารอานวย ยศสุข และอาคารสานักหอสมุด โดยเป็นจุดบริการเครือข่าย
ไร้สายที่ทันสมัย ครอบคลุมและทั่วถึงและในบริเวณอาคารที่ให้บริการต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการ
สืบ ค้ นข้อมูล และทบทวนรายวิชาแก่ นัก ศึก ษา ภายในอาคารหอพั ก นัก ศึ ก ษา โดยมีจุด กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย 729 จุดให้บริการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
549 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
111 จุดให้บริการ
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
69 จุดให้บริการ
โดยแบ่งเป็นการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
358 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
35 จุดให้บริการ
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3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
69 จุดให้บริการ
รวม
462 จุดให้บริการ
โดยแบ่งเป็นการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus
Portal ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
191 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
76 จุดให้บริการ
รวม
267 จุดให้บริการ
นอกจากการให้บ ริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ท างมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ ดาเนินการติดตั้ง
ให้บริการแล้ว ยังมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)
จ านวน 850 จุ ด ให้ บ ริ ก าร และบมจ. ทรู อิ น เทอร์ เ น็ ต คอร์ ป อเรชั่ น (True) จ านวน 1,600 จุ ด
ให้บริการ (เอกสารอ้างอิง 9.4.2 จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บนเว็บไซต์
กองเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ) มี ห้ อ งบริ ก ารอิ น เทอร์เน็ ต ณ อาคารเรีย นรวม 70 ปี ส าหรั บ เป็ น แหล่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และการค้ น คว้ า ซึ่ ง มี ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง หมด 3 ห้ อ งบริ ก าร มี เ ครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ให้บ ริก ารทั้ งหมด 278 เครื่อง โดยเปิดให้ บ ริก ารวันจันทร์ -ศุก ร์ ตั้งแต่เวลา 8.0020.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 8.00-17.00 น. จะปิดให้บริการช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
(เกณฑ์คุณภาพที่ 9 ข้อ 6)
มี ก ารให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ที่ ถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากรของ
มหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ เพื่ อเป็ นประโยชน์สาหรับ การเรียนการสอน โดยมีก ารให้บ ริก ารดาวน์โหลด
โปรแกรมลิขสิท ธิ์ Microsoft ฟรี ทั้ง Microsoft Windows (เอกสารอ้างอิง 9.4.3 โปรแกรมลิ ขสิท ธิ์
Microsoft บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจทิ ัล), Microsoft Office (เอกสารอ้างอิง 9.4.4 Microsoft Office
365 บนเว็ บ ไซต์ ก องเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ) ได้ แ ก่ Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Forms รวมไปถึงซอฟต์แวร์สาหรับการเขียน
โปรแกรมและฐานข้อมูลทั้ง Microsoft Visual Studio และ Microsoft SQL Server การให้บริการระบบ
เครื อ ข่ า ยเสมื อ น (VPN : Virtual Private Network) การใช้ ง านระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต จากภายนอก
มหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการค้นคว้ า สืบค้น
งานวิจัยหรือเอกสารต่างๆ จากระบบที่ทางสานักหอสมุดให้บริการ หรือสามารถเข้ามาใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 9.4.5 ระบบ VPN บน
เว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจิทัล) และมีการให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus)
สาหรับป้องกันการบุกรุก โจมตี เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถใช้งานได้ฟรี (เอกสารอ้างอิง
9.4.6 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล)
มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์
ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะประกอบด้วยเครื่องมืออานวย
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ความสะดวกให้แก่ผู้ส อน ผู้เรียน ผู้ดู แลระบบ โดยที่ผู้สอนนาเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บ ไซต์
รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่ าน
เว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม-ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผูเ้ รียนไว้บนระบบ เพื่อผู้สอนสามารถนาไปวิเคราะห์
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดย LMS ประกอบด้วย
5 ส่วน ดังนี้
1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน
ผูส้ อน และผูด้ ูแลระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหนเวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วย
สร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกั บบทเรียนในรูป Text-based และบทเรีย นในรูป แบบ
Streaming Media
3. ระบบการทดสอบและประเมิน ผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังข้อ สอบ
โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทาข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมั ติ พร้อม
เฉลย รายงานสถิติ คะแนน
4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง
ผูเ้ รียน-ผูส้ อน และ ผู้เรียน-ผูเ้ รียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom
5. ระบบจัด การข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้ วยระบบจัดการไฟล์และ
โฟลเดอร์ ผู้ส อนมีเนื้ อที่ เก็ บ ข้อ มูล บทเรีย นเป็น ของตนเอง โดยได้เนื้อที่ ตามที่ Admin ก าหนดให้
(เอกสารอ้างอิง 9.4.7 http://lms2.mju.ac.th)
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ร ะบบศู น ย์ ส อบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (เอกสารอ้ า งอิ ง 9.4.8
https://www.mju.ac.th/etesting/Test535455.html) เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ศู น ย์ ส อบวั ด มาตรฐานของ
นักศึกษาทางด้าน ICT โดยทาการจัดสอบมาตั้งแต่ปี 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
มาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านการ
วัดมาตรฐานทางด้าน ICT ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (เกณฑ์คุณภาพที่ 9 ข้อ 5)
หลั ง ปิ ด ภาคการศึ ก ษาทุ ก ภาค มี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษากรอกแบบสอบถามการประเมิ น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ในหัวข้อ ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยาย
หลังจากนั้นหลักสูตรจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หากมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง หลักสูตรจะนา
เรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหลักสูตร ที่จัดขึน้ ทุกภาคการศึกษา เพื่อหารือหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผทู้ ี่มคี วามจาเป็นพิเศษ [7]
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่ จอดรถ แสงสว่างและการระบายอากาศ
ตลอดจนจัดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและ
คนชรา เช่น อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี หอพักนักศึกษา โดยจัดให้มีลิฟท์
ทางเดิน ทางลาด ห้องน้าและห้องอาบน้าสาหรับผู้พิการ ฯลฯ มี แผนการบารุงรักษาสิ่งอานวยความ
สะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แผนการบารุงรักษาลิฟท์อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียน
รวม 80 ปี และอาคารสาธารณะอื่นๆ มีการทาความสะอาดอาคารใหญ่ของอาคารเรียน อาคาร
สานักงาน ปีละ 2 ครั้ง และทาการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ประจาอาคาร ถังเคมีดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้พร้อมใช้งาน มีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหวของหอพักนักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิด
เหตุ จัดให้มีระบบกล้องวงจรปิด เพื่อการรัก ษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ให้มีป ระสิท ธิภาพ
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ โดยมี ศู นย์ ข้อ มู ล อยู่ ที่ ศู นย์ วิท ยุ ค วบคุ ม ข่ายเกษตรศิ ล ป์ โดยมี ก ารปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซมและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
กล้องวงจรปิด ควบคุมดู แลโดยงานรัก ษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อ ม
สานักงานมหาวิทยาลัย ติดตัง้ อยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จานวน 131 กล้อง ดังนี้
1. อาคารประเสริฐ ณ นคร
จานวน 10 ตัว (รอซ่อม 1 ตัว)
2. อาคารอธิการ
จานวน 18 ตัว
3. สะพานลอย หน้ามหาวิทยาลัย
จานวน 3 ตัว
4. โรงอาหาร
จานวน 4 ตัว
5. ประตูหน้า
จานวน 4 ตัว
6. อาคาร 70 ปี
จานวน 4 ตัว
7. พระธาตุ
จานวน 2 ตัว
8. กาดคาวบอย
จานวน 2 ตัว
9. สนามกีฬา
จานวน 4 ตัว (รอซ่อม 1 ตัว)
10. สนอ.
จานวน 2 ตัว
11. ประตูบางเขน
จานวน 5 ตัว
12. ทางเข้าปั๊มบางเขน
จานวน 1 ตัว
13. แยกพืชปุ๋ย
จานวน 2 ตัว
14. แยกดินปุ๋ย
จานวน 3 ตัว
15. แยกวิศวะ
จานวน 2 ตัว
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16. แยกพืชผัก
17. อาคาร 70ปี
18. พืชไร่
19. อาคารไบโอ
20. อาคารเสาวรัจ
21. แยกอาคารอานวย
22. บ้านพักข้าราชการ
23. บ้านรับรอง
24. ประตูเจ้าแม่
25. ทางเข้าไปรษณีย์ เดิม
26. กาดคาวบอย
27. ประตูใหญ่มหาวิทยาลัย
28. สามแยกหอนาฬิกาเก่า
29. หน้าศูนย์กีฬา
30. อาคารศูนย์กีฬา
31. อาคารเสาวรัจ

จานวน 5 ตัว
จานวน 9 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 2 ตัว
จานวน 3 ตัว
จานวน 2 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 3 ตัว
จานวน 5 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 3 ตัว
จานวน 3 ตัว
จานวน 2 ตัว

ในอนาคต งานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อ ม จะได้ยื่นของบประมาณ
เพื่ อติด ตั้งกล้องวงจรปิ ด เพิ่ ม เติม ในบริเวณพื้ นที่ สุ่ ม เสี่ย ง ได้แก่ คณะเทคโนโลยีก ารประมงและ
ทรัพยากรทางน้า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัย
พลังงานทดแทน สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ในส่วนอาคารหลั กที่ ใช้ในการเรีย นการสอนของหลักสูตร ได้แก่ อาคารสมิตานนท์ และ
โรงงานนาร่อง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดเข้า -ออก ของอาคาร และกาลังอยู่ในระหว่างการ
ติดตั้งประตูอัจฉริยะเพื่อใช้ในการ เข้า-ออก อาคาร ในตัวอาคารมีการติดตั้ง fire hose reel cabinet
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ทุกชั้น โดยหลักสูตรมีการทดสอบการใช้งานได้เป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การจัดการเรียน
การสอนในห้องปฏิบัติการ มีการแบ่งเป็น section เพื่อให้จานวนนักศึกษาต่อห้องมีความเหมาะสม
และปลอดภัย มีพ นักงานทาความสะอาดอาคารเป็นประจาทุกวัน ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่มี
เครื่องมือ นักวิทยาศาสตร์ประจาห้องจะเป็นผู้ดูแลทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ด้านสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน และมี
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สานักงานมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลหากนักศึกษา
มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีพยาบาลประจาอยู่ที่ห้องพยาบาล อาคารอานวย ยศสุข ชั้น 1 ตลอดเวลา
ในเวลาราชการ ห้องพยาบาลประกอบด้วย ห้องทาแผล/ฉีดยา 1 ห้อง ห้องตรวจร่างกาย 1 ห้อง ห้อง
สังเกตอาการ (นอนพักไม่เกิน 1-4 ชั่วโมง) 1 ห้อง มีเตียง 6 เตียง มีอุปกรณ์ให้บริการ ได้แก่ เครื่อง
ชั่งน้าหนัก เครื่องวัดความดัน และปรอทวัดไข้ มีการให้บริการตรวจรักษาและประเมินเบื้องต้น ล้าง
แผลทาแผล มีบริการให้ยืมกระเป๋ายา กรณีนักศึกษาทากิจกรรมภายนอก มีบริการยืมไม้คายั
้ น
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ยมี นโยบายในการปรับ สภาพแวดล้อมให้แก่คนพิ ก าร ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย การจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การเตรียมการสาหรับในกรณีฉุกเฉิน และการ
จัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ในการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม
และจัดสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้าย
และสั ญ ลั ก ษณ์ และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ มี ค วามพร้ อ มและเพี ย งพอ โดยสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก
หน่ว ยงานในสั งกั ด และในก ากั บ ด าเนินการจัด ให้มี อุป กรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริก าร
เพื่อให้คนพิการและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมถึงเครื่องช่วยอานวยความสะดวกซึ่งเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในอาคารหรือสถานที่ได้บ นพื้นฐานของความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกากับดูแล ติดตามผล และรายงานผลการดาเนิ นงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นระยะ
ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ตั้งอยู่ภายในอาคารเรียนรวม 70 ปี ชั้น 1
ให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และในปี
2560 ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร (Disability Support Service : DSS)
อาคารเรียนรวม 70 ปี ชั้น 1 เปิดบริการตั้งแต่ 09.00–12.00 น. ทุกวันเวลาราชการ โดยมีนักแนะ
แนวการศึ ก ษาจากงานแนะแนว เป็ น ผู้ ดู แลให้ ค าปรึก ษาด้ านวิช าการและพั ฒ นาทั ก ษะชี วิต แก่
นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารและนั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไป รวมทั้ งจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารที่ มี บั ต ร
ประจ าตั ว คนพิ ก ารเป็ น ประจ าทุ ก ปี ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารที่ มี ค วามสามารถ
ช่ว ยเหลื อ ตนเองได้ จ านวน 14 ราย ซึ่ งมีส ภาพแวดล้อ มของการจัด พื้ น ที่ เป็ นห้ อ งที่เป็ นสั ด ส่ วน
สาหรับอานวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้พิการ มีทางลาด ห้องน้า ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศได้ มีก ารบริก ารด้ านข้อมูลในด้านสิ่งพิ มพ์ เช่น หนังสือ นอกห้ องเรีย น
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ความรู้ด้านอาชีพ ด้านทั่วไป มีบ ริการให้ยืมอุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer)
เครื่องอัดเสียง แล็ปท็อป (Laptop Computer) ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบการ
เรียน หรือสามารถใช้ในห้องศูนย์ ให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ในการอ่านหนังสือ
ทางาน หรือทากิจกรรมของนักศึกษาพิการได้
ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร (DSS) ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพและวิชาชีวิตและส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการศึกษาของ
นักศึกษาพิการ โดยจัดกิจกรรม “ชีวิตการเรียน กิจกรรม และการวางแผนทางานในอนาคต และ
ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ
การเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบแนวทางข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ได้ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต และนักศึกษาเครือข่ายได้รับ
แนวความคิดที่จะช่วยเหลือกับเพื่อนที่มีความบกพร่องทางร่างกายอีกด้วย (เกณฑ์คุณภาพที่ 9 ข้อ
7)
หลั ง ปิ ด ภาคการศึ ก ษาทุ ก ภาค มี ก ารให้ นั ก ศึ ก ษากรอกแบบสอบถามการประเมิ น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ในหัวข้อ ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
หลังจากนั้นหลักสูตรจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หากมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง หลักสูตรจะนา
เรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหลักสูตร ที่จัดขึน้ ทุกภาคการศึกษา เพื่อหารือหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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Results
Improvement
Evidence
9.1 มีสิ่งอานวย
อาจารย์และ
มีสิ่งอานวยความ สร้างกระบวนการ รายการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ใช้ใน
นักศึกษาใน
สะดวกที่ใช้ในการ
วิเคราะห์การ
ความสะดวกที่ใช้ใน
การเรียนการสอน หลักสูตรมีส่วนร่วม เรียนการสอนและ
ประเมินความ
การเรียนการสอน
และอุปกรณ์ (ห้อง ในการกาหนดสิง่
อุปกรณ์ที่เพียงพอ
เพียงพอและ
และอุปกรณ์
บรรยาย ห้องเรียน
อานวยความ
และทันสมัย
ทันสมัยของสิ่ง
ห้องทาโครงการ
สะดวกและ
อานวยความ
ฯลฯ) เพียงพอ และ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
สะดวกและ
ทันสมัยเพื่อ
และทันสมัย
อุปกรณ์
ส่งเสริมการศึกษา
และการทาวิจัย [1]
9.2 มีทรัพยากร
สานักหอสมุดมี
มีทรัพยากรต่างๆ
ปรับปรุง
รายการทรัพยากร
ต่างๆ ที่ใช้ใน
การจัดหา
เพียงพอและ
กระบวนการสรร
ต่างๆ ที่มใี น
ห้องสมุดเพียงพอ ทรัพยากรต่างๆ ที่
ทันสมัย
หาทรัพยากรต่างๆ
ห้องสมุด
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และทันสมัยเพือ่
ส่งเสริมการเรียน
การสอน และการ
วิจัย [3,4]
9.3 มี

Deploy
ใช้ในห้องสมุดตาม
ความต้องการของ
หลักสูตร

หลักสูตรมีการ
ห้องปฏิบตั ิการและ
ประชุมเพื่อ
อุปกรณ์เพียงพอ คัดเลือกอุปกรณ์ใน
และทันสมัยเพือ่
ห้องปฏิบตั ิการให้
ส่งเสริมการเรียน
เพียงพอและ
การสอน และการ
ทันสมัย
วิจัย [1,2]
9.4 สิ่งอานวย
มหาวิทยาลัยมีการ
ความสะดวกทาง
ปรับปรุงและ
เทคโนโลยี
เพิม่ เติมสิง่ อานวย
สารสนเทศ รวมถึง ความสะดวกทาง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยี
การเรียนรูผ้ ่านสือ่
สารสนเทศ รวมถึง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เพียงพอและ
การเรียนรูผ้ ่านสือ่
ทันสมัยเพื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมการเรียน
การสอน และการ
วิจัย [1,5,6]
9.5 มีการกาหนด
อาคารมีการปลูก
และดาเนินการ
สร้างอย่างมี
ตามมาตรฐานด้าน
มาตรฐานและ
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ ปลอดภัย มีการ
และความปลอดภัย
ดูแลสุขภาพ
และการได้รับสิทธิ์ นักศึกษาเบือ้ งต้น
หรือโอกาสในการ ผู้ท่มี ีความจาเป็น
เข้าถึงให้แก่ผู้ที่มี
พิเศษได้รับการ

Results

มีห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์
เพียงพอและ
ทันสมัย

Improvement
Evidence
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
หลักสูตร ทั้งใน
ส่วนของอาจารย์
และนักศึกษา
จัดทาแผนการ
ผลการวิเคราะห์
บารุงรักษาอุปกรณ์ ความเพียงพอและ
ในห้องปฏิบตั ิการ
ทันสมัยของ
เพื่อยืดอายุการใช้ ห้องปฏิบตั ิการและ
งาน
อุปกรณ์

มีสิ่งอานวยความ
ส่งเสริมให้
ข้อมูลการ
สะดวกทาง
หลักสูตรมีการ
ให้บริการทาง
เทคโนโลยี
เรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึง สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ รวมถึง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
การเรียนรูผ้ ่านสือ่
การเรียนรูผ้ ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ของ
เพียงพอและ
กองเทคโนโลยี
ทันสมัย
ดิจทิ ัล

นักศึกษาได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ และความ
ปลอดภัย ผู้ท่มี ี
ความจาเป็นพิเศษ
ได้รับสิทธิหรือ
โอกาสอย่างเท่า
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ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมเพือ่
สร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้

บันทึกการดูแล
รักษาอาคาร
บันทึกผู้ใช้บริการ
ห้องพยาบาล
ข้อมูลโครงการ
สาหรับผูท้ ี่มีความ
จาเป็นพิเศษ

Identify Gaps 9. Facilities and Infrastructure
Approach
ความจาเป็นพิเศษ
[7]

Deploy
ดูแล

Results
เทียม

Improvement

Evidence

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้าง
พื้นฐาน
มีส่งิ อานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน
และอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทา
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการทาวิจัย [1]
มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [3,4]
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]
สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผทู้ ี่มคี วาม
จาเป็นพิเศษ [7]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

126

1

2

3

4












5

6

7

AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคาแนะนาและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒ นาหลัก สูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน
หลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีข้ึน
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อนามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร [1]
หลักสูตรได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร อันประกอบด้วยตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา
ศิษย์เก่ า ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม องค์กรภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ ตามที่กระทรวงฯ กาหนด
(เกณฑ์คุณภาพที่ 10 ข้อ 1)
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการของนักศึกษา
 วิ ช าภาษาอั ง กฤษเรี ย นกั บ คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ เพราะกดดู เ ฉลยได้ ใช้ google
translate แต่ถ้าติด F จะจบช้าทันที ควรมีอาจารย์สอนประกอบกันไปกับการใช้คอมพิวเตอร์
แม้แต่การ review นศ. ก็ไม่ได้สนใจทบทวนด้วยตัวเอง
 วิชาวิศวกรรมอาหารไม่ได้ใช้ Calculus แต่ถ้าติด F จะทาให้ลงวิศวกรรมอาหารไม่ได้
 วิชาเคมีทั่วไปกลายเป็นวิชาหลักเคมี 2 วิชา เกรงว่าจะทาให้ นศ. ติดตัง้ แต่แรกก่อนเข้าสาขา
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 วิชา ทอ330 การควบคุ มคุณ ภาพอาหารเป็นสถิติ ซึ่งเรียนในปี 3 เทอม 1 หากเรียนแยก
เทอมกับวิชา ทอ380 การใช้คอมพิวเตอร์ ปี 3 เทอม 2 อาจจะทาให้ลืม น่าจะเรียนพร้อมกัน
(รวมวิชาการ)
 จุดเด่นของสาขาเราที่ควรรักษาไว้ คือ วิชาแปรรูป วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
 จากการไปแข่งขัน FoSTAT วิชาวิศวกรรมอาหารที่เรียนโจทย์ไม่ลึกพอ และวิชาการแปรรูป
ควรเน้นคานวณมากกว่านี้ เห็นโจทย์แล้วไม่รจู้ ะคานวณอย่างไร
 ความสามารถเด็ ก รุ่ น ใหม่ มี ม าก แต่ ด้ ว ยโลก social ท าให้ เด็ ก ขี้ เกี ย จ ควรจะมี ห นั ง สื อ /
เอกสารประกอบการสอนทุกวิชา เวลาอาจารย์สอน ตามไม่ทัน ควรมี content ให้ชัดเจน ไม่
หลงทาง
 การสอนเป็นทีม ไม่มีปัญหา แต่หากอาจารย์สับเปลี่ยนกันเอง ทาให้นักศึกษางง ตามไม่ทัน
ควรสอนให้จบเป็นเรื่องๆ ไป ไม่ควรค้างบทเรียนนั้นๆ ไว้
 การทาแลบ นักศึกษาได้ทาทั่วถึง และมีความสนุก
 กิจ กรรมนอกห้ อ งเรีย นที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ เช่น การอบรมการใช้งาน excel ระบบประกั น
คุณภาพ
 การแทรกทักษะเรื่อง critical thinking น่าจะแทรกได้ในวิชาสัมมนา อาจมีการประเมินหลัง
การสัมมนา ช่วยด้านการคิดวิเคราะห์ และการแสดงออก
 บางครั้งนักศึกษาไม่เห็นความสาคัญของวิชาเรียนต่อชีวิตประจาวัน ยังไม่เห็นว่าปลายทาง
จะได้ใช้อย่างไร บางคนก็คิดว่าไม่ใช่ทางของตนเอง ก็ฝืนเรียนไปอย่างนัน้
 นักศึกษาบางคนเข้ามาเรียนโดยเข้าใจผิดว่า Food Science เรียนอะไร ทางานอะไร
 ช่องทางการสื่อสารที่นักศึกษาชอบ คือ social media
ความต้องการของศิษย์เก่า






หลักสูตรถือว่าดี ปีแรกๆ เรียนสบายๆ แต่ปี 3 จะหนักที่สุด มีวชิ าแกนยากๆ หลายวิชา
วิชา Physical Chem มีสว่ นที่ตอ้ งใช้ Calculus 1 ก่อน แต่โปรแกรมไม่ได้จัดลาดับให้เรียน
วิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นศ. มีเฉลย ไม่ได้ประโยชน์
สถานฝึกงานให้ความสาคัญกับวิชาด้านระบบประกันคุณภาพ
การฝึกงานต่างประเทศ และการฝึกงานในประเทศ (แผนก QC) เรื่องกฎหมายอาหารถือว่า
สาคัญ
 บางครั้ งก็ อ ยากเป็ น ผู้ป ระกอบการ ซึ่ งมี วิช าการจั ดการและการตลาดของ อ.วิ วัฒ น์ ที่
สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้
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 หากมีการสอนการค้นหาข้อมูลและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะช่วยได้มากในการเรียน
ค้นคว้าด้วยตนเอง
 วิชาหลักสถิตทิ ี่เรียนยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบการทดลอง
 วิชาสัมมนาได้เรียนปี 3 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่ มี ทอ380 ให้เรียนปี 3 เทอม 1 ผูท้ รงเห็นว่า
เร็วไป)
 วิชาสัมมนามีประโยชน์กับการทาปัญหาพิเศษ
 จุด เด่นของสาขาเราที่ค วรรัก ษาไว้ คือ กระบวนการแปรรูป จุลชีววิท ยาทางอาหาร เคมี
อาหาร การวิเคราะห์อาหาร
 การลงเรียนปัญหาพิเศษก่อนไปฝึกงานสหกิจจะดีตอ่ นักศึกษา
 ควรมีการให้นักศึกษาไปทัวร์ดูงานเพื่อให้เห็นเป้าหมายปลายทางว่าอนาคตเรียนจบแล้วจะมี
ชีวติ อย่างไร
 ควรมีการทา case study workshop แก้ปัญหาโจทย์ Problem-based learning
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒสิ ายวิชาการและภาคอุตสาหกรรม
วิชาแกน
 วิชาเคมีทั่วไป 3 หน่วยกิต กลายเป็น หลักเคมี 1 และ 2 รวมกันเป็น 8 หน่วยกิต มากเกิน
ความจาเป็น และอาจทาให้นศ.ที่ติด F เรียนวิชาต่อเนื่องไม่ได้อีกหลายวิชา
 Analytical Chem / Physical Chem / Organic chem > Bio Chem > Food Chem จบ ช้ า ล ง
อย่างน้อย 1 ปี ทันที
 เลือก คม105 เคมีพืน้ ฐาน (3 หน่วยกิต) + คม106 Lab (1 หน่วยกิต) แทน
 วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ข องมนุ ษ ย์ หายไป ให้ เอากลั บ คื น มา แต่ จ ะเปลี่ ย นชื่ อ และค า
บรรยายรายวิชาให้ทันสมัยขึน้
 วิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควรเปลี่ยนวิธีการสอน
 แม้ว่า IFT จะให้เรียน Calculus เพียงตัวเดียว แต่ในวิชาวิศวกรรมอาหารมีการใช้ matrix ใน
Calculus II จึงยังไม่ตัดออก ให้เรียน 2 ตัวเหมือนเดิม
 ในหมวดการสื่อสาร บังคับให้มี 2 วิชาที่ให้สอนทักษะการพูดและการเขียน นอกศาสตร์ของ
Food Science นับวิชาภาษาอังกฤษ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่สามารถให้นักศึกษาลงวิชาสหกิจ
ศึกษา (6 หน่วยกิต) ได้ เนื่องจากยังต้องจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 เทอม แต่ให้นักศึกษาไป
ฝึกงาน summer ตั้งแต่ปี 1 ตลอดเวลาที่เรียน 4 ปี มีผลดีในแง่เด็กได้เรียนรู้งานเป็นเวลานาน
โรงงานได้ดูเด็กเป็นเวลานาน อาจเกิดการจ้างงานต่อเมื่อเด็กเรียนจบ
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วิชาเอกบังคับ
วิชา ทอ320 เคมีอาหาร
 จานวนหน่วยกิตควรคงเดิม
 เรื่องสารเจือปนอาหาร ยังคงต้องมีอยู่
 เรือ่ งสารพิษหายไป ต้องเอากลับคืนมา
 เรื่องสารก่อภูมแิ พ้หายไป ย้ายไปอยู่ในโภชนศาสตร์
วิชา ทอ321 การวิเคราะห์อาหาร
 ควรเพิ่ม lecture อีก 1 หน่วยกิต
วิชา ทอ200/300/301 การแปรรูปอาหาร
หลักสูตรเก่า
 วิชาการแปรรูป 1 ควรเน้นหลักการแปรรูป
 วิชาการแปรรูป 2 และ 3 Process Technology แบ่งตาม "technology"
ข้อเสนอแนะ
 วิชาแปรรูป 1 ควรเรียน หลักการแปรรูป และ เพิ่มเรื่อง sanitation มาจาก แปรรูป 3 เพิ่ม
เป็น 4 หน่วยกิต
 เดิมมี "สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมอาหาร" อยู่ด้วย อาจจะซ้าซ้อนกับวิชาวิศวกรรม
อาหาร (อาจารย์ผู้สอนเน้นการคานวณมากกว่า) จึงควรตัดส่วนของ "วิศวกรรมอาหาร"
ออก และย้ายเรื่อง "สมบัติทางกายภาพ" ไปไว้ในวิชาวิศวกรรมอาหารด้วย
 แปรรู ป 2 Process Technology ควรเพิ่ ม การสอนตาม "commodity" ให้ เน้ น การค านวณ
thermal process เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น canning แต่ ส อน "การใช้ ค วามร้ อ นและความเย็ น " เพี ย ง
บางส่วน แล้วตามด้วย commodity โดยเพิ่มคาว่า "กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณ ฑ์อาหาร
ชนิดต่างๆ" เข้าไป ตัด "หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
ความร้อนในการแปรรูปอาหารที่ใช้ความร้อนและความเย็น" ออก และกากับให้มีการสอน
"หลั ก การของเครื่องมือและเครื่องจัก รที่เกี่ย วข้องกั บ การแลกเปลี่ย นความร้อน" ในวิชา
วิศวกรรมอาหาร
 แปรรูป 3 เปลี่ยนชื่อเป็น "นวัตกรรมในการแปรรูป อาหาร" ควรเพิ่ มเรื่องของ innovation,
automation, robot, non-thermal process เข้าไปในเนื้อหาด้วย เพื่อสนองนโยบาย Thailand
4.0
 ควรย้าย "การทาความสะอาดและการสุขาภิบาลอาหาร หลักการล้างและทาความสะอาด
ระบบการผลิตอาหารและการจัดเก็บอาหาร การจัดการน้าใช้และน้าในโรงงานผลิตอาหาร
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การออกแบบและจัดการของเสียและน้าเสีย ระบบบารุงรักษาในโรงงานผลิตอาหาร" ไปไว้
ใน แปรรูป 1 ซึ่งเพิ่มเป็น 4 หน่วยกิต
 ควรต้องนา "วิชาการแปรรูปอาหาร" และ "วิชาวิศวกรรมอาหาร" มาแจกแจงรายละเอียด
แล้วปรับไม่ให้ซ้าซ้อน แต่ครบถ้วนและสอดคล้องกัน
วิชา ทอ210 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 ควรเปลี่ยนคาบรรยายรายวิชาจาก "ในสิ่งแวดล้อมของอาหาร" เป็น "ในอาหารชนิดต่างๆ"
วิชา ทอ330 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 เน้ น ลั ก ษณะทางกายภาพและทางประสาทสั ม ผั ส มากกว่า คุ ณ ภาพทางเคมี และ จุ ล
ชีววิทยา
 เพิ่ ม การใช้ ส ถิ ติ เพื่ อ การสุ่ ม ตั วอย่ างในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ แต่ ไม่ ได้ เน้ น สถิ ติ เพื่ อ การ
ออกแบบการทดลอง
 เพิ่ม QC tools
 คาว่า "คุณภาพอาหาร" ไม่ชัดเจน ควรเปลี่ยนเป็น "หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร โดยการ
ใช้วธิ ีการทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และ การประเมินทางประสาทสัมผัส"
วิชา ทอ331 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
 เพิ่มจากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต เนื่องจากเพิ่มเนื้อหากฎหมาย
 ควรเพิ่มกฎหมายต่างประเทศ โดยเฉพาะ กฎหมายของประเทศคู้ค้าของไทย เช่น อเมริกา
EU
วิชา ทอ332 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 คือส่วนวิชา sanitation เดิม แต่เนื่องจากย้ายไปอยู่ในแปรรูป 1 แล้ว ตัดคาอธิบายรายวิชา
ตอนต้นๆ ออก
 เริ่มที่ การใช้ QC tools > PDCA > GMP > HACCP เพื่อปูพืน้ ก่อนไปเรียนระบบอื่นๆ
 ควรเน้นให้ นศ. ได้มีโอกาสฝึกหัดวิเคราะห์ Flowchart กระบวนการผลิตอาหารชนิดต่างๆ
ให้มากขึ้น
 อาจพิจารณาให้มปี ฏิบัติดว้ ย
วิชา ทอ380 สถิติและคอมพิวเตอร์สาหรับงาน วทอ.
 ควรจะครอบคลุม การวางแผนการทดลอง สถิตเิ พื่อการประกันคุณภาพ การใช้งาน excel
วิชา ทอ390 สาระที่ทันสมัยด้าน วทอ. (current issues)
 มาแทน "วิชาสัมมนา" เดิม แต่ผทู้ รงฯ มีความเห็นว่า concept ไม่เหมือนเดิม คือ ควรเลือกว่า
ต้องการให้ นศ.
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(1) เน้นการค้นคว้า "เนื้อ หาใหม่ๆ " current issues ซึ่ งน่าจะอยู่ใน special problem ซึ่ ง
นศ. น่าจะสามารถรวมความสามารถหลายๆ วิชาเข้าด้วยกัน (ปี 4) หรือ แทรกใน
วิชาต่างๆ ได้ หรือ
(2) เน้ น การน าเสนอ communication issue / soft skill / success skill ซึ่ ง น่ า จะเป็ น
รูปแบบของ สัมมนา มากกว่า
 วั ต ถุ ป ระสงค์ ของวิช านี้ ต้ อ งการให้ ส อดคล้ อ งกั บ หมวด Success Skill จึ งควรเปลี่ ย นชื่ อ
กลับไปเป็น "สัมมนา" และไม่ควรสอน ปี 3 เทอม 1
 ควรสอนตอน ปี 4 หรือ ปี 3 เทอม 2
วิชา ทอ470 การผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 เป็นวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GO ECO ของมหาวิทยาลัย
 ควรมีเรื่อง water footprint & carbon footprint ในอุตสาหกรรมอาหาร
วิชา ทอ496 โครงงานด้าน วทอ.
 คือวิชาปัญหาพิเศษ
 คงเดิม
วิชาเอกเลือก
 ผู้ทรงฯ เสนอว่าควรมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นจุดเด่นของภาคเหนือ คือ
การแปรรูปผัก-ผลไม้ และ การแปรรูปเนื้อสัตว์
วิชา ทอ471 อาหารอินทรีย์
 Lab 15 สัปดาห์จะทาอย่างไร
 การลงแปลง
 การวิเคราะห์สารเคมี/สารทดแทนยาฆ่าแมลง
 QA workshop
 เปลี่ยนเป็นไม่มี Lab สัดส่วนหน่วยกิต เป็น 3 (3-0-6)
 ปรับชื่อเป็น "เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอินทรีย์"
ข้อเสนอแนะอื่นๆ





พิจารณาวิชาการแปรรูปเนื้อสัตว์ muscle โดยให้ครอบคลุมส่วนของ meat poultry fishery
พิจารณาวิชาเตรียมการสาหรับผูป้ ระกอบการใหม่ เช่น วิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
วิชาผูป้ ระกอบการเกษตร (2 หน่วยกิต) feasibility strategy marketing planning tax
สภาพแวดล้อม Thailand 4.0 สังคมผู้สูงอายุ AEC
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10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น
[2]
หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยดังภาพ 10.2.1 (เกณฑ์คุณภาพที่ 10 ข้อ 2)
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณากาหนดกรอบมาตรฐานสาหรับการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดทา ร่าง มคอ. 2
ตามกรอบกรอบมาตรฐานที่กาหนด แนวโน้มความก้าวหน้า/ความทันสมัยทางวิชาการ
และผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิต นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ซึ่งมีการสารวจทุกปีโดยกองแผนงาน

3. กรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิพากษ์และเสนอแนวทางในการปรับปรุง ร่าง มคอ. 2

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทา มคอ. 2

5. กรรมการประจาคณะ พิจารณาเห็นชอบ มคอ. 2

6. กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ มคอ. 2

7. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ มคอ. 2

8. กรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ มคอ. 2

9. สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับทราบและเห็นชอบ มคอ. 2

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 2
และสามารถพิจาณาปรับปรุงเนือ้ หารายวิชาให้มคี วามทันสมัยได้ทุกภาคการศึกษา

11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

ภาพ 10.2.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงให้มีความทันสมัย
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10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึก ษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ [3]
หลักสูตรดาเนินการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ แผนการบูรณา
การกั บพั นธกิจอื่น และการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานของหลัก สูตรตามระบบและกลไกดังภาพ 10.3.1 โดยก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ. 3 และ 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของหลัก สูตรเป็นผู้
รวบรวม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจัดทา
มคอ. 3 และ 4 ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา ในการนี้ อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่กากับ
ดูแลการจัดทาแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ. 5 ส่งหลังปิดภาคการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่
ของหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ร วบรวม และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลให้ อ าจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ. 5 ส่งภายในเวลา 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา (เกณฑ์คุณภาพที่
10 ข้อ 3)
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1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม มคอ. 2

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทาแผนการเรียนรู้ และ แผนการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ใน มคอ. 3 และ มคอ.
4 โดยรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม มคอ. 2

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
และ แผนการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทา มคอ. 5 และ มคอ. 6

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทา มคอ. 7 ส่งกรรมการประจาคณะ

8. กรรมการประจาคณะประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ 10.3.1 กระบวนกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ แผนการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
และการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานของ
หลักสูตร

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังต้องทาวิจัยสถาบันต่อไป เพื่อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ว่า
กระบวนการที่หลักสูตรดาเนินการอยู่นี้ มีผลดีตอ่ การสร้าง PLO ในตัวผู้เรียนอย่างไร
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10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีข้นึ [4]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการกระจายความรับผิดชอบให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ในปีก ารศึกษา 2562 คณาจารย์ได้มีการบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ กั บการ
เรียนการสอน ดังนี้ (เกณฑ์คุณภาพที่ 10 ข้อ 4)
1) วิชา ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหาร ได้นาผลงานวิจัยเรื่อง Effect of ultraviolet radiation and
ultrasonication on the quality of red rice extract drink, Ultraviolet radiation reduces
microbial contaminants while increases antioxidant activities in black jasmine rice pericarp
beverage, The effect of Lactobacillus casei 32G on the mouse cecum microbiota and
innate immune response is dose and time dependent, Selection of acid-producing
bacteria for extracting pectin from fermented fruit juice, Lactic acid bacteria as starter
cultures for fruit fermentation โดย อ.ดร. กนกวรรณ ตาลดี และภู มิ ปั ญ ญาอาหารหมั ก
พืน้ บ้านทางภาคเหนือ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) วิชา ทอ 321 เคมีอาหาร ได้มีนาผลงานวิจัยเรื่อง ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จาก
เทคนิคล าไอออนพลังงานต่าที่ให้ผลผลิตสูงสาหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
และ การปรับปรุงคุณภาพน้ามะเกี๋ยงเข้มข้นจากมะเกี๋ยงสายต้นที่มเี บต้า-แคโรทีนสูง โดย ผศ.
ดร. ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
3) วิชา ทอ 440 เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์นม ได้นาผลวิจัยเรื่อง ผลของการปล่อยสนามไฟฟ้าเป็น
จังหวะต่อการเกิดออกซิเดชันในอาหาร โดย ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ มาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
4) วิชา ทอ 445 การแปรรูปเนื้อสัตว์ ได้นาผลงานวิจัยเรื่อง การเสริมแคลเซียมในแหนม การ
เสริม อินูลินในแหนม การเสริมอินูลินในไส้กรอกไก่ และ การยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ โดย
รศ.ดร. วิจิตรา แดงปรก และการทาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
5) วิชา ทอ 446 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร ได้นาผลงานวิจัยเรื่อง Parameters Affecting The
Design of Antimicrobial Films แ ล ะ Development of Multi-layer Films Containing Natural
Antimicrobial Agents โดย อ.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
นอกจากนั้นยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารขนาดเล็กรอบๆ
มหาวิทยาลัย
6) วิชา ทอ 464 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้นาผลวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เนื้อลาไยแช่อิ่มอบแห้งและการนาไปใช้ประโยชน์ โดย รศ.ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ มาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
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10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการสิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5]
มหาวิทยาลัยใช้ระบบแบบสอบถามออนไลน์รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งสนับ สนุนการเรีย นการสอนที่ใช้ในแต่ละวิชา และส่งข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนได้นามาปรับ ปรุง
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนทุกภาคการศึกษา (เกณฑ์คุณภาพที่ 10 ข้อ 5)
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ
และข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
มหาวิทยาลัยใช้ระบบแบบสอบถามออนไลน์รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาก่อนการเข้าดูผลการเรียน และมีการสารวจข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร ศิษย์เก่า และ
ผูใ้ ช้บัณฑิตทุกปี โดยส่งข้อมูลให้หลักสูตรนามาใช้ในการประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานเป็น
ประจาทุกปี (เกณฑ์คุณภาพที่ 10 ข้อ 6)

Identify Gaps 10.
Approach
10.1 ใช้ความ
ต้องการและข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ข้อมูลในการ
ออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร [1]
10.2 สร้าง
กระบวนการ
ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร
และดาเนินการ
ประเมินและ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน [2]

Quality Enhancement
Deploy
Results
มีการใช้
ข้อมูลที่ได้ใน
แบบสอบถาม
ระหว่างรอบปี
ออนไลน์สอบถาม ปรับปรุงหลักสูตร
ข้อมูลป้อนกลับจาก ไม่ได้ถูกรวบรวม
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย เอาไว้เพื่อใช้
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง ปรับปรุงหลักสูตร
เวลาต่างๆ กัน
มีการใช้
ไม่ได้มีการ
กระบวนการ
ดาเนินการต่อเนื่อง
ปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
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Improvement
Evidence
ควรนาข้อมูลที่ได้ไป เอกสารอ้างอิง
ใช้ในการพัฒนา
10.1.1
ปรับปรุงหลักสูตร
ระหว่างรอบการ
ปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ
ควรประเมิน
ภาพ 10.2.1
กระบวนการพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้ได้
หลักสูตรที่มี
คุณภาพและ
ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

Identify Gaps 10.
Approach
10.3 มีการทบทวน
ประเมิน
กระบวนการเรียน
การสอนและการ
วัดผลประเมินผล
นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยืนยัน
ความสอดคล้อง
และความเหมาะสม
ตามที่กาหนดไว้ [3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้
จากงานวิจัยมา
ปรับปรุงการเรียน
และการสอนให้ดีข้ึน
[4]

10.5 มีการประเมิน
และการปรับปรุง
คุณภาพงานบริการ
และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการสิ่ง
อานวยความ
สะดวกด้าน
สารสนเทศ และ
งานบริการ

Quality Enhancement
Deploy
Results
มีการใช้
ไม่ได้มีการ
กระบวนการ
ดาเนินการต่อเนื่อง
ปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี

มีการบันทึก
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ขาดการวิเคราะห์
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ เพื่อ
นามาใช้ในการ
ออกแบบการเรียน
การสอน

มหาวิทยาลัยจัดให้
มีการประเมินความ
พึงพอใจงานบริการ
และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ
ออนไลน์

ขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ นามา
ปรับปรุงคุณภาพ
งานบริการที่เป็น
ของหลักสูตร
โดยเฉพาะ
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Improvement
ควรทบทวนและ
ปรับปรุงความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง
ระหว่าง PLO
วิธีการเรียนการ
สอน การ
ประเมินผลผูเ้ รียน
(Constructive
Alignment) อย่าง
ต่อเนื่อง
ควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัยของ
อาจารย์และจัด
หมวดหมู่เป็น
ฐานข้อมูลให้
นักศึกษาเข้าไป
ศึกษาได้ง่ายและ
เป็นฐานข้อมูลใน
การทาวิจัย
ควรมีการพัฒนา
ระบบการสารวจ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนที่จาเป็น
ต่อหลักสูตร
โดยเฉพาะเพื่อ
นามาปรับปรุง
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของ
หลักสูตรเอง

Evidence
ภาพ 10.3.1

มคอ.3

https://erp.mju.ac.t
h/qaIndex1.aspx

Identify Gaps 10.
Approach
นักศึกษา) [5]
10.6 มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบ
และกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่
ได้รับและข้อมูล
ป้อนกลับจาก
บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้
บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ [6]

Quality Enhancement
Deploy
หลักสูตรจัดให้มี
การประเมิน
ออนไลน์

Results

ขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนามา
ปรับปรุงคุณภาพ
งานบริการที่เป็น
ของหลักสูตร
โดยเฉพาะจากผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม

Improvement

Evidence

ควรทาระบบที่มี
https://erp.mju.ac.t
ความทันสมัยและมี h/qaIndex1.aspx
ประสิทธิภาพในการ
รับฟังข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร [1]
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
และดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีข้ึน [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสม
ตามที่กาหนดไว้ [3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียน
และการสอนให้ดีข้ึน [4]
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10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
สารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5]
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและ
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
และผูใ้ ช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสาเร็จ
การศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทา
ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes)
ที่ตงั้ ไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (stakeholders)
2. มี ก ารก าหนด ติ ด ตามและเที ย บเคี ย งสมรรถนะในการท างานวิจั ย ของนั ก ศึ ก ษาและ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
นายจ้ าง ฯลฯ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและบั ณ ฑิ ต และกลุ่ ม คนเหล่ านี้ มี ค วามพึ งพอใจต่ อ
คุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรกาหนดให้มีการติดตามอัตราการคงอยู่และอัตราการออกกลางคัน ดังตาราง 11.1.1
(เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ข้อ 1)
ตาราง 11.1.1 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ข้อมูล ณ วันสิน้ ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
(รหัส)
2562

จานวนนักศึกษา
รับเข้า
52

(รหัส 62)

2561

69

(รหัส 61)

2560

69

(รหัส 60)

2559

60

(รหัส 59)

2558

ชั้นปี
ปี 1
47
(90.38)

ปี 2

ปี 3

ออกระหว่างการศึกษา
ปี 4

> ปี 4

60
(86.96)
64
(92.75)
52
(86.67)

47

4
(8.51)

(รหัส 58)
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ปี 1
6
(11.54)

ปี 2

5
(7.25)
4
(5.80)

6
(8.70)

5
(8.33)
3
(6.38)

3
(0.05)
5
(10.64)

ปี 3

1
(1.45)

ปี 4

> ปี 4

11.2 มีก ารกาหนด ติด ตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1]
หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามระยะเวลาในการเรีย นจบการศึ ก ษา ดั งตาราง 11.2.1
(เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ข้อ 1)
ตาราง 11.2.1 ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาและเกรดเฉลี่ยนตลอดหลักสูตร
(ย้อนหลัง 5 ปี)
หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(รหัส.....)

รับเข้า

2558 (รหัส 58...)
2557 (รหัส 57...)
2556 (รหัส 56...)
2555 (รหัส 55...)
2554 (รหัส 54...)

47
56
58
62
65

จานวนนักศึกษา
ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษา
5 ปี
4 (8.51) GPA 2.44
9 (16.07) GPA 2.41
34 (58.62) GPA 2.71
3 (4.84) GPA 2.39
6 (9.23) GPA 2.44

4 ปี
35 (74.47) GPA 2.86
43 (76.79) GPA 2.83
16 (27.59) GPA 2.99
51 (82.26) GPA 2.82
53 (81.54) GPA 2.96

> 5 ปี

2 (3.45) GPA 2.23
2 (3.23) GPA 2.3

11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรกาหนดให้มีการติดตามการได้งานทาของบัณฑิต ดังตาราง 11.3.1 และเทียบเคียง
คุณภาพของบัณฑิตกับผลการเรียนรู้ที่คิดหวัง (PLOs) โดยสอบถามจากนายจ้าง ดังตาราง 11.5.1
(เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ข้อ 1)
ตาราง 11.3.1 จานวนบัณฑิตได้งานทา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ปีการศึกษา
ที่บัณฑิตรับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

จานวน
ผู้เข้ารับ
ปริญญา
หัก บวช
เกณฑ์
ทหาร
(คน)

2562
2561

จานวนบัณฑิตได้งานทา
(แยกตามลักษณะงานที่ทา และรวมผูท้ ่ีทางาน+ศึกษาต่อ)
องค์กรไทยในประทศ

องค์กรระหว่าง
ประเทศ

องค์กรไทยในต่างประเทศ

รายได้
ต่อ
เดือน
(บาท)

ระยะ
เวลา
การได้
งาน
ทา
(เดือน)

ตรงหรือ
สัมพันธ์
กับ
สาขาวิชา
ที่เรียน
(คน)

รวม
(มีงานทา+ศึกษา
ต่อ)
(คน) (ร้อยละ)

ราชการ

เอกชน

ส่วนตัว

ราช
การ

เอกชน

ส่วน
ตัว

ใน
ไทย

ใน
ต่างประเทศ

ศึกษา
ต่อ
อย่าง
เดียว

4
44

0
0

0
28

1
6

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
0

12,500
14,457

0
3

1
31

2
35

50
79.55

2560
2559

84
17

5
N/A

44
N/A

9
N/A

0
N/A

0
N/A

0
N/A

1
N/A

1
N/A

1
0

15,182
13,750

2
1

44
10

60
14

71.43
82.35

2558

55

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

14,505

1

36

48

87.27
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11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง [2]
หลักสูตรมีการติดตามผลงานโครงงานของนักศึกษา ดัง ตาราง 11.4.1 โดยสมรรถนะในการ
ทางานวิจัยของนักศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรมอาหารทุกโครงงาน
(เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ข้อ 2)
ตาราง 11.4.1 ผลงานโครงงานของนักศึกษา
กลุ่ม
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

เรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้ วบาร์เพื่อสุขภาพจาก
เห็ดมิลค์กี้
การพัฒนากระบวนการเพิ่มกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นาพริ
้ ก
ผลไม้จากมะม่วงและสับปะรด
การพัฒนากระบวนการเพิ่มกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นาพริ
้ ก
ผลไม้จากลาไยและลิน้ จี่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์หอมแดง

นักศึกษา
นางสาวทณิกานต์ ฤษิตนรเศรษฐ์
นางสาวธัญชนก เทพวงค์
นางสาวกัลยรัตน์ ปรางทอง
นางสาวฐานิตย์ ชุมศรี
นางสาวศศิพร แซ่จา๋ ว
นางสาวสุกัลยา เหลืองเจริญ
นางสาวกัญยา วงค์ทิพย์
นางสาวณัทติกานต์ มูลต๋า
การคัดเลือกเชือ้ ตั้งต้นทีเ่ หมาะสมสาหรับผลิตเทมเป้
นางสาวเกศินี เนตรธิยา
ถั่วเหลือง
นางสาวลดาวัลย์ ดวงจันทร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์น้าผึง้
นางสาวภาณุมาส บุตรชารี
นายมณฑล คีรีบูนเเดนไพร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างดัดแปลงเนือ้ สัมผัสทีม่ ี นางสาวภัทรวดี บุญจันทร์
กรดอะมิโนชนิดโซ่กงิ่ สูง โดยใช้แหล่งโปรตีนจากธัญพืช นางสาวรัตติยากร ภู่เรียนคู่
และเนือ้ สัตว์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนือ้ ของ
ผู้สูงอายุไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างดัดแปลงเนือ้ สัมผัสทีม่ ี นางสาวอรกานต์ กาบคา
กรดอะมิโนชนิดโซ่กงิ่ สูง โดยใช้แหล่งโปรตีนจากไข่ นม นางสาวอาภาภรณ์ ธนาฤทธิ์
และแมลงเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนือ้ ของผู้สูงอายุ
ไทย
การย่อยได้ของโปรตีนในอาหารว่างดัดแปลงเนือ้ สัมผัส นางสาวพิมผกา ปู่คา
ที่มีกรดอะมิโนโซ่กงิ่ สูงสาหรับผูส้ ูงอายุในไทย
นางสาวอรวรรยา สุวรรณสน
ผลของการอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟช่วยต่อคุณสมบัติ
นายพรฤกษ์ พรอภิญญากุล
ของมัลเบอร์รี่
นางสาวหนึ่งฤทัย คาเขียว
ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งฟักทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ มีมาก
และไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณสมบัตขิ องเส้นพาสต้า
นางสาวกมลชนก ทองงามขา
ผลของมอลโตเด็กซ์ตรินและอุณหภูมขิ าเข้าต่อ
นางสาวรัตติยาพร หงษ์เขียว
คุณสมบัติของนมข้าวโพดผงอบแห้งแบบพ่นฝอย
นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์สงิ ห์คา
การแปรรูปหมูแผ่นรสหม่าล่า
นางสาวนริศรา รัตนะ
นางสาวกุลณัฐ นะมะหึมา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวซอยกึ่งสาเร็จรูป
นางสาวน้าทิพย์ รักชีวติ
นางสาวธิตมิ า ทองยอด
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อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
อ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
อ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์

อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์

อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

กลุ่ม
15
16

เรื่อง
การใช้สารเจือปนอาหารปรับปรุงเนือ้ สัมผัสของ
มีทโลฟและปรับปรุงวิธีการผลิต
เยลลี่หญ้าดอกขาว

17

คุกกีผ้ สมโรสแมรี่ผง

18

ผลิตภัณฑ์ลูกอมน้าพริกมะขาม

19

สีตัวบ่งชีค้ วามสุก ที่ทามาจากแป้งมันสาปะหลังและ
แอมโมเนียมโมลิบดินมั
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งบุกอเนกประสงค์

20
21
22
23
24

25

26

ผลของการใช้สารก่อโฟมต่อการทาแห้งแบบโฟมแมท
ของเผือกและกระเจี๊ยบเขียว
การใช้แป้งกล้วยในการทาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบและ
เค้กกล้วยหอม
การใช้แป้งกล้วยเป็นส่วนผสมในการทาขนมปังและ
แยมโรล
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสรรพคุณในระหว่างการ
เก็บรักษาของเส้นบะหมี่จากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่เติม
เห็ดหอมผง
การเปรียบเทียบการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดย
การเติมเห็ดหอมผงในบะหมี่จากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
อินทรีย์
การเติมเห็ดหอมผงในบะหมี่จาก
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การต้านออกซิเดชันและความสามารถในการชะลอ
การเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดของเห็ดหอมและ
ก้านเห็ดหอม

นักศึกษา
นางสาวพรทิพา ต๊ะต้องใจ
นางสาวภารดา มางิว้
นายตะวัน เหลานาคา
นางสาวยุพารัตน์ บัวจันทร์
นางสาวฐมาพร สิงหปรีชา
นางสาวรัตติกา ติง
นายธนกร ขยันกิจพัฒนา
นายอนุวัต อุทธิยา
นางสาวปานฉัตร ศรีวชิ ัย
นางสาวไพลิน ชัยชนะ
นางสาวฐิติรัตน์ ทะโป
นางสาวเพ็ญนภา ละทินา
นางสาวธิดารัตน์ ก๋าแก้ว
นางสาวอันธิกา เจริญเมือง
นางสาวสิริวรรณ์ แสงล้าเลิศ
นางสาวอลีนดา กันทาสืบ
นายกฤตยชญ์ โกฏิแก้ว
นายเทพภาชัย อิสสระชัย
นางสาวเจนจิรา สายจีน
นางสาวธัญลักษณ์ สายสืบ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

นางสาวคานุ่ม เดือนอิน
นางสาวจารุมาตย์ ห้วยไชย

รศ.ดร.วิจติ รา แดงปรก

1.นางสาวนภัสสร เมธาอนันต์กุล
2.นางสาวมินตรา อุทาหรณ์

รศ.ดร.วิจติ รา แดงปรก

รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
อ.ดร.ธเนศ แก้วกาเนิด
รศ.ดร.วิจติ รา แดงปรก

11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [3]
หลั ก สู ต รมี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
(เอกสารอ้างอิง 11.5.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร) ความพึงพอใจของ
นายจ้า งต่ อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามประเด็ น ผลการเรีย นรู้ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด (PLO) และตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต (TQF) ดั งตาราง 11.5.1 และส ารวจความพึ งพอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ
คุณภาพของหลักสูตร ดังตาราง 11.5.2 (เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ข้อ 3)
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ตาราง 11.5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)
PLO 1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม
PLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม
PLO 3 สามารถประยุก ต์ใช้ ค วามรู้ด้า นการจัด การ การตลาด และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ อย่ า ง
เหมาะสม
PLO 4 สามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู้ด้า นอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ อาหารอิน ทรีย์ และการผลิต อาหารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
PLO 5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารได้อย่างเหมาะสม
PLO 6 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
PLO 7 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มี
ความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
คุณลักษณะตามกรอมมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีนาใจช่
้ วยเหลือผู้อื่น
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3 เคารพสิทธิของผู้อื่น คานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศกึ ษา
2.2 มีความสามารถในการบูรณาการเนือ้ หาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
3.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรูใ้ หม่ได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตสานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 มีความสามารถในการปรับตัวในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
4.3 มีภาวะการเป็นผู้นา ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและนาเสนอ
ข้อมูลได้
5.3 มี ค วามสามารถน าเทคนิ ค ทางสถิ ติ และทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานมาใช้ ในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า
วิเคราะห์และนาเสนอประเด็นต่างๆ ได้
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คะแนน

เฉลี่ย
2.38

2.22
2.27
2.25
2.19
2.25
2.26
3.18
2.59
4.94
3.22
3.23
2.26
2.26
2.28
1.41
1.41
1.41
3.18
3.26
2.31

3.8

2.27

1.41

2.92

3.13
2.28
2.24

2.55

ตาราง 11.5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อคุณภาพของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
1. ผู้สอนศึกษาและทราบข้อกาหนด ข้อมูลหลักสูตร / วิชา /วิธีการสอนและวัดผล จากมคอ2
2. ผู้สอนได้สอนเกี่ยวกับความรู้ /ทักษะ/ เจตนคติ ด้านต่าง ๆ ตรงตามรายวิชาที่ได้ศึกษา จากมคอ 3
3. ผู้สอนเห็นว่าหลักสูตร / รายวิชามีความความทันสมัย
4. ผู้สอนเห็นว่าการแสดงข้อมูล มคอ 2 และ มคอ 3 ของวิชาที่ท่านสอน มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง
5. ผู้สอนเน้นประโยชน์และการประยุกต์ใช้ความรู้จาก ความเชื่อมโยงของหลักสูตร /รายวิชา/ การวัดผล
6. ผู้สอนได้วัดผลในวิชาที่ท่านสอน สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ 3
7. ผู้สอนรับรูไ้ ด้ว่าแต่ละวิชามีความสอดคล้องกัน และหวังได้ว่าจะทาให้นักศึกษาบรรลุ ELO ของหลักสูตร
8. ผู้สอนคิดว่ารายวิชาถูกจัดอย่างระบบ มีลาดับ และการบูรณาการ ซึ่งกันและกัน อย่างเหมาะสม
9. ผู้สอนคิดว่ารายวิชาพื้นฐาน /ระดับกลาง /วิชาเฉพาะทางมีความสัมพันธ์กัน และเหมาะสม
10. ผู้สอนคิดว่าหลักสูตรมีความยืดหยุ่น /เลือกเรียนได้ตามความสนใจ และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
11. ผู้สอนรับทราบว่าหลักสูตรได้ถูกทบทวนเป็นระยะอย่างสม่าเสมอเพื่อให้รายวิชาสัมพนธ์กันและทันสมัย
12. ผู้สอนได้สอนให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสามารถทาได้ตลอดชีวติ
13. ผู้สอนได้สอนเกี่ยวกับความมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และความสามารถในการทางานร่วมกับคนอื่น
14. อาคาร ห้องเรียน สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก มีเพียงพอและเหมาะสมในการเรียนการสอน
15. อุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบอินเตอร์เนต มีเพียงพอในการเรียนการสอน
16. เครื่องมือ อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการมีเพียงพอ และเหมาะสมในการเรียน/สอน /วิจัย
17. การประเมินผลงาน พฤติกรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมคอ 3

Identify Gaps 11. Output
Approach
Deploy
11.1 มีการกาหนด มหาวิทยาลัยมี
ติดตามและ
ระบบฐานข้อมูล
เทียบเคียงอัตรา
ออนไลน์รายงาน
การสาเร็จ
ข้อมูลให้หลักสูตร
การศึกษาและอัตรา ทราบปลายปี
ของการออก
การศึกษา
กลางคันเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง [1]
11.2 มีการกาหนด มหาวิทยาลัยมี
ติดตามและ
ระบบฐานข้อมูล
เทียบเคียง
ออนไลน์รายงาน
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ข้อมูลให้หลักสูตร
ในเรียนจบ
ทราบปลายปี
การศึกษาเพื่อใช้ใน การศึกษา

เฉลี่ย
4.0
4.0
3.6
3.6
3.6
3.8
4.2
3.6
3.8
3.6
4.2
3.8
3.8
3.6
3.4
3.2
3.6

Results
ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน และไม่ได้
นามาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาให้
ทันท่วงที

Improvement
Evidence
ควรพัฒนาปรับปรุง https://erp.mju.ac.t
ระบบในการติดตาม h/qaRpt13.aspx
และกากับ pass
rates และ dropout
rates เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาให้ดีข้นึ

ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน และไม่ได้
นามาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาให้
ทันท่วงที

ควรศึกษาจากคู่
เทียบ เพื่อพัฒนา
ระยะเวลาที่
นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษา
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https://erp.mju.ac.t
h/qaRpt14.aspx

Identify Gaps 11.
Approach
การปรับปรุง [1]
11.3 การกาหนด
ติดตามและ
เทียบเคียงการได้
งานทาของบัณฑิต
เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1]

Output
Deploy
มหาวิทยาลัยมี
ระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์รายงาน
ข้อมูลให้หลักสูตร
ทราบปลายปี
การศึกษา

Results
ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน และไม่ได้
นามาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาให้
ทันท่วงที

Improvement

ควรพัฒนาปรับปรุง
แนวทางในการ
รวบรวมข้อมูล
ภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อไป
11.4 การกาหนด
มีการรวบรวม
ขาดการนามา
ควรพัฒนาแนวทาง
ติดตามและ
ข้อมูลปลายปี
วิเคราะห์เพื่อ
ในการกากับ
เทียบเคียงประเภท การศึกษา
วางแผนปรับปรุง
ติดตามประเภทและ
และปริมาณของ
และพัฒนาคุณภาพ จานวนของกิจกรรม
การทาวิจัยของ
การทาวิจัยของ
ทางวิจัยของ
นักศึกษาเพื่อใช้ใน
นักศึกษา
นักศึกษาอย่างเป็น
การปรับปรุง [2]
ระบบ
11.5 การกาหนด
หลักสูตรและ
ขาดการวิเคราะห์ ควรพัฒนาระบบใน
ติดตามและ
มหาวิทยาลัยมีการ การติดตามและ
การกากับติดตาม
เทียบเคียงระดับ
จัดทาแบบสารวจ เทียบเคียงระดับ
และเทียบเคียง
ความพึงพอใจของผู้ ออนไลน์ปีละ 1 ครั้ง ความพึงพอใจผูม้ ี ความพึงพอใจของผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสีย
มีสว่ นได้ส่วนเสียให้
เพื่อใช้ในการ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ปรับปรุง [3]
สาคัญ
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Evidence
https://erp.mju.ac.t
h/qaRpt15.aspx

ตาราง 11.4.1

ตาราง 11.5.1 –
11.5.2
เอกสารอ้างอิง
11.5.1

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลผลิต
1 2
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการ

สาเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดย

เฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
[1]
11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทา

ของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและ

ปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [2]
11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง
[3]

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
- จุดแข็งของหลักสูตร
1. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
2. มีการทาวิจัยและบริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน
3. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
4. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

1.
2.
3.
4.

- ข้อจากัดของหลักสูตร
อาจารย์มีภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
เครื่องมือชารุดและไม่ทันสมัย
ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่เป็นเชิงลึกเนื่องจากเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ขาดงบประมาณสนับ สนุนด้านการตีพิ มพ์ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดั บ
นานาชาติ
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3.2 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
Criterion

Score

1 Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned
with the vision and mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the
stakeholders [4]
2 Programme Specification
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-todate [1, 2]
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
[1, 2]
2.3 he programme and course specifications are communicated and made
available to the stakeholders [1, 2]
3 Programme Structure and Content
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the
expected learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning
outcomes is clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-todate [3, 4, 5, 6]
4 Teaching and Learning Approach
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all
stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5]
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]
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3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

Criterion

Score

AUN.5 Student Assessment
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [1, 2]
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5]
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to
ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning [3]
5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]
6 Academic Staff Quality
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education,
research and service [1]
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve
the quality of education, research and service [2]
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated [4,
5, 6, 7]
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3]
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [8]
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [9]
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are
established, monitored and benchmarked for improvement [10]
7 Support Staff Quality
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]
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3
3
3
3
3
4

4
4

4
4
4
4

4

Criterion
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [5]
8 Student Quality and Support
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for
education and research as well as personal well-being [5]
9 Facilities and Infrastructure
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education
and research [1]
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education
and research [3, 4]
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and research [1, 2]
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and
updated to support education and research [1, 5, 6]
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Score
4
4
4
4

2
2
2
2
2

3

3
4
3

Criterion
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people
with special needs are defined and implemented [7]
10 Quality Enhancement
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and development process is established and
subjected to evaluation and enhancement [2]
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement [6]
11 Output
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked
for improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement [2]
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement [3]
Overall Verdict
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Score
3

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
3

3.3 แผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดาเนินการ
การร่างหลักสูตรปรับปรุง ปี 2565

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
มิถุนายน 2563

การวิพากษ์รา่ งหลักสูตรปรับปรุง ปี 2565

ธันวาคม 2563

155

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายการเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
ชื่อเอกสาร
0
คาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 60
1.1
2011 Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
Science Programs
1.2
มคอ 2
1.3
รายงานการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้งานบัณฑิต
1.4
บทสรุปภาพรวมของหลักสูตร
2.1
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556
2.2
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
2.3
2011 Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
Science Programs
2.4
มคอ 2
3.1
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
3.2
2011 Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
Science Programs
3.3
มคอ 2
4.1.1
มคอ 2
4.1.2
มคอ. 3 ทอ 210 มคอ. 3 ทอ 490
4.2.1
มคอ 2
4.2.2
มคอ. 3 ทอ 210 มคอ. 3 ทอ 490
4.2.3
การขออนุญ าตเข้าดูงานใน ทอ 462 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร และโปรแกรม
การดูงานประจาปี)
4.2.4
หัวข้อการจัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเอกสารตอบรับ
บรรยายจากบริษัท
4.3.1.
มคอ.3 ทอ 490 สัมมนา มคอ.3 ทอ 496 ปัญ หาพิเศษ มคอ. 4 วอ 497 สหกิจ
ศึกษา
4.3.2
กาหนดการนาเสนอความก้าวหน้า/ปิดโครงการ ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา
4.3.3
รายงานสหกิจส่วนการ SWOT)
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เอกสารอ้างอิง
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.5.1
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.6.1
7.1.1

ชื่อเอกสาร
มคอ 2
มคอ. 3 ทอ 210 มคอ. 3 ทอ 320
มคอ. 5 ทอ 210 มคอ. 5 ทอ 320
มคอ. 3 ทอ 320 เคมีอาหาร มคอ.3 ทอ 321 วิเคราะห์อาหาร
มคอ. 3 ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหาร มคอ. 3 ทอ 361 การเป็นผู้ประกอบการ
แบบประเมินงานสหกิจ
มคอ. 3 ทอ 210 มคอ.3 ทอ 320
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทอม 12562 /เทอม 2-2562
มคอ. 5 ทอ 210 มคอ. 5 ทอ 320 มคอ. 5 ทอ 361
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์
คู่มอื สรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง 2554
การบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ
Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food Science
Programs
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
แผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ
ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรมวิจัย ณ ต่างประเทศ
ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตาราทางวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2562
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563
รายชื่ออาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2562
แนวทางการบริห ารอั ต ราก าลั งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ เกษี ย ณอายุ
ราชการ
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เอกสารอ้างอิง
7.1.2
7.2.1
7.2.2
7.5.1
7.5.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.4.2
10.1.1
11.5.1

ชื่อเอกสาร
แนวทางการบริหารกรอบอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลิอกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด ประจาปีงบประมาณ 2562
นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
รายงานโครงการ Maejo Book Fair 2020
รายงานโครงการ Direct Purchasing
จานวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร
จานวนทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด
รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศของ
ผูใ้ ช้บริการ
รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 3 ปี ย้อนหลัง
จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล
บันทึกการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อคุณภาพของหลักสูตร
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