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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีการศึกษา 2562
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการ
ประเมินตนเองในการดำเนินกิจกรรมการประกั นคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.
ตาม. องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และเกณฑ์ คุณภาพ ASEAN University Network – Quality
Assurance และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แต่งตั้ง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัว
บ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ห ลั ง การเก็ บ เกี ่ ย ว คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา
2562 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่
การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ทสี่ นใจ
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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ในองค์ประกอบที่ 1
การกำกั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at
Programme Level Version 3.0 ในรอบปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 99 คน ทั้งนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 3 คน คุณวุฒิปริญญาโทจำนวน 2 คน
และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน
ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 545,900 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงิน
แผ่นดิน 269,500 บาท และเงินรายได้ 276,400 บาท โดยมีผลการประเมินจำนวน 11 Criteria พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ 3 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย 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
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ประเมินตนเอง
ผ่าน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.2 วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2563 โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละส่วนของรายงานและจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง แล้วนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อสรุปการจัดทำ
รายงานฉบับสมบูรณ์
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วย
ปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน
คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้า
ด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) ว่า "บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม" และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า "สร้าง
และพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิ บัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 4/2560
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ค

ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มเปิดครั้งแรกในปี พ.ศ.
2538 และได้มีการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามาโดย
ตลอด สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และมีการนำมาใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560
ปรัชญาของหลักสูตร :
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตรได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดม
ด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร และสามารถนำองค์ความรู้
รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจ หรือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวการคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมและมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ
5. ผลิตบัณฑิตให้มี งานทำทั น ที เมื่ อจบการศึก ษา มีรายได้ที่ม ั่น คงยั่ งยืน เพื่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติที่มั่นคงแข็งแรง
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานด้านการเกษตร งานด้าน
คอมพิวเตอร์ งานด้านสังคมศาสตร์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชน และ
การประกอบอาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร :
นักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ผลิตผลเกษตร

ง

PLO ของหลักสูตร :
1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
2. สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
4. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการใน
ส่วนกลางน้ำ ตามห่วงโซ่การผลิตอาหารไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะ
5) สามารถแสดงออกถึงความรับ ผิดชอบ การมี คุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : ไม่มี
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2562
ปี 1
(2562)
19
(19.2)

ปี 2
(2561)
15
(15.2)

ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 3
ปี 4
ปี 5
(2560)
(2559) (2558)
37
23
4
(37.4)
(23.2)
(4.0)

ปี 6
(2557)
1
(1.0)

ปี 7
(2556)
-

ปี 8
(2555)
-

รวม
99 (คน)
(100) (ร้อยละ)

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายทองลา ภูคำวงศ์
นักวิทยาศาสตร์
2. นางวิไล กานิล

ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

จ

วุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

อายุการ
ทำงาน (ปี)

วท.บ.
(เทคโนโลยีการอาหาร)
ปวส.
(เอกโภชนาการ)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

15

ปวช.
(พาณิชยกรรม)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

14

20

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 และ 6 อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ (สหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือการฝึกงานต่างประเทศ)
1. สถานประกอบการ หรือหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ
การบริหารจัดการหลักสูตร :
1. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรและร่วมหารือถึงแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการควบคุมกำกับติดตามการจัดทำ มคอ 3 มคอ 4 มคอ 5 มคอ. 6 และ มคอ 7
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
ด้านกิจกรรม
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
พัฒนานักศึกษา 31,860
31,860 33,660 33,660 100,740 100,740 34,700 34,700 110,700 110,700
พัฒนาอาจารย์*
พัฒนาบุคลากร*
จัดการเรีย นการ งบประมาณ
สอน
365,716
365,716 346,080 346,080 326,400 326,400 336,000 336,000 269,500 269,500
รายได้
378,900
378,900 313,100 313,100 251,600 251,600 273,100 273,100 276,400 276,400
หมายเหตุ * ยังไม่ได้ข้อมูลจากงานคลังฯ ของคณะ แต่มีหลักการ ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์: อาจารย์แต่ละคนมีงบประมาณสนับสนุนที่คณะดึงไปจัดสรร คนละ 20,000 บาทต่อปี (กรณีไปต่างประเทศ คณะ
สนับสนุนเพิ่มอีก 5,000 บาท รวมเป็น 25,000 บาท)
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร: คณะจะพิจารณาจัดสรรตามการร้องขอ โดยไม่มีการตั้งงบประมาณต่อคนต่อปีไว้

ฉ

กลุ่มผู้เรียน :
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบ
และประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต
กลุ่มผู้ส่งมอบ :
โรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ ต้องการให้นักเรียนของตนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร
สามารถเรียนจนสาเร็จการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
1. คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร
2. สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือการฝึกงานต่างประเทศ

ช

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

1

องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่
ข้อสังเกต : ..............

2

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
✓
✓
✓
✓

✓

ตั ว บ่ ง ชี ้ 1.1 : การกำกั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที ่ ก ำหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

1. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
2. นายสมโภชน์ โกมลมณี
3. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์
4. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
5. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

รศ.
ผศ.
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วท.ม.
วท.ม.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.

10 ก.ย. 2536
1 มี.ค. 2536
2 มี.ค. 2558
1 ก.พ. 2559
9 ม.ค. 2560

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

อาจารย์
ผศ.
รศ.
อาจารย์
อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.ม.
ปร.ด.
Ph.D.

2 มี.ค. 2558
1 มี.ค. 2536
10 ก.ย. 2536
9 ม.ค. 2560
1 ก.พ. 2559

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
N/A
B2
C1
B2
B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำ
หน้าที่
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1
B2
N/A
B2
B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์
2. นายสมโภชน์ โกมลมณี
3. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ
5. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
(เอกสารอ้างอิง 1)

1 ธ.ค. 2562
1 ธ.ค. 2562
1 ธ.ค. 2562
1 ธ.ค. 2562
1 ธ.ค. 2562

อาจารย์ประจำหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยงยุทธ ข้ามสี่
2. นายกัลย์ กัลยาณมิตร
3. นางสาวดวงใจ น้อยวัน

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รศ.
อาจารย์
อาจารย์

วท.ด.
วท.ด.
ปร.ด.

3

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร
นอกหลักสูตร
✓
✓
✓

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์

อาจารย์

2. นายสมโภชน์ โกมลมณี

ผศ.

3. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รศ.

4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ

อาจารย์

5. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม

อาจารย์

6. นายยงยุทธ ข้ามสี่

รศ.

7. นายกัลย์ กัลยาณมิตร

อาจารย์

8. นางสาวดวงใจ น้อยวัน

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : M.Sc. Food Science
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาโท : วท.ม. ชีววิทยา
ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ทษ.บ. พืชศาสตร์
ปริญญาเอก : ปร.ด พืชไร่
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก : Ph.D. Horticulture
ปริญญาโท : M.Sc. Horticulture
ปริญญาตรี : วท.บ. พืชศาสตร์
ปริญญาเอก : วท.ด. พืชสวน
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก : วท.ด. ชีววิทยา
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

อาจารย์ประจำ
สังกัด
หลักสูตร
✓

นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีห ลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ ผ ู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจำนวน 5 คน ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
2) ผศ. สมโภชน์ โกมลมณี
3) รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
4) อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
5) อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : M.Sc. Food Science
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ
Chompoorat, P., Kantanet, N., Hernández Estrada, Z. J., and Rayas-Duarte, P. 2020. Physical and Dynamic Oscillatory
Shear Properties of Gluten-Free Red Kidney Bean Batter and Cupcakes Affected by Rice Flour
Addition. Foods, 9(5), 616.
Chompoorat, P. and Phimphimol J. 2019. Development of a highly nutritional and functional gluten free cupcake
with red kidney bean flour for older adults. Food and Applied Bioscience Journal. Special Issue on Agriculture
and Agro-Industry 7.
Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., and Rayas-Duarte, P. 2019. An innovation uniaxial compression test for
measuring rheological properties of gluten with different qualities. 5th International conference on Food,
Agriculture and Natural resources 2019 (FANRes 2019), Ternate, Indonesia. September 17-19, 2019.
Chompoorat, P. 2019. Modeling rheological properties of pre-gelatinized red kidney bean flour for gluten-free
cupcake. International Mini-symposium on Food, Agriculture and Natural Resources 2019, Jember, Indonesia.
March 1-3, 2019.
Chompoorat, P. and Rayas-Duarte, P. 2019. Rheological characteristics in relation to consumer perception of Alua,
gluten-free soft starchy candy with mixture of gluten-free flour and gum. International Conference on Quality
Education for sustainable Development, Metro Manila, Philippines. February 8-10, 2019.
Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., Rayas-Duarte, P. 2018. Evaluation of mechanical properties of gluten
subjected to heat treatment. AACC International Annual Meeting, London, England. October 21-23, 2018.
Chompoorat, P., Rayas-Duarte, P., Hernández-Estrada, Z. J., Phetcharat, C., and Khamsee, Y. 2018. Effect of heat
treatment on rheological properties of red kidney bean gluten free cake batter and its relationship with
cupcake quality. Journal of food science and technology, 55(12), 4937-4944.
Chompoorat, P., Josué Hernández-Estrada, Z., Mulvaney, S.J., Payton, M.E., Lavine, B.K., Fasasi, A., and Rayas-Duarte,
P. 2018. Comparison of rheological properties of wet gluten: creep-recovery and biaxial compression. LWTFood science and Technology, 98, 197-203.
Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., Rayas-Duarte, P. 2017. Dynamic oscillatory technique for measuring
properties of red kidney bean gluten free with rice flour cake batter. 67th Australasian Grain Science
Conference, Christchurch, New Zealand. September 20-21, 2017.
2. นายสมโภชน์ โกมลมณี
ผศ.
ปริญญาโท : วท.ม. ชีววิทยา
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา
ผลงานวิชาการ
สมโภชน์ โกมลมณี และ วิวัฒน์ หวังเจริญ. (2558). คุณค่าทางโภชนาการของใบมะรุม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 46.(3/1 พิเศษ), 8486.
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ชื่อ-นามสกุล
3. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ทษ.บ. พืชศาสตร์

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ
Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., and Phimphimol, J. 2019. The Effect of Packaging Materials
on the Quality of Freshness of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Science and
Technology 27(S1): 159-168.
Chompoorat, P. and Phimphimol, J. 2019. Development of a highly nutritional and functional gluten free cupcake
with red kidney bean flour for older adults. Food and Applied Bioscience Journal. Special Issue on
Agriculture and Agro-Industry 7.
4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ
อาจารย์
ปริญญาเอก : ปร.ด พืชไร่
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ผลงานวิชาการ
ธิดารัตน์ แก้วคำ และทองลา ภูคำวงศ์. 2562. การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของถั่ว True Red
Cranberry (Phaseolus vulgaris L.). ในเรื่องเต็มงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 262-267.
จิราภรณ์ หาญสุริย์, ธิดารัตน์ แก้วคำ, และบุญมี ศิริ. 2559. การเปรียบเทียบชนิดและอัตราฮอร์โมนพืชด้วยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์
แตงกวาลูกผสม. ในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 106-116.
ธิดารัตน์ แก้วคำ, รัสเซล ไฮด์, จอนด์ ไกเซอร์, และบุญมี ศิริ. 2558. ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus
subtilis และ Psuedomonas fluorescens ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการป้องกันโรคต้นแตกยางไหลของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
ลูกผสม. ใน การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 77-84.
Kaewkham, T., Chitropas, P., Wongcharoen, A., Hynes, R. K., Kangsopa, J., and Siri, B. 2016. Effect of polymer as a main
component of coating formulations on quality and effect of stability of cucumber seeds. Khon Kaen
Agriculture Journal, 44(4), 703 – 712.
Kaewkham, T., Hynes, R. K., and Siri, B. 2016. The effect of accelerated seed ageing on cucumber germination following
seed treatment with fungicides and microbial biocontrol agents for managing gummy stem blight by
Didymella bryoniae. Biocontrol Science and Technology. 26 (8): 1048-1061.
5. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
อาจารย์
ปริญญาเอก : Ph.D. Horticulture
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาโท : M.Sc. Horticulture
ปริญญาตรี : วท.บ. พืชศาสตร์
ผลงานวิชาการ
Jomngam, P., Chompookam, J., Chen, K. Y., and Shiesh, C.C. 2017. Effect of ripening and storage temperatures on
quality of atemoya fruit (Annona cherimoya Mill. × A. squamosal L.). Acta Hoticulturae, 1166, 161-166.
Jomngam, P. and Chumpookam, J. 2019. Screening of high temperature tolerance in mulberry. Acta Horticulturae.
1245, 41-44.
Chumpookam, J. and Jomngam, P. 2019. Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry
cultivars. Acta Horticulturae. 1245, 79-84.
Jomngam, P., Chompookam, J., Chen, K. Y., & Shiesh, C. C. Effect of ripening and storage temperatures on quality of
atemoya fruit (Annona cherimoya Mill. × A. squamosal L.). (2017). Acta Hoticulturae, 1166, 161-166.
Chumpookam, J., Jomngam, P., & Shiesh, C. C. Control of anthracnose on ‘Irwin’ mango fruit by spraying marian plum
seed extract. (2016). The 2nd International symposium on sustainable agriculture and agro-industry
(ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world”, Walailak University, Nakhon Si Tammarat, Thailand. 76.
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3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
3.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
3.3 ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ทั้งหมดจำนวน 3 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยงยุทธ ข้ามสี่

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : วท.ด. พืชสวน
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒสิ ัมพันธ์

ผลงานวิชาการ
Chompoorat, P., Rayas-Duarte, P., Hernández-Estrada, Z. J., Phetcharat, C., and Khamsee, Y. 2018. Effect of heat
treatment on rheological properties of red kidney bean gluten free cake batter and its relationship with
cupcake quality. Journal of food science and technology, 55(12), 4937-4944.
สุรัตน์ นักหล่อ, สุทัศน์ จุลศรีไกวัล, วีรพันธ์ กันแก้ว, ธีรพล ลิมปนันท์, พงศ์ปภาพ ชมภูรัตน์, วิชัย สุดใจ และ ยงยุทธ ข้ามสี่. 2560.
รายงานการประชุมประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1-9.
2. นายกัลย์ กัลยาณมิตร
อาจารย์
ปริญญาเอก : วท.ด. ชีววิทยา
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ผลงานวิชาการ
Assawarachan, R., Kalayanamitra, K., and T. Keokamnerd. 2015. Modeling and Optimization of Microwave Drying of
Turmeric Slices. Acta Horticuturae, 1088, 599-603.
Assawarachan, R. and Kalayanamitra, K. 2015. Mathematical Models of Sweet Basil (Ocimum basilicum Linn.) during
Microwave Drying. Acta Horticuturae, 1088, 611-614.
Assawarachan, R. and K. Kalayanamitra. 2015. Effect of Drying Methods on Color Quality of Sweet Basil (Ocimum
basilicum Linn.). Acta Horticuturae, 1088, 615-618.
3. นางสาวดวงใจ น้อยวัน
อาจารย์
ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วุฒติ รง
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลงานวิชาการ
Noiwan, D., Sutenan, K., Yodweingchai, C., and Rachtanapun, P. 2018. Postharvest Life Extension of Fresh-Cut Mango
(Mangifera indica cv. Fa-Lun) Using Chitosan and Carboxymethyl Chitosan Coating. Journal of Agricultural
Science; 10(8); 438-446.
Noiwan, D., Suppakul, P., Joomwong, A., Uthaibutra, J., and Rachtanapun, P. 2017. Kinetics of Mango Fruits cv. Nam
Dok Mai Si Thong Quality Changes during Storage at Various Temperatures. Journal of Agricultural Science,
9, (6); 199-212.
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4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจำ
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4.1.2 หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
4.2.2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.2.3 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบวิชา
นั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
จำนวน 8 คน จำแนกเป็น
1. อาจารย์ประจำ จำนวน 8 คน
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รศ.

ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : ทษ.บ. พืชศาสตร์

2. นายสมโภชน์ โกมลมณี

ผศ.

ปริญญาโท : วท.ม. ชีววิทยา
ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา

3. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์

อาจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : M.Sc. Food Science
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

4. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม

อาจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D. Horticulture
ปริญญาโท : M.Sc. Horticulture
ปริญญาตรี : วท.บ. พืชศาสตร์

5. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ

อาจารย์

ปริญญาเอก : ปร.ด พืชไร่
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
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ความสัมพันธ์ รายวิชาที่สอน
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)
วุฒสิ ัมพันธ์ 1) ทก 370
2) ทก 442
3) ทก 320
4) ทก 341
วุฒสิ ัมพันธ์ 1) ทก 464
2) ทก 332
3) ทก 310
วุฒิตรง
1) ทก 340
2) ทก 462
3) ทก 332
4) ทก 320
5) ทก 331
วุฒสิ ัมพันธ์ 1) ทก 220
2) ทก 330
3) ทก 370
4) ทก 200
5) ทก 310
6) ทก 320
วุฒสิ ัมพันธ์ 1) ทก 220
2) ทก 370
3) ทก 462
4) ทก 310

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

6. นายยงยุทธ ข้ามสี่

รศ.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก : วท.ด. พืชสวน
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)

วุฒสิ ัมพันธ์

7. นายกัลย์ กัลยาณมิตร

อาจารย์

ปริญญาเอก : วท.ด. ชีววิทยา
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์

วุฒิตรง

8. นางสาวดวงใจ น้อยวัน

อาจารย์

ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

วุฒิตรง

รายวิชาที่สอน

5) ทก 322
6) ทก 313
1) ทก 321
2) ทก 340
3) ทก 341
4) ทก 310
1) ทก 220
2) ทก 330
3) ทก 370
4) ทก 466
1) ทก 330
2) ทก 340
3) ทก 341
4) ทก 370
5) ทก 331
6) ทก 320
7) ทก 460

2. อาจารย์พิเศษ ไม่มี
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการประจำของคณะ
4. คณะกรรมการวิชาการ
5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
6. สภามหาวิทยาลัย
7. การดำเนินการประเมินความสอดคล้องตามระบบ CHE CO
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ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ในการประชุมครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560
พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว ได้รับอักษร P/1

องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จำเป็นต่อการทำงา น) ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา
และบุคลากร จะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย [1,2]
การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรได้กำหนด OBE ของหลักสูตรไว้ว่า “นักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตร” และถูกถ่ายทอดให้เป็น PLO ของหลักสูตรไว้
5 ข้อ ดังนี้
PLO

Outcome Statement

1

สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้

2

สามารถแสดงออกถึง การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่ าง
เหมาะสม
สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

3
4

สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการ
จัดการในส่วนกลางน้ำตามห่ว งโซ่การผลิตอาหาร ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่ าง
เหมาะสม
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5

สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ

ทั้งนี้ หลักสูตรมีกระบวนการกำหนด OBE และ PLO คือ โดยมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งการกำหนด OBE และ PLO ได้กำหนดให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึง่ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต
สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา
ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ดัง อัตลักษณ์ที่ว่า “พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” ตามพันธกิจที่สำคัญคือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรให้
เพียงพอกับตามความต้องการของตลาดแรงงานที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสความต้องการของ
ประชากรที่นิยมหันมาบริโภคผลิตผลสดทางการเกษตรมากขึ้น
2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และ
ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สู่สาธารณชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่ อ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรระดับ
นานาชาติ โดยเน้นความร่วมมือภาครัฐ -ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และส่งเสริม
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานร่วมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent
Mobility) โดยให้อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสเข้าถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โจทย์ปัญหา ภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรที่
เหมาะสมไปยังกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และสถานประกอบการในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดการสูญเสียและ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตร ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมา
4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า รวมทั้งช่วยสืบสาน
และพัฒ นาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ ให้คงอยู่และสามารถนำมาปรับใช้ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมหรือประชากรยุคใหม่
หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่อยู่ ในสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ของคณะไว้คือ “สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
เสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยในกำกับ” และมีการกำหนดพันธกิจของคณะไว้ ดังนี้
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1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการปเลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้
ดำรงตนได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่สังคมใน
ทุกระดับ ทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแสวงหารายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะได้มีการถ่ายทอดมาจากระดับมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่าง PLO ของหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
PLO ของหลักสูตร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

PLO 1 สามารถอธิ บ าย
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
เกษตรได้

PLO 1 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คือ เชี่ยวชาญ โดยต้องการเสริมสร้าง
พัฒนาบัณฑิตให้เชี่ย วชาญ เนื่องจากสามารถ
อธิบายให้ความรู้กับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลเกษตรได้
PLO 2 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คื อ นั ก ปฏิ บ ั ต ิ แ ละเชี ่ ย วชาญ โดย
ต้องการเสริมสร้างพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
และเชี่ยวชาญ เนื่องจากสามารถแสดงออกถึง
การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่าง
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
PLO 3 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คือ เชี่ยวชาญและเสริมสร้างนวัตกรรม
โดยเน้นให้นักศึกษานำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับ
ไปต่อยอด สามารถสร้างนวัตกรรมได้
PLO 4 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คือ เชี่ยวชาญ โดยต้องการเสริมสร้าง
พัฒนาบัณฑิตให้เชี่ย วชาญ เนื่องจากสามารถ
อธิบายให้ความรู้กับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลเกษตรได้

PLO 1 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้
ในเชิงวิชาการทางด้านวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร

PLO 2 สามารถแสดงออก
ถึ ง การคิ ด และวิ เ คราะห์
อย่างเป็นระบบในระหว่าง
การปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
PLO 3 สามารถนำองค์
ความรู้พื้นฐานที่ได้รับ ไป
ต่ อ ยอดเพื ่อ การศึ กษาใน
ระดับที่สูงขึ้นได้
PLO 4 สามารถนำองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
หลั ง การเก็ บ เกี ่ ย ว ซึ่ ง
ประมาณร้อยละ 70 เป็น
การจัดการในส่วนกลางน้ำ
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PLO 2 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้
ในเชิงวิชาการทางด้านวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร

PLO 3 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็ น การส่ งเสริ ม ให้ บ ั ณ ฑิ ต มี อ งค์
ความรู ้ เ ชิ ง วิ ช าการ เพื ่ อ นำความรู้
พื้นฐานไปต่อยอด
PLO 4 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้
ในเชิงวิชาการทางด้านวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
PLO ของหลักสูตร
ตามห่วงโซ่การผลิตอาหาร
ไ ป ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ กั บ
สถานการณ์ จ ริ งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
PLO 5 สามารถแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบ การมี
คุณธรรมและจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

PLO 5 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คือ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ โดยต้องการพัฒนา
บั ณ ฑิ ต มี ค วามรับ ผิ ดชอบ การมี ค ุ ณธรรมและ
จริยธรรมต่อวิชาชีพ

PLO 5 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีทั กษะ
การใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้ดำรงตนได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้ง ความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
ตารางที่ 1.2 ความสอดคล้องของ PLO กับ GLO และ SLO
PLO
Outcome Statement
Specific LO Generic LO
Level
1 สามารถอธิบ ายความรู ้ เกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี หลั งการเก็ บเกี่ยว
R+U
✓
ผลิตผลเกษตรได้
2 สามารถแสดงออกถึง การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน
U+A+AN+E
✓
ระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3 สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาใน
U+A+AN+E
✓
ระดับที่สูงขึ้นได้
4 สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่ง
ประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการในส่วนกลางน้ำตามห่วงโซ่
R+U+A
✓
การผลิ ต อาหารไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ สถานการณ์ จ ริ ง ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5 สามารถแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ค ุ ณ ธรรมและ
A
✓
จริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และประเทศชาติ
Level : U = Remembering / Understanding A = Applying / Analyzing E = Evaluating / Creating
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ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

1

2

1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
    
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
    
ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
    
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
    
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
    
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
    
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
    
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว     
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผล
    
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผล
    
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
    
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
    
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและ
    
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
    
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
    
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
    
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
    
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
    
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถัว่
    
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
    
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
    
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
    
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
    
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
    
2. สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
    
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
    
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
    
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
    
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว     
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผล
    
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3




























ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3



























  

     

  

     

   
   

    
    

 

    

   
   
   

     
     
     
























 
 
 















































































































  







     

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผล
  
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
  
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
  
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและ
  
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
  
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
  
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
  
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
  
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
  
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
  
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
  
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
  
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
  
3. สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
  
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
  
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
  
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
  
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
  
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว   
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผล
  
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผล
  
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
  
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
  
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและ
  
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
  
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
  
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
  
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
  
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
  
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
  

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
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ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1






2






3






1






2






3






1
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  
  
  
  

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
  
  
  
  
  

ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
4. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการในส่วนกลางน้ำตามห่วงโซ่การผลิตผลอาหาร ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จริงได้อย่างเหมาะสม
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
    
      
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
              
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
              
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
              
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
              
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
       
     
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
       
     
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว              
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผล
             
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิ ตผล
    
 
    
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
             
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
             
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและ
    
 
    
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
              
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
              
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
              
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
              
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
              
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
              
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
              
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
              
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
              
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
              
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
              

5. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบการมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และประเทศชาติ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
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ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผล
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผล
เกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและ
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
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 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
  
  
  
  
  
  
  

2
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  
  
  
  
  
  























































































































ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
ตารางที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตร กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLO
Outcome Statement
สกอ. สถาบัน ผู้ใช้ อาจารย์ ภาค
บัณฑิต
สังคม
1 สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีหลัง x
x
x
x
x
การเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
2 สามารถแสดงออกถึ ง การคิ ด และวิ เ คราะห์
x
x
x
x
อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
3 สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับ ไปต่อ
x
x
x
x
ยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
4 สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการ
x
x
x
x
จั ด การในส่ ว นกลางน้ ำ ตามห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต
อาหารไปประยุกต์ ใช้ก ับ สถานการณ์จริ ง ได้
อย่างเหมาะสม
5 สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมี
x
x
x
x
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต่ อ วิ ช าชี พ รวมทั้ ง x
สังคม และประเทศชาติ

18

1. Expected learning outcome
สิ่งทีพ่ ึงกระทำตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Best practice)
(Action plan)
1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร จะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย [1,2]
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้ง ความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
1. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการ 1. ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ทั้งหมด 5 1. สื่อสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1. ประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ผลการเรี ย นรู ้ ที่
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ ข้อ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โดยผ่าน ให้มากกว่าเดิม เช่น ผ่านทาง facebook และ คาดหวั ง ของหลั ก สู ต รใน facebook และ
ส่วนเสีย
การประเมิ น จากผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทั ้ งหมดผ่ า นการ เว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ และคณะ
เว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ และคณะ
2. ดำเนินการแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้กับ ผู้มี วิพากษ์หลักสูตรและแจ้งผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังให้กบั ผูม้ ี 2. เก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลทางสถิติ
2. สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากร ส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ผ่าน มคอ.2
เสีย
ให้ทราบ
หลักฐาน:
3. นำผลการสอบถามมาวิ เ คราะห์ แ ละ
1. มคอ.2 (เอกสารอ้างอิง 1.1)
ปรั บ ปรุ งให้ ผ ลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั งของ
2. รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1:
หลักสู ตรสะท้ อนถึ งวิ สัย ทั ศน์แ ละพันธกิจ
มคอ.2 หน้า 181-185)
ของมหาวิทยาลัย
3. ความพึ ง พอใจของนายจ้ า งต่ อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
(http://www.gsmju.mju.ac.th/ReportPublic.aspx)
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เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละทักษะทั่วไป
รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสียอย่างชัดเจน [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4

5

6

7

/
/
/
/

AUN-QA criterion 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบไป
ด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทำให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการ
เรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็ บเกี่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้
ปรับปรุงโดยจัดทำเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ ซึ่งได้มีการเผยแพร่หลักสูตรโดยประชาสัมพันธ์ ดังแสดงในภาพที่ 2.1
และ 2.2 โดยจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับหลักสูตร จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
เช่น Facebook รวมทั้งจัดทำคู่มือนักศึกษา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแจกในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้
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ภาพที่ 2.1 การออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพที่ 2.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ โรงเรียนต่างๆ
เช่น โรงเรียนแม่แตงวิททยาคม อำเภอแม่แตง โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง โรงเรียนรังษีวิทยา อ. ฝาง
โรงเรียนฝางชนูปถัมป์ อ. ฝาง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
อำเภอบ้านธิ จ. ลำพูน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ เป็นต้น
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
หลักสูตร (Best practice)
2.1 ข้อกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
การกำหนดข้อกำหนดของหลักสูตรและ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามตามเกณฑ์
รายละเอียดของวิชาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย ระดับอุดมศึกษา โดยมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การศึกษาขั้น ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
2. ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ โดยรระบุข้อกำหนดของหลักสูตรไว้อย่างครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน เช่น
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร วัตถุประสงค์ รวมทั้งผ่านการประเมินจากผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทั้งหมดผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
หลักฐาน:
1. โครงสร้างหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 23 – 28)
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
รายละเอียดของวิชาเอกและวิชาแกน 1. มี ก ารระบุ ข ้ อ กำหนดของแต่ ล ะรายวิ ช าไว้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ซึ ่ ง ได้ แ ก่
กำหนดขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ และการวัดผล
2. มีการจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งหลักสูตรกำหนดไว้
โดยรายละเอียต่างๆ ของวิชาเอกและวิชาแกนกำหนดขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ได้ผ่านการประเมินและสำรวจจากทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักฐาน:
1. มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)

เพิ ่ ม การทบทวนข้ อ กำหนดของ
หลักสูตร และข้อกำหนดของแต่ละ
รายวิชาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดย
การจัดประชุม

จั ด ประชุ ม ในสาขาวิ ช าหลั ง สิ ้ น สุ ด ปี
การศึกษา เพื่อ ทบทวนข้อกำหนดของ
หลั ก สู ต รและข้ อ กำหนดของแต่ ล ะ
รายวิชา

ปรั บ การเขี ยน LO ของแต่ ล ะวิชา
โดยให้มีความสอดคล้องกับ PLO ให้
มากขึ้น และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ให้ผู้มีส่วนส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้

เขียน LO ของแต่ละวิชาให้สอดคล้อง
กับ PLO และสร้างระบบช่องทางการ
สื ่ อ สารกั บผู ้ ม ีส ่ วนได้ ส่ วนเสี ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2]
มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ และ 1. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตร ณ โรงเรียน รวมทั้งทาง
เพิ่มช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา และ facebook ของสาขาวิชา
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด และ 2. จัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำหรับนำเสนอในการออกบูธ
ข้อกำหนดหลักสูตรรายละเอียดของวิชา 3. มีการแนะนำข้อกำหนดหลักสูตร และรายละเอียดของวิชาให้แก่ นักศึกษา
ใหม่ โดยประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่นพี่
หลักฐาน: 1. เว็บไซต์ของคณะ (https://engineer.mju.ac.th/)
2. เว็บไซต์ของสาขาวิชา (http://www.postharvest.mju.ac.th)
3. เพจ Facebook “สาขาวิชาเทคโลยีหลังการเก็บเกี่ยว”
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ภาพที่ 4.1)
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เพิ่มการจัดทำข้อมูลแยกเพื่อสื่อสาร
กั บ ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย แต่ ล ะกลุ่ม
โดยเฉพาะ เนื่องจากข้อมูลที่ส่อื สาร
ต้องแตกต่างกันไปตามผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ที ่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น ไม่
เพียงแต่ใช้ข้อมูลตาม มคอ.2 ในการ
ประชาสัมพันธ์

1. เพิ่มช่องทางการ สื่อสาร เช่น คู่มือ
นั ก ศึ ก ษา การจั ด open-house หรื อ
การจัด exhibition เป็นต้น
2. ปรั บ ข้ อ มู ล ของหลั ก สู ต รที ่ จ ะใช้
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้มีส่วยได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่ม

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ข้อกำหนดของหลักสูตร
2.1 ข้อกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
[1,2]
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกำหนดของ
หลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วยให้
หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึงมีการ
นำเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
รายวิชาแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดเนื้อหารายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ
รายวิชาเป็นไปตามที่อธิบายในหลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 23 - 28) โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย อีกทั้ง ยังมีการ
ยุบรวมเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน สามารถลดจำนวนหน่วยกิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คือ 141 หน่วยกิต ให้เหลือ
135 หน่วยกิต รวมถึงการเปิดรายวิชาใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์หรือเทคโนโลยีได้ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ ได้มีการปรับปรุง เนื้อหาให้มีจุดเด่นในเชิงวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรและที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งประมาณร้อยละ 90 มีการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติ ตามห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ อ้างอิงในเล่ม มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2560 หน้า 23 – 28
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
(Best practice)
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
มี ก ารกำหนดโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและรายวิ ช าต่ า งๆ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับการปรับปรุงให้มีความ
เป็ น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บอุ ด มศึ กษา ทันสมัยดังที่ได้อธิบายข้างต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกำหนดให้มีความสอดคล้องกับ ตามที่ต้องการ และการออกแบบรายวิชายัง คำนึงถึงความ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2552 และได้ผ่านการประเมินจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างการวิพากษ์หลักสูตร
หลักฐาน:
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLO กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5
ด้าน (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 97)
3.2 มีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2]
มี ก ารกำหนดโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและรายวิ ช าต่ า งๆ รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ตอบสนอง
เป็ น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บอุ ด มศึ กษา ต่อ PLO และได้ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกำหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระหว่างการวิพากษ์หลักสูตร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักฐาน:
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLO กับรายวิชา และผลการเรียนรู้
ที ่ ส อด ค ล ้ องกั บ ม า ต ร ฐา นค ุ ณ วุ ฒิ ของห ล ั กสู ต ร
(เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 87 – 96)
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
มี ก ารกำหนดโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและรายวิ ช าต่ า งๆ หลักสูตรมีการจัดเรียงลำดับการเรียน โดยเริ่มจากการเรียน
เป็ น ไปตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บอุ ด มศึ กษา ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงตามลำดับอย่างเป็นเหตุผล ดัง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกำหนดให้มีความสอดคล้องกับ แสดงในแผนการศึกษา และมีการบูรณาการระหว่างรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
27

ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)

เพิ่มความชัดเจนของการประเมินผล ออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
การเรี ยนรู ้ ในแต่ละรายวิชาว่าบรรลุ รายวิชาให้ชัดเจน
PLO ที่ต้องการ

กำหนดสัดส่วนของรายวิชาในหลักสูตร ระบุ ค วามสอดคล้ อ งของผลการ
ทั้งรายวิชาทั่วไปและรายวิชาที่สร้าง เรียนรูท้ ี่คาดหวังกับรายวิชา
ทั ก ษะ เพื ่ อ บรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ้ ที่
คาดหวังให้ชัดเจน

แสดงการจั ดเรี ย งระบบของรายวิชา จัดทำความสัมพันธ์ระหว่าง รายวิชา
ทั ่ ว ไปและรายวิ ช าที ่ ส ร้ า งทั ก ษะให้ ตามลำดั บ การเรี ย นรู ้ PLO และ
ชัดเจน
ระดั บ ความยากง่ า ยในการเรียนรู้

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(Best practice)

การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
และได้ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่าง
การวิพากษ์หลักสูตร
หลักฐาน:
1. แผนการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 30 –
33)
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)
รวมทั้งแสดงการบูรณาการในแต่ละ
รายวิชาให้ชัดเจน

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
1
3.1 การออกแบบหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู้ที่
คาดหวัง [1]
3.2 มี ก ารกำหนดสั ด ส่ ว นที ่ เ หมาะสม ระหว่ า งรายวิ ช าต่ า งๆใน
หลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2]
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการ
และทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรีย นและการสอนเป็นไปตามปรัช ญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัช ญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้
อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาท
หน้าที่ของผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน
การเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดี
เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้า งสภาพแวดล้อมในการเรีย นการสอนที่เ อื้ อ ให้ผ ู ้เ รีย นแต่ล ะคนมี ส ่ว นร่วมต่อ
กระบวนการเรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา
กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและใช้
ข้อมูล การนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการกำหนดปรัชญาไว้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา
อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็น
รากฐาน” ส่วนในระดับหลักสูตรได้กำหนดปรัชญาของหลักสูตร คือ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น นัก
ปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตร
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ” โดยการจัดการศึกษาของหลักสูตร
มีการเน้นทักษะการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ในปีการศึกษาที่ 2562 หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
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ทั้ง 3 ช่องทางคือ การเผยแพร่ด้วยแผ่นพับหลักสูตรฉบับภาษาไทย (ภาพที่ 4.1) ช่องทางที่ 2 คือฐานข้อมูล
หลักสูตรบนเว็บไซต์ ของคณะและสาขาวิชา (ภาพที่ 4.2) และช่องทางที่ 3 คือฐานข้อมูลหลักสูตรบนเพจ
Facebook (ภาพที่ 4.3)

ภาพที่ 4.1 การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและข้อมูลของหลักสูตรด้วยแผ่นพับภาษาไทย

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.2 การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและข้อมูล ของหลักสูตรบนเว็บไซต์ (ก) เว็บไซด์คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร, (ข) เว็บไซด์สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 4.3 การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและข้อมูลของหลักสูตรบนเพจ Facebook
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3,
4, 5]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 2560) มี
การกำหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนสำหรับผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยกำหนดไว้ในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ตัวอย่าง เช่น กลยุทธ์การสอนในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 73-98 ) ซึ่งกลยุทธ์การเรียนการสอนที่
กำหนดนี้จะเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้กำหนดวิธีการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผลให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยการจัดทำรายละเอียดลงใน มคอ.3
และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยรายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ในข้อ 2 ของหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลใน มคอ.3
และ มคอ.4 ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวผู้สอนจะมีการแจ้งให้
นักศึกษาทราบเมื่อเริ่มต้น การเรีย นการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยในการกำหนดเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลดังกล่าวนี้ ผู้สอนในรายวิชาจะพิจารณาจากแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาจรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งจะทำให้การประเมินผู้เรียนในรายวิชา
ดังกล่าวเกิดความสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้
นอกจากนี้รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรยังสนับสนุนให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ดังจะเห็นได้จากรายวิชาส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือกของ
หลักสูตรจะมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล โดยอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good
Manufacturing Pratices (GMP) แ ล ะ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ต า ม
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ข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ร่วมถึงใบอนุญาตผลิตอาหาร ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ดังภาพที่ 4.4
หลักสูตรยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของแต่ละรายวิชา เช่น วิชาเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวผักและผลไม้ ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร และการจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ เป็นต้น ที่มีทั้งการดูงานในส่วนของภาครัฐและ
เอกชน เช่น ด่านกักกันพืชเชียงของ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน โรงสีพรพจน์เจริญลาภ บริษัทสิงห์ปาร์ค
จังหวัดเชียงราย และบริษัทดอยแตงคอฟฟี่ จั งหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 4.5) หรือการศึกษาดูงานประจำปี ซึ่ง
หลักสูตรจะจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ศึกษาดูงานในบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานในแต่ละปี แต่ในปีนี้
จำเป็นต้องงดกิจกรรมไปเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่หลักสูตรพิจารณาว่าจะพยายามจัด
กิจกรรมนี้ โดยอาจจะจัดในช่วง ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 หรือช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1
โดยลดระยะเวลาในการศึกษาดูงานและเลือกพื้นที่ในการดูงานในเขตภาคเหนือแทน
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากวิชาการ
เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบและสร้างโอกาสในสายงานที่ตนต้องทำในอนาคต เช่น จัดการ
บรรยายเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง โดนการบรรยายจาก
วิทยากรของบริษัทซินเจนทา ซีดส์ และบริษัทซีพี ออล์ จำกัด (ภาพที่ 4.6) และหลักสูตรยังมีรายวิชาที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น การฝึกงานสหกิจศึกษา การ
เรียนรู้อิสระ และการปฏิบัติจริงในแต่ละรายวิชา เป็นต้น
ในด้านการลงทะเบียน มคอ.2 ได้ระบุไว้ว่า สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนได้ตามความ
เหมาะสมของนักศึกษา โดยสามารถปรับการลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสมของสถานะภาพของนักศึกษา
เช่น สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ลดจากรายวิชาที่ระบุในโปแกรม หรือลงทะเบียนวิชานอกโปรแกรม กรณี
ที่เป็นวิชาที่นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคอยให้คำปรึกษา
ในบางรายวิชาหลักสูตรจะมีตัวเลือกให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาได้
เช่น วิชาสหกิจศึกษา วิชาการเรียนรู้อิสระ วิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษา
สามารถเลือกลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามความเหมาะสมหรือความต้องการของนักศึกษาได้
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ภาพที่ 4.4 ใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ของอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพที่ 4.5 การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในส่วนของภาครัฐและเอกชน

ภาพที่ 4.6 การบรรยายจากวิทยากรของบริษัทซินเจนทาซีดส์ และบริษัทซีพี ออล์ จำกัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระตุ้นให้นักศึกษา
แสวงหาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดระยะเวลาของ
การศึกษาผ่านรายวิชาต่างๆ เช่น ชั้นปีที่ 3 วิชาผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค ให้นักศึกษาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ย วข้องกับรายวิชาฯ โดยใช้ความรู้ที่ได้จากในรายวิชาทั้งในภาคทฏษฎีและภาคปฏิบัติมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง จากนั้น นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกจำหน่าย (ภาพที่ 4.7) และมีการนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียน นอกจากนี้ในรายวิชาการวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลัง
การเก็บเกี่ยว ได้กำหนดให้นักศึกษาทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชามาประยุกต์ใช้ในหัวข้อ “การชะลอการ
เสื่อมเสียคุณภาพของผลิตผลเกษตรและการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในระหว่างการเก็บรักษา
ก่อนการเสื่อมสภาพ” และมีการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (ภาพที่ 4.8) เป็นการฝึกให้นักศึกษา
ค้นคว้า หาข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง วิเคราะห์และนำข้อมูลมาใช้ นอกจากนี้ยังฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วม
ถึงทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและอาจารย์ประจำรายวิชา รวมทั้งฝึกการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อ
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และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะด้านการสื่อสารทางด้านการพูดเพื่อการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ
นอกจากนี้รายวิชาของชั้นปีที่ 4 คือการเรียนรู้อิสระ และสหกิจศึกษา นักศึกษามีโอกาสในการสร้าง
โจทย์วิจัย ตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการอ่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในระหว่างการทำการเรียนรู้อิสระและ
การศึกษาหัวข้อที่สนใจ รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูลที่ได้ และใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาการเรียนรู้อิสระเป็นผู้ให้คำแนะนำ เมื่อหมดภาคการศึกษา
หลักสูตรมีการจัดวันนำเสนอความก้าวหน้า/รายงานการจบของการเรียนรู้อิสระ/ปิดโครงการการเรียนรู้
อิสระและสหกิจศึกษา (ภาพที่ 4.9) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำเสนอผลงาน การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษาได้ไป
ศึกษาหาความรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2
คน ได้ไปฝึกงานที่ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ศึกษาหัวข้อสนใจเรื่อง
การศึกษาผลของแป้งถั่วแดงหลวงและแป้งถั่วลายเสือต่อคุณภาพขนมปังและคัพเค้กไร้กลูเตน ทำให้
นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และองค์ความรู้ที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะ
การทำงานร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับตัวนักศึกษาเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.10
นอกจากนี้ ในรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษา
จะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อพัฒนาด้านทักษะด้านสังคม
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพื่อพัฒนาตนให้เหมาะสมกับงานต่อไป รายวิชา
เหล่านี้ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
อีกทั้งหลักสูตรยังได้เสริมสร้างทักษะต่างๆ เชิ งปฏิบัติ โดยเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทางทฤษฎีในห้องเรียน ดังแสดงในภาพที่ 4.11 แสดงการฝึกปฏิบัติการทำขนมคุกกี้ไร้กลูเตน การเพิ่ม
มูลค่าถั่วแดงหลวง จากรายวิชา ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว การฝึกการห่อผลมะม่วงเพื่อ
รักษาคุณภาพของผลมะม่วงก่อนการเก็บเกี่ยว จากรายวิชา ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลำไย จากรายวิชา ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.11 ซึ่งหลังจากการปฏิบัติได้ทำการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการร่วม
กิจกรรม และพบว่านักศึกษาอยากให้จัดกิจกรรมเสริมเพิ่มอีก เนื่องจากการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ภาพที่ 4.7 ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่ออกจำหน่ายในรายวิชาผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

ภาพที่ 4.8 การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในรายวิชาวิชาการวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาท
สัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 4.9 การนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้อิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4.10 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ Oklahoma State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การทำขนมคุกกี้ไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพ

การห่อผลมะม่วง

การปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกีย่ วผลลำไย

การฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทำงานวิจยั ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย

ภาพที่ 4.11 การปฏิบัติงานของนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(Best practice)

การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
1. ปรั ชญาการศึ ก ษาของหลั ก สู ตรมี ความ สาขาวิชาได้กำหนดปรัชญาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ชัดเจนและสอดคล้องกับรายวิชาที่กำหนดใน ระบุไว้ใน มคอ.2 มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้บนเว็บไซต์ของคณะ เว็บ
หลักสูตร
ไซด์สาขาวิชา และ Facebook รวมทั้งได้ประชุม เพื่อทำการประเมินและพัฒนาการ
2. มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักฐาน:
1. เว็บไซต์ของคณะ (https://engineer.mju.ac.th/)
2. เว็บไซต์ของสาขาวิชา (http://www.postharvest.mju.ac.th)
3. เพจ Facebook “สาขาวิชาเทคโลยีหลังการเก็บเกี่ยว”
4. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ค ร ั ้ ง ที่ 1/2562, 3/2562, 4/2562 แ ล ะ 1/2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1 : หัวข้อประชุมเรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์/จัดทำข้อมูลเผยแพร่)
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5]
1. กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธ์ 1. ทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมี
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนรู ป แบบการ รูปแบบการประเมินผลที่คาดหวังที่สอดคล้องกับ PLO
ประเมินผลที่คาดหวังที่สอดคล้องกับ PLO 2. มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล บนเว็ บ ไซด์ ข องสำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ ของ
ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เผยแพร่ มคอ.3 บนเว็บไซต์สำนักบริหาร 3. นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาและผลสำเร็จที่ต้องการ
และพัฒนาวิชาการ
ของแต่ละรายวิชา
3. ชี้แจงแก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกของการ หลักฐาน:
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
1. PLO ของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ. 2 หน้า 85-97)
2. มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)

เพิ ่ ม การปรั บ ปรุ ง ระบบในการลง
ข้อมูลในเว็บไซด์ เนื่องจากต้องรอ
การดำเนิน การจากเจ้า หน้ าที่ทาง
คณะซึ ่ งทำให้ ก ารดำเนิ น การอาจ
ล่าช้า

1. ประเมิ น ความเหมาะสมและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของข้ อ มู ล และช่ อ ง
ทางการเผยแพร่
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหลักสูตรให้
แสดงรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน
เข้าถึงได้ง่าย

1. เขียน LO ของรายวิชารวมทั้งกล
ยุทธ์ในการสอน และการประเมินให้
ชัดเจน หรือบ่งชี้ว่า LO ของแต่ละ
รายวิ ชา สามารถช่วยให้หลักสูตร
บรรลุ PLO ที่ต้องการได้
2. เพิ่มการทวนสอบในทุกรายวิชา
เ พ ื ่ อ ใ ห้ ม ี ก า ร ป ร ั บ แ ก ้ ต า ม
ข้อเสนอแนะ

1. ปรับรายละเอียด LO รายวิชาให้
ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับระดับหลักสูตร
2. จัดประชุม หรือสัมมนาสาขาวิชา
หลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา เพื่อ
ทบทวนกลยุทธ์ในการสอน และการ
ประเมิน

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
(Best practice)
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
1. มีการกำหนดรายวิชา และกิจกรรมการ มีรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) คือ วอ 497 สหกิจศึกษา วอ 498
เรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหา การเรียนรู้อิสระ วอ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ ทก 331
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้ การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ทก
นั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
468 กาเรพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว และ ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เบื้องต้น ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
การปฏิบัติจริง นอกจากนี้รายวิชาอื่นที่เน้นองค์ความรู้ที่สามารถใช้วิธีการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริม LLL ได้เช่นกัน
หลักฐาน:
1. มคอ. 3 ของรายวิชาในกลุม่ นี้
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)

1. เขียน LO ของรายวิชารวมทั้งกล
ยุทธ์ในการสอน
2. ทำการประเมิ น ให้ เ ป็ น ระบบที่
ชัดเจนว่าช่วยส่งเสริม LLL ได้ ว่าผล
การประเมินมาจากการส่งเสริม LLL
หรือเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
บัณฑิตเอง

1. ปรับรายละเอียด LO รายวิชาให้
ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ใช้ ส ถิติ ช่วยในการวิเคราะห์โดย
กำหนดตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม และ
วิเคราะห์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
กลุ ่ ม รายวิ ช าดั ง กล่ า วสำหรั บ การ
ประเมิ น เพื ่ อ ให้ เ ป็ นระบบที่ดีและ
น่าเชื่อถือ
3. ทำการทวนสอบกับบัณฑิตที่เพิ่ง
จบไปเกี่ยวกับการทำงานเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีผลต่อการทำงานหรือ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ
บัณฑิต

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
4.1
4.2
4.3

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
1
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถได้รับรู้ [1]
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4,5]
กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3
/

4

5

6 7

/
/
/

AUN-QA criterion 5 การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
• การรับเข้านักศึกษาใหม่
• การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
• การสอบก่อนสำเร็จการศึกษา
2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผล
การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกำหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย
การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทำให้ชัดเจนและสื่อความที่
เกี่ยวข้องได้
5. กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล
น่าเชื่อถือ และดำเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหม่ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
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การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละรายวิชามีการใช้เกณฑ์ที่
แตกต่างกันไป การประเมินผู้เรียนผ่านกลไกของการจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา หรือ มคอ.5
ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ระบุไว้ในเอกสาร มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ซึ่งโดยภาพรวมของ
หลักสูตรกำหนดการประเมินมีสาระสำคัญ คือ
1. วิชาภาคบรรยายทางทฤษฎี ส่วนใหญ่มีการประเมิ นผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาคเป็นสัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้คะแนนการบ้าน รายงาน การทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
โครงงานพิเศษ และการนำเสนอผลโครงงานร่วมด้วย
2. วิชาภาคปฏิบัติ มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงาน การนำเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน การสอบปฏิบัติ และสอบปลายภาคทั้งแบบข้อเขียน แบบปากเปล่า และแบบแล
ปกริ๊ง
3. วิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ปรึกษาที่สถานที่ทำงานเป็นผู้ประเมินนัก ศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา ซึ่งจะมีการประเมินจากรายงานการฝึกงานที่นักศึกษาจัดส่ง เล่มสหกิจศึ กษา และการตรวจประเมิน
นักศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
4. วิชาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาจะทำการเรียนรู้อิสระภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาการ
เรียนรู้อิสระ โดยมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและระบุไว้ในตารางสอนนักศึกษา โดยวิชาการ
เรียนรู้อิสระมีการประเมินผลจากการนำเสนอโครงร่างของการเรียนรู้อิสระ ทั้งแบบรายงานและการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำการเรียนรู้อิสระ และประเมินผลจากผลสำเร็จของ
การเรียนรู้อิสระ การจัดทำรายงานและการสอบการนำเสนอ ที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ำกว่า 3 คน
ส่วนการประเมินนักศึกษา จะมีระบบและกลไก ดังนี้
- ทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะระบุเกณฑ์ที่ใ ช้ในการประเมินนักศึกษาไว้ในแผนการสอนของแต่ละ
รายวิชา ดังแสดงใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งได้จัดทำแจกและแจ้งหน้าชั้นเรียนต่อนักศึกษาทุกคนเมื่อเริ่ม
เปิดภาคการศึกษา
- มีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ในแต่ละปีการศึกษา
- ภายหลังการสอบกลางภาค อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องแจ้งคะแนนสอบให้แก่นักศึกษาทราบ
ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ทันหรือหาทางปรับปรุงพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น
ในช่วงสอบปลายภาค
- ภายหลังสอบปลายภาค สาขาวิชามีการจัดประชุมหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการสอบของรายวิชา
ต่างๆ ที่สาขาวิช ารับผิดชอบดำเนินการ โดยคณาจารย์ ร่วมกันพิจารณาเกรดของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
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ตรวจสอบ แนะนำ และแก้ไข แล้วยืนยันเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสู ตร ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจำคณะพิจารณาในลำดับต่อไป
- นักศึกษาที่ทราบผลการเรียนแล้วสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบหรือ
ยื่น คำร้องผ่านสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และดำเนินการปรับแก้ห ากมี
ข้อผิดพลาดต่อไป
5. วิ ช าการศึก ษา หรื อ ฝึ ก งาน หรื อ ฝึ ก อบรมต่า งประเทศ การศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก อบรม
ต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอ
ผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
ของหลักสูตร (Best practice)
(Action plan)
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิข์ องผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. การรับนักศึกษาเข้าของหลักสูตร มีการประเมินนักศึกษาตั้งแต่ก่อนรับเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และก่อนจบการศึกษา
เพิ่มการระบุ LO ของรายวิชาในหลักสูตรให้ ปรั บ รายละเอี ย ด LO รายวิ ชาให้
มี ก ารกำหนดคุณสมบั ติ ข องผู้เข้า 1. ก่อนรับเข้าศึกษา มีการกำหนดเกณฑ์นักศึกษา คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 แผนการ ชัดเจนว่าสอดคล้องกับ PLO ที่กำหนดไว้ใน ชั ด เจน และเลือ กใช้ว ิ ธีประเมินที่
เรียนชัดเจน
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า แต่ ล ะรายวิ ช าหรื อ ไม่ อย่ า งไร เพื ่ อ ให้ หลากหลาย และสอดคล้องเพื่อให้
2. รายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนด 2.25 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สามารถระบุ ไ ด้ ช ั ด เจนว่ า การประเมิ น ได้ PLO ตามที่ต้องการ
วิธีการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้อง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตร และต้องมี สามารถตอบสนอง PLO และ LO ของแต่
กับ PLO ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของ คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ละรายวิชา
ทุกรายวิชา
2. ในระหว่างการศึกษามีการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตามกลยุทธ์ต่างๆ ที่
3. มี ก ารแจ้ ง วิ ธ ี ก ารประเมิ น การ เหมาะสมตามรายวิชา
เรี ย นของนั ก ศึก ษาก่ อนการเรียน 3. ก่อนจบการศึกษามีการประเมินความสามารถผ่านวิชาสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือ
กา ร ส อนทั ้ งบ นเ ว็ บ ไ ซ ด ์ ของ การฝึกอบรมต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะการทำงานที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยและในชั่วโมงแรกของ ร่วมกัน
การเรียนการสอน
หลักฐาน:
1. แจ้งข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 5.1)
2. มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้ คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้
ผู้เรียนรับทราบ
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี ก ารระบุ มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการประเมิน สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจนพอควร 1. กำหนดสัดส่วนเนื้อหาที่จะประเมินและ 1. เพิ่มข้อมูลสัดส่วนเนื้อหาแต่ละ
ช่ ว งเวลาการประเมิ น วิ ธ ี ก าร และทั่วถึงในแผนการสอนของแต่ละรายวิชา ซึ่งได้จัดเป็น แบบประมวลการสอนของแต่ละ สัดส่วนความยากง่ายในการสอบ และมีการ หั ว ข้ อ ที ่ จ ะประเมิ น และสั ด ส่ ว น
ประเมิ น การกระจายน้ ำ หนั ก รายวิชาและแจ้งให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียนเมื่อเริ่มเปิดภาคการศึกษา
แจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนสอบ โดยเฉพาะ ความยากง่ายในการสอนใน มคอ.3
เกณฑ์การตัดเกรดไว้ใน มคอ.3 และ หลักฐาน:
รายวิชาที่มีภาคบรรยาย
2. เขียน rubrics ในการประเมินที่
แจ้งให้นักศึกษารับทราบทั้งบนเว็บ 1. มคอ.3 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอน
ชัดเจนในวิชาปฏิบัติ วิชาการเรียนรู้
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (Best practice)
ไซด์และในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอน

การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)

ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)
2. กำหนด rubrics ในการประเมินที่ชดั เจน อิสระ หรือวิชาที่มีผู้ประเมินหลาย
ในรายปฏิบัติ วิชาการเรียนรู้อิสระ หรือวิชา คนเพื่อให้มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ
ที่มีผู้ประเมินหลายคน เพื่อให้มีมาตรฐาน
ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน
1. มีแนวทางการให้คะแนนในการ
สอบและการทำรายงาน
2. มีเกณฑ์ในการตัดเกรดที่แน่นอน
3. มีการประชุมระดับหลักสูตรและ
คณะเพื่อลงมติรับรองการออกเกรด
4. มีการเผยแพร่ มคอ.5

1. มีการนำวิธีการประเมินที่กำหนดไว้มาใช้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อนักศึกษา
2. มีการตัดเกรดอิงเกณฑ์ในรายวิชาส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามยังมีการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำในการ
ตัดเกรด A และ F ในบางวิชา เช่น A เมื่อมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 หรือ F เมื่อมีคะแนนไม่ต่ำ
กว่า 50 เป็นต้น
หลักฐาน:
1. มคอ.3 ของทุกรายวิชา
2. มคอ.5 ของทุกรายวิชา

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้
1. รายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี ก าร รายวิชาในหลักสูตรจะใช้การแจ้งผลการสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาพิจารณาปรับปรุงการ
ประกาศคะแนนสอบและคะแนน เรียนให้ดีขึ้นสำหรับการสอบปลายภาคต่อไป หากนักศึกษาพิจารณาผลการประเมินแล้วเห็น
รายงาน
ว่าไม่สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนให้ได้ผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังได้ นักศึกษา
2. อาจารย์ผู้สอนมีการให้คำแนะนำ สามารถถอนรายวิชานัน้ ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อนักศึกษามีการส่งรายงานหรือ หลักฐาน:
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1. เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (http://www.education.mju.ac.th/)
3. อาจารย์ ผ ู ้ ส อนมี ก ารติ ด ตาม 2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (https://www.mju.ac.th/main/Student_Page.html)
ความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
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ระบุส ัดส่ วนความยากง่ ายของข้อสอบให้ กำหนดเนื้อหาที่จะประเมินในการ
ชัดเจน เนื่องจากข้อสอบบางวิชายาก บาง สอบและสัดส่วนความยากง่ายของ
วิชาง่าย ซึ่งทำให้การวัดผลในปัจจุบันจึงยัง ข้อสอบให้ชัดเจน
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาแบบ OBE

ดำเนินการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประเมิน
ของนักศึกษาโดยใช้ผลการสอบกลางภาค
เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เพียงพอหรือ
ทันเวลาเพื่อใช้ข้อมูล ในการปรับปรุงการ
เรียนของตนเอง หรืออาจไม่บรรลุ LO บาง
ข้อที่มีการวัดผลช่วงกลางภาค

ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการประเมิน
ในรู ป แบบอื ่ น นอกเหนื อ จากการ
สอบกลางภาค และให้ ค วามเห็ น
ย้อนกลับไปที่ตัวนักศึกษา เพื่อช่วย
ให้ น ั ก ศึ กษาสามารถปรับ ปรุงการ
เรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ของหลักสูตร (Best practice)
นักศึกษาจากงานที่กำหนดให้และ
คะแนนสอบครั้งต่อไป
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
1. คณะมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ นักศึกษาที่ทราบผลการเรียนแล้ว สามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผล
การร้องทุกข์
สอบ หรือยื่นคำร้องผ่านสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และ
2. นักศึกษาสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ ดำเนินการปรับแก้หากมีข้อผิดพลาด
อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาหรื อ อาจารย์ หลักฐาน:
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ 1. ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ (เอกสารอ้างอิง 5.2)
ในสาขาวิชาโดยตรง
2. แบบฟอร์มคำร้อง (www.education.mju.ac.th/www/fileDownload.aspx?ID=1)
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)

ทำระบบการร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ม ี ป ระสิ ท ธิภาพ
และกำชับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดำเนินการตามระบบที่ได้วางไว้ เนื่องจาก
เบื ้ อ งต้ น นั ก ศึ ก ษามั ก ติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์
โดยตรงในการขอตรวจสอบผลคะแนน ซึ่ง
ยั ง ไม่ เ หมาะสม เนื ่ อ งจากไม่ ม ี ค นกลาง
รั บ ทราบเรื ่ อ งนี้ อาจเกิ ด ปั ญ หาขั ด แย้ ง
ภายหลั งได้ อย่ า งไรก็ ต ามการยื ่ นคำร้อง
ตามขั ้ น ตอนอุ ท ธรณ์ ย ั งใช้ เ วลาพิ จ ารณา
ค่อนข้างนาน

ทำให้ช่องทางการอุทธรณ์สามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ย รวดเร็ ว และมี
มาตรฐานโดยต้ อ งมี ค นกลาง
รับทราบ โดยอาจใช้การยื่นคำร้อง
เพื่อขอดูข้อสอบเบื้องต้นในระดับ
ภาค โดยให้มีคนกลางจากสาขาวิชา
ฯ ร่วมสังเกตการณ์

เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การประเมินผู้เรียน
1 2 3 4 5 6 7
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
/
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนด
เกณฑ์ป ระเมิน การกระจายน้ำหนั ก การประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์ ก ารให้
คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยัน

/

/

ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]

/

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

/

/

AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึง การ
สืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจ
ว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการ
วิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระงานที่ได้รับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
• นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
• พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
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• ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
• มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
• มีการทำวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากการ
สอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดย
คำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
นำไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
9. มีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับเพื่อการพัฒนา
การบริหารจั ดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร
บุค ลากรเข้า สู่ต ำแหน่ง การสิ้น สุด ตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้า น
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร
บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน การศึกษา
การวิจัย ซึ่งในการวางแผนระยะสั้นนั้น หลักสูตรได้วางแผนรองรับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อทดแทน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร โดยคณะมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยวางแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 10 ปี
พร้อมกับแจ้งให้หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่และพัฒนาอาจารย์ปัจจุบัน ทั้งทางด้านงานวิชาการ
และงานบริหารหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะการร่วมกันกำหนดภาระงาน
ให้สมดุลกับจำนวนอาจารย์ เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละ
ท่าน ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 – 2564 หลักสูตรได้รับการจัดสรรอัตรากำลังในส่วนของอาจารย์ จำนวน 2
อัตรา (เอกสารอ้างอิง 6.1) และแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
1) กรณีเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2561 และ 2563 โดยกำหนดคุณสมบัติให้ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการ
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อุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการรับอาจารย์ใหม่จำนวน 1 คน คือ อ.ดร.ดวงใจ น้อยวัน เพื่อทดแทนอาจารย์ รศ.ดร.
สุจิตรา รตนมะโน ที่ได้เกษียณอายุราชการในปี การศึกษา 2560 และ ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจารย์ใหม่ดังกล่าว มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และมีความถนัดเชิงวิชาการตรงกับอาจารย์ผู้สอนที่จะเกษียณอายุ
ราชการ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตรงตามกำหนดเวลาก่อนที่จะมีอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ
2) กรณีลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น ปัจจุบันหลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูต ร
ทั้งหมด 3 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร และอาจารย์ ดร.ดวงใจ
น้อยวัน ซึ่งอาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตร และมีความถนัดเชิงวิชาการ ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านมีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน
การวางแผนระยะยาวนั้น จะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมี
ระยะเวลาก่อนเกษียณอายุที่มากกว่า 10 ปี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรยังไม่จำเป็นต้องเตรียมการจัดสรร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่ม
ตารางที่ 6.1 แสดงบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2562)
วุฒิการศึกษา

อ.
5
5

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สูงกว่าปริญญาเอก
รวม

ผศ.
1
1

รศ.
1
1
2

ศ.
-

อ.พิเศษ
-

รวม
2
6
8

ตารางที่ 6.2 การวางแผนการกำหนดปีการศึกษาและรายวิชาที่คาดว่าจะขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
อ. ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์
อ. ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
อ. ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
อ. ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
อ. ดร. ดวงใจ น้อยวัน

ปีการศึกษา
2561
2563
2564
2564
2564

รายวิชา
ทก 468 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
ทก 350 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วเบื้องต้น
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
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ตารางที่ 6.3 ตารางการกำหนดรายวิชาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รหัส
ทก 200
ทก 220
ทก 310
ทก 320
ทก 321
ทก 322
ทก 323
ทก 330
ทก 331
ทก 340
ทก 341
ทก 370
ทก 350
มจ 497
498 499
ทก 460
ทก 461
ทก 468
ทก 463
ทก 464
ทก 465
ทก 466

ชื่อรายวิชา

อาจารย์ผู้ประสงค์จะเขียนเล่ม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร

อ.ดร. แพรวพรรณ จอมงาม

ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ผลิตผลเกษตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สหกิจศึกษา หรือการเรียนรู้อิสระหรือการศึกษาหรือฝึกงาน
หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว

อาจารย์ผู้เขียนเล่ม
เพื่อขอตน.ทางวิชาการ

รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
อ. ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
อ. ดร. ดวงใจ น้อยวัน

รศ. ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่

อ. ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร

รศ. ดร. สุจิตรา รตนะมโน
อ. ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
พฤกษเคมีของผักและผลไม้
การจัดการบัญชีต้นทุนในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และ
ติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]
จากแผนและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร เมื่อนำมาประเมินผลการ
ดำเนินงาน โดยพิจารณาจากชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ รวมถึงค่า FTES ของคณาจารย์พบว่า มีค่า FTES เฉลี่ย
เท่ากับ 6.23 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ถึงร้อยละ 10 (ตารางที่ 6.4 และเอกสารอ้างอิง 6.2) อย่างไรก็ตาม
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จำภาระงานสอนยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะได้กำหนดภาระงานสอนให้สมดุล
กับจำนวนอาจารย์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก การมีจำนวนนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ
3 ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้คือ 30 คน จึงส่งผลให้มีค่า FTES เฉลี่ยลดลงตามไปด้วย
ตารางที่ 6.4 การวิเคราะห์ภ าระงานสอนของอาจารย์ สาขาวิช าเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี
การศึกษา 2561 และ 2562
ปีการศึกษา
เทอม 1
เทอม 2
ค่าเฉลี่ยต่อปีการศึกษา

ชั่วโมงสอนต่อคนต่อสัปดาห์
2561
2562
4.38
6.00
9.05
13.25
6.72
9.63

ค่า FTES
2561
3.54
4.56
4.05

2562
5.67
6.79
6.23

ภาคเรียนที่ 1/2562
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ผลิตผลเกษตร
ทก 442 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
ทก 332 การวิเคราะห์คุณภาพผลิตผลเกษตร (หลักสูตร 2555)
ทก 331 ชีวเคมีของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตร 2555)
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 462 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
ภาคเรียนที่ 2/2562
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วเบื้องต้น
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผักและผลไม้
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร
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ตารางที่ 6.5 ภาระงานสอนของอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวประจำปีการศึกษา 2562

ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 313 สรีรวิทยาและการจัดการเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
วอ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 461 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน
1 เกษียณอายุราชการ ภาคเรียนที่ 1/2563, 2 อาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2559, 3 อาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ
ต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรร บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ถูกกำหนดและ
ประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
ระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เริ่มต้นจากหลักสูตรและคณะร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร
แล้วนำไปวางแผนเพื่อขออัตรากำลังและจัดส่งให้กองแผนงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้
ได้มาซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามภาพที่ 6.1

ภาพที่ 6.1 ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่
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การวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
ตารางที่ 6.6 แสดงงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล

อ.ดร.ปวาลี ชมภูรตั น์

รายละเอียดทางวิชาการ
Chompoorat, P. and Phimphimol J. 2019. Development of a highly nutritional and functional gluten free cupcake with red kidney bean flour
for older adults. Food and Applied Bioscience Journal. Special Issue on Agriculture and Agro-Industry 7.
Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., Noiwan D. and Rayas-Duarte, P. 2019. Modeling viscoelastic properties of gluten-free red kidney
bean noodle. International Conference on Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE 2019), Phuket, Thailand. October 20, 2019.
Chompoorat, P. and Rayas-Duarte, P. 2019. Rheological characteristics in relation to consumer perception of Alua, gluten-free soft starchy
candy with mixture of gluten-free flour and gum. International Conference on Quality Education for sustainable Development, Metro Manila,
Philippines. February 8-10, 2019.
Chompoorat, P. 2019. Modeling rheological properties of pre-gelatinized red kidney bean flour for gluten-free cupcake. International Minisymposium on Food, Agriculture and Natural Resources 2019, Jember, Indonesia. March 1-3, 2019.
Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., and Rayas-Duarte, P. 2019. An innovation uniaxial compression test for measuring rheological
properties of gluten with different qualities. 5th International conference on Food, Agriculture and Natural resources 2019 (FANRes 2019),
Ternate, Indonesia. September 17-19, 2019.
Chompoorat, P., and Rahong, N. 2019. Effect of red kidney bean flour substitution on physical properties of gluten-free ramen. 5th International
conference on Food, Agriculture and Natural resources 2019 (FANRes 2019), Ternate, Indonesia. September 17-19, 2019.
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์. ผลิตภัณฑ์ขนมไทยพื้นบ้าน. ปี 2563. เลขที่คำขอ 2003000577
ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Gluten Free บริษัท พี บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2563
ผู้พิจารณาต้นฉบับ (Reviewer) ให้กับวารสารทางวิชาการ LWT – Food Science And Technology
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตนสำหรับผู้ป่วยลำไส้อักเสบจากการแพ้กลูเตนและขนมหม้อแกงสำหรับผู้สูงอายุจากถั่วแดงหลวงท้องถิ่น
53

ชื่อ-สกุล

รายละเอียดทางวิชาการ
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเกี๊ยวและเส้นราเม็งไร้กลูเตนแป้งถั่วแดงหลวงท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติเฉพาะเชิงสุขภาพทางด้านการแพทย์และ
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
โครงการจนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลอินทผลัมสดพันธุ์ KL1 ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ
โครงการฝึกอบรมเรื่องการตัดแต่งและบรรจุผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ก่อนนำมาเป็นวัตถุดิบ
สำหรับผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., and Phimphimol, J. 2019. The Effect of Packaging Materials on the Quality of
Freshness of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Science and Technology 27(S1): 159-168
Chompoorat, P. and Phimphimol J. 2019. Development of a highly nutritional and functional gluten free cupcake with red kidney bean flour
for older adults. Food and Applied Bioscience Journal. Special Issue on Agriculture and Agro-Industry 7.
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพและการกำหนดรหัสของสตรอเบอรี่
โครงการการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
โครงการฝึกอบรมเรื่องการตัดแต่งและบรรจุผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
สำหรับผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

อ.ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ

หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ก่อนนำมาเป็นวัตถุดิบ

ธิดารัตน์ แก้วคำ และทองลา ภูคำวงศ์.2562. การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต และอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของถั่ว True Red Cranberry
(Phaseolus vulgaris L.). น. 262-267 ในเรื่องเต็มงานประชุมวิชาการ พืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7.
โครงการการศึกษาการปลูกถั่ว True Red Cranberry พืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการการศึกษาผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของข้าว
โครงการการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพที่ สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 พันธุ์ ในระหว่างการเก็บรักษา
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเกี๊ยวและเส้นราเม็งไร้กลูเตนแป้งถั่วแดงหลวงท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติเฉพาะเชิงสุขภาพทางด้านการแพทย์และการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์
โครงการฝึกอบรมเรื่องการตัดแต่งและบรรจุผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ก่อนนำมาเป็นวัตถุดิบ
สำหรับผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

Jomngam, P. and Chumpookam, J. 2019. Screening of high temperature tolerance in mulberry. Acta Hortic. 1245, 41-44.
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ชื่อ-สกุล
อ.ดร.แพรวพรรณ จอมงาม

รายละเอียดทางวิชาการ
Chumpookam, J. and Jomngam, P. (2019). Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars. Acta Hortic.
1245, 79-84.
โครงการการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย
โครงการอิทธิพลของ oxalic acid และสารเคลือบผิว sugar ester ต่อคุณภาพของผลลำไยสด
โครงการการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
โครงการชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ดอ โดยใช้ระบบ BBCH scale
โครงการฝึกอบรมเรื่องการตัดแต่งและบรรจุผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
สำหรับผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ก่อนนำมาเป็นวัตถุดิบ

ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนำไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
ตารางที่ 6.7 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ลำดับ

1

ชื่อ-สกุล

อ.ดร.ปวาลี ชมภูรตั น์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่อง Texture analyzer ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 24 เมษายน 2562
ปฏิบัติการวิจัยร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา (Collaborative research project) ในโครงการวิจัยเรือ่ ง “Modeling
rheological properties of gluten free batter and its relationship with gluten free roll qualities” ณ
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ Researcher ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2562
เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International conference on Food, Agriculture and Natural
resources 2019 (FANRes 2019) ในฐานะของ Keynote speaker โดยนำเสนองานวิจัยประเภทบรรยาย 1) เรื่อง
Assessing gluten rheological properties of gluten of different quality: Comparative study และประเภท
โปสเตอร์ 2) เรื่อง Effect of red kidney bean flour substitution on physical properties of gluten-free ramen ใน
วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ Khairun University, Faculty of Agriculture เมือง Ternate ประเทศอินโดนีเซีย
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การใช้ประโยชน์
การเรียนการสอน การวิจัย
การเรียนการสอน การวิจัย

การเรียนการสอน การวิจัย

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
บรรยายในฐานะของ Guest lecturer เรื่อง Alternative ingredients for healthy gluten-free product วันที่ 20
กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย Khairun University, Faculty of Agriculture เมือง Ternate ประเทศอินโดนีเซีย
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ 3, มคอ 4, มคอ 5 และ มคอ 6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา AUNQA ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture, Food and
Energy (SAFE 2019) โดยนำเสนองานวิจัยประเภทบรรยาย เรื่อง Modeling viscoelastic properties of gluten-free
red kidney bean noodle ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
เป็นคณะกรรมการในงานประชุมทางวิชาการ (Scientific committee) ครั้งที่ 7 SAFE 2019 International Conference
on Sustainable agriculture, Food, and Energy ภายใต้หัวข้อ Green Agri-Food Energy Production for a Better
World in a Changing Climate ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย วันที่ 22-24 ตุลาคม 2562
เป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Gluten Free
เข้าร่วมการฝึกอบรมเ GAP Analysis: AUN-QA ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

2

3

รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี

บรรยายในฐานะของ Keynote speaker ในงาน Webinar on Food Supply Chain During Covid-19 Pandemic in
Indonesia, Malaysia and Thailand เรื่อง Food Supply Chain during Covid-19 Pandemic in Thailand วันที่ 18
พฤษภาคม 2563
เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เกีย่ วกับการผลิตลำไยเรื่อง“Postharvest Management of Longan and
Lychee in Thailand” กับสถาบันวิจัยด้านไม้ผลของมณฑลกวางตุง้ (The Institute of Fruit Tree Research and The
Guangdong Academy of Agricultural Science, GAAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน
2562
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 21 จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่อง Texture analyzer ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 24 เมษายน 2562
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การเรียนการสอน การวิจัย
การบริหารหลักสูตร
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การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน การวิจัย

ลำดับ

4

5

ชื่อ-สกุล

อ.ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ

อ.ดร.แพรวพรรณ จอมงาม

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ. โรงแรมเดอะรีเจนท์ชะอำ
บีช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมงานและนำเสนองานภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้น วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ 3, มคอ 4, มคอ 5 และ มคอ 6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา AUNQA ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การจัดการคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
เซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่อง Texture analyzer ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 24 เมษายน 2562
เข้าร่วมงานสัมมนา FRUITIC 2019 “Innovation in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce” ในวันที่
2 กันยายน 2562 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ 3, มคอ 4, มคอ 5 และ มคอ 6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา AUNQA ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
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การตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
เพื่อการพัฒนา [10]
ตารางที่ 6.8 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ ในหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
1
อ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์

2

3

4

รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

อ.ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ

อ.ดร.แพรวพรรณ จอมงาม

ชื่อเรื่องงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตนสำหรับผู้ป่วยลำไส้อักเสบ
จากการแพ้กลูเตนและขนมหม้อแกงแคลอรี่ต่ำสำหรับผู้สูงอายุจากถั่วแดงหลวงท้องถิ่น.
(2561-2562). สำนั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน). (หั ว หน้ า
โครงการ)
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเกี๊ยวและเส้นราเม็งไร้กลูเตนแป้งถั่วแดงหลวงท้องถิ่น
รวมทั ้ ง ศึ กษาคุ ณ สมบั ต ิเ ฉพาะ เชิ ง สุ ข ภาพทางด้ านการแพทย์ และการศึ กษาด้าน
เศรษฐศาสตร์. (2561-2562). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
(ผู้อำนวยการแผนโครงการและหัวหน้าโครงการย่อย)
จนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลอินทผลัมสดพันธุ์ KL1 ระหว่างการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่างๆ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
(2562-2563). (ผู้ร่วมโครงการ)
โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่ง
ชั้นคุณภาพ และการกำหนดรหัสของสตรอเบอรี่. มกอช-62-001. สำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.). (หัวหน้าโครงการ).
โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธูรกิจการ
ผลิตลำไยแนวใหม่. TRP 6120202. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (ผู้ร่วม
โครงการ).
การศึกษาการปลูกถั่ว True Red Cranberry พืชพันธุ์ใหม่ในพื ้นที่อำเภอสั นทราย
จังหวัดเชียงใหม่. (หัวหน้าโครงการ)
การศึกษาผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ต่อคุณภาพและการเจริญเติ บโตของข้าว. คณะวิศวกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2562-2563). (หัวหน้าโครงการ)
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเกี๊ยวและเส้นราเม็งไร้กลูเตนแป้งถั่วแดงหลวงท้องถิ่น
รวมทั ้ ง ศึ กษาคุ ณ สมบั ต ิเ ฉพาะ เชิ ง สุ ข ภาพทางด้ านการแพทย์ และการศึ กษาด้าน
เศรษฐศาสตร์. (2561-2562). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
(ผู้ร่วมโครงการ)
โครงการการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่ม
อินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย. (2560-2563). โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่. (ผู้ร่วมโครงการ).
โครงการอิทธิพลของ oxalic acid และสารเคลือบผิว sugar ester ต่อคุณภาพของผล
ลำไยสด. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2562-2563).
(หัวหน้าโครงการ)
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ชื่อ – สกุล

ชื่อเรื่องงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ดอ โดยใช้ระบบ BBCH scaleคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2563-2564). (หัวหน้าโครงการ)
โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธูรกิจการ
ผลิตลำไยแนวใหม่. TRP 6120202. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (ผู้ร่วม
โครงการ).
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จำนวนเงิน
25,000
500,000

สิ่งที่พึงกระทำตามวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
หลักสูตร (Best practice)
(Action plan)
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [1]
1. มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำ 1. ดำเนินการสำรวจอายุราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ เพิ่มจำนวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบและประจำ ทำแผนขอตำแหน่งเพิ่มเสนอกับทางมหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตาม ประจำหลักสูตร
หลักสูตร
ตามเกณฑ์ของสกอ.
2. กำหนดปีการศึกษาและรายวิชาที่คาดว่า 2. ดำเนินสำรวจและกำหนดปีการศึกษาและรายวิชาที่คาดว่าจะ เพิ่มจำนวนอาจารย์สำหรับการขอตำแหน่ง จั ด งานกิ จ กรรมสั ม นากระตุ ้ น ให้ อ าจารย์ ข อ
จะขอตำแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ ทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู ้ ร ั บ ผิ ดชอบหลั กสูต รและอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการสอบถามความประงสงค์จาก
หลักสูตรและติดตามผล
ทางคณาจารย์
หลักฐาน: ตารางที่ 6.2
3. กำหนดให้มีอาจารย์สอนร่วมกับอาจารย์ที่ 3. ดำเนิ น สำรวจและกำหนดให้ อ าจารย์ ท ี ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญ เพิ่มวิธีการติดตามผลการขอตำแหน่งตามที่ ติดตามผลโดยการตรวจสอบข้อมูล
จะเกษียณอายุราชการและติดตามผล
ใกล้เคียงกับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการสอนร่วมและนั่ง ได้กำหนดไว้
เรียนในคาบรายวิชาที่อาจารย์ที่จะเกษียณอายุสอนอยู่ โดยแสดง
ในการประชุมของสาขาวิชา
4. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดย 4. ดำเนินการสำรวจและจัดการเรียนการสอนให้ผู้สอนมีความรู้ อาจารย์ผู้สอนได้สอนในรายวิชาที่ตรงตามรู้ ให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ให้มี
ให้ ผ ู ้ ส อนมี ค วามรู ้ ค วามสามารถตรงตาม ความสามารถตรงตามความเชี่ยวชาญ โดยแสดงในการประชุม ความเชี่ยวชาญของตนเอง
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ตรงตามรายวิชา
ความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชา
หลักฐาน:
1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 และ 6/2562
(เอกสารอ้างอิง 4.1 : ในหัวห้อเรื่องภาระงานสอนของคณาจารย์
ประจำปีการศึกษา 2562)
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การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
หลักสูตร (Best practice)
(Action plan)
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [1]
5. จัดสรรเครื่องมือและห้องปฏิบัติการให้ 5. ได้ทำการขอครุภัณฑ์ในแผนระยะ 5 ปี ตามการสำรวจความ เพิ่มจำนวนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เน้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ตรงตามความต้ อ งการของอาจารย์ เ พื่ อ ต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
ประจำหลักสูตรของานวิจัยจากแหล่งทุน เพื่อซื้อ
อำนวยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
หลักสูตรสลับกันในแต่ละปี รวมทั้งจัดสรรห้องปฏิบัติการให้
ครุภณ
ั ฑ์ไว้ใช้สำหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ
เหมาะสมกับการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน
ดังแสดงในแผนการขอครุภัณฑ์
หลักฐาน:
1. ทบทวนแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 5 ปี (เอกสารอ้างอิง 6.3)
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการ ต่อจำนวน นักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนา คุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ
[2]
1. ดำเนินการสำรวจอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
1. ดำเนินการสำรวจอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ เน้นให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
นักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี
พบว่าอาจารย์มีจำนวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน ดังแสดงใน ประจำหลั ก สู ต รควรจั ด สรรเวลาเพื ่ อ ขอ ประจำหลักสูตรของานวิจัยจากแหล่งทุน เพื่อซื้อ
ตาราง พบว่า จำนวน FTES เท่ากับ เป็นเหตุให้อาจารย์ยังคง งานวิจัยละบริการวิชาการเพิ่ม
ครุภณ
ั ฑ์ไว้ใช้สำหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ
สามารถทำงานวิจัยได้
หลักฐาน: ตารางที่ 6.4
6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรร บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ถูก
กำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
1. มี เ กณฑ์ ใ นการสรรหาและการคั ด เลือก 1. มีเกณฑ์สรรหาอาจารย์ใหม่อย่างชัดเจนและเป็นธรรมและได้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลกับผู้มีส่ว นได้ ทำระบบการประกาศให้ทราบทั่วถึง
บุคลากรสายวิชาการ อย่างชัดเจนและเป็น ดำเนินการตามเกณฑ์
ส่วนเสีย
ธรรม
หลักฐาน: ภาพที่ 6.1
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สิ่งที่พึงกระทำตามวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
หลักสูตร (Best practice)
(Action plan)
2. มี ก ารประกาศเกณฑ์ ก ารสรรหาอย่ า ง 2. ได้ประกาศเกณฑ์การสรรหาอย่างชัดเจน ตามแสดงในระบบ เพิ่มช่องทางการประกาศให้มากขึน้
ท ำ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ท ั ้ ง ใ น Facebook ก ลุ่ ม
ชัดเจน
Internet ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
application Line และอื่นๆ
หลักฐาน:
1. เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (http://personnel.mju.ac.th/)
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
1. มี ข ั ้ น ตอนการวิ น ิ จ ฉั ย และประเมิ น 1. คณาจารย์ทุกท่านได้รับการประเมินทางด้านงานสอน งานวิจัย การประเมินความสามารถของบุคลากรสาย พั ฒ นาระบบการประเมิ น ความสามารถของ
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
และบริการวิชาการ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและคณะ ในทุก วิชาการยังไม่ชัดเจนในบางหัวข้อ
บุคลากรสายวิชาการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ปีการศึกษา
หลักฐาน:
1. หลั ก เกณฑ์ ก ารเลื ่ อ นค่ า จ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
(เอกสารอ้างอิง 6.4)
2. คณาจารย์มีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญตรงตามมาตรฐาน ไม่มี
ไม่มี
ของสกอ.
หลักฐาน:
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2
หน้า 104)
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนำไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
1. มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 1. คณะมี ก ารสำรวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมจั ด KM เพิ่มช่องทางการสำรวจให้ มีประสิท ธิ ภ าพ สอบถามบุ ค ลากรถึ ง ความต้ อ งการในการใช้
และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ (Knowledge management) ของบุ ค ลากรสายวิ ชาการ ผ่ าน มากยิ่งขึ้น
ช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูล และเพิ่มช่องทาง
ทางการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ
นั้นๆ ตามผลจากการสอบถาม
หลักฐาน:
1. ขอเชิญประชุมเรื่องการจัด KM (เอกสารอ้างอิง 6.5)
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สิ่งที่พึงกระทำตามวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติงานเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
หลักสูตร (Best practice)
(Action plan)
2. หลักสูตรได้จัดกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อ 2. คณาจารย์ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยหลักสูตร เพิ่มการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร
เพิ ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การจั ด
ความต้องการของบุคลากร
อนุมัติให้คณาจารย์เดินทางราชการไปงานต่างๆ ซึ่งคณาจารย์ทุก
กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ก ั บ บุ ค ลากร และเพิ ่ ม การจั ด
ท่านได้เดินทางไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้นั้นๆ
กิจกรรมให้กับบุคลากร โดยกำหนดความถี่ให้ในแต่
หลักฐาน: ตารางที่ 6.7
ละเดือน
3. มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนอง 3. คณะได้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ ก ั บ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นในทุ ก เพิ่มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่อความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา สาขาวิชาฯ ท่านละ 20,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จา่ ยด้าน เพื ่ อ ใช้ ใ นการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตนเอง วิ จ ั ย ภายนอก เพื ่ อ ระบุ ใ ช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
ต่างๆ ในการเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการที่ตอบสนองความ และเพิ ่ม งบประมาณสนั บสนุ นการตีพิมพ์ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตนเองและการตี พ ิ ม พ์
ต้องการของบุคลากรสายวิชาการ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาติ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาติ
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
มี ก ารให้ ร างวั ล สนั บ สนุ น บุ ค ลากร เพื่ อ มีการให้รางวัลสนับสนุนบุคลากรในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพิ ่ ม การให้ ร างวั ล และเพิ ่ ม ช่ อ งทางการ ปรับระบบการให้รางวัล รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอนการ หลักฐาน:
ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบโดยทั่ว ในส่วนนี้
วิจัยและการบริการวิชาการ
1. การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่น (เอกสารอ้างอิง 6.6)
กัน
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภท และจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
ทำการตรวจสอบ เพื่อประเมิน เปรียบเทียบ มีการตรวจสอบเพื่อประเมิน เปรียบเทียบประเภทและจำนวน เพิ ่ ม ระบบการประเมิ น เพื ่ อ การพั ฒ นา ปรั บ ระบบการประเมิ น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ประเภทและจำนวนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา งานวิจัยทุกปี จากการประเมินผลงานของบุคลากร
งานวิจัย
งานวิจัย
หลักฐาน: ตารางที่ 6.8
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เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการ
/
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์
/
มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการวิชาการ [2]
6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความ
/
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งบุคลากร
ถูกกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
/
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนำไปจัด
/
กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นและ
/
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
/
การยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
/

AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดำเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ การ
วางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุ ตามความต้องการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด และการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
และมีการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความจำเป็น
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน การ
เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ประกอบด้ ว ย ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิง านบริห าร นั ก วิ ท ยาศาสตร์ และผู ้ ป ฏิ บั ต ิงาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนงานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยช่วยดูแล
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการนั กศึกษา ซึ่งบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชั ด เจน และแบ่ ง หน้ าที ่ค วามรั บ ผิด ชอบตามความเหมาะสมคุ ณ สมบัต ิแ ละประสบการณ์ ซึ ่ ง ทุ ก ท่านมี
ประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่งต่างๆ เฉลี่ยมากกว่า 15 ปี นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนให้บุคลากร
เหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม (ตารางที่ 7.1) ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนจะ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติง านทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยประธานหลักสูตร ให้ สามารถสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตารางที่ 7.1 การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2562
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
นางสีนลี ักษณ์ เครือ
ปัญญา
2
นายทองลา ภูคำวงษ์

3

นางวิไล กานิล

กิจกรรม/สถานที่และวันที่
-

การใช้ประโยชน์
-

งานสัมมนาวิชาการและแสดงเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ SAC
2019 ของบริษัท Sithiporn Associates Chiang Mai Thailand
ณ โรงแรม Wintree City Resort จ. เชียงใหม่ วันที่ 17 ตุลาคม
2562
การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า น มาตรฐานความปลอดภั ย
ห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 8
ตุลาคม 2562

เพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือและนำมาใช้ในการ
เรียนการสอน ได้แก่ เทคโนโลยีการวิเคราะห์กลิ่น,
Rotary Evaporator และ Let get CRITICAL for
Cannabis
การจัดการเรียน การสอน ภาคปฏิบัติ
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Best practice)
(Action plan)
7.1 มีการดำเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
หลั ก สู ต รมี บ ุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ชาการจำนวน หลักสูตรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัตงิ านในสาขาวิชา จำนวน จัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน จัดทำข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของผู้สอนและ 3 คน ซึ ่ ง ทำหน้ า ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ น ั ก ศึ ก ษา ในด้ า นการใช้ ได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน
ผู้เรียน รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรมี ห้องปฏิบัติการ อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร เทคโนโลยีหลังการ ตอบสนองความต้ อ งการทางการศึ ก ษา สนับสนุนเหล่านี้
ความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาในหน้ า ที่ เก็ บ เกี ่ ย ว และงานธุ ร การ รวมทั ้ ง ปฏิ บ ั ต ิ ง านอื ่ น ๆ ที ่ ไ ด้ รั บ งานวิจัยและการบริการวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและการ มอบหมาย
บริการวิชาการได้
7.2 มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขัน้ บุคลากรสายสนับสนุน [2]
1. การเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนมีการ มีการประเมินผลงาน (APS) เพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีซึ่งเป็นไป เพิ ่ ม ระบบการเลื ่ อ นตำแหน่ ง งานที ่ มี
ใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรม (merit system) ที ่ เ น้ น ความรู้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตำแหน่งสนับสนุนวิชาการและ ประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการประกาศ
ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ ใน นำมาเป็ น แนววางแผนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน วางแผนเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ให้มากขึ้น
การทำงาน
ความก้าวหน้าในสายงานได้ทุกปีการศึกษา
2. หลักสูตรได้ มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความ หลักฐาน:
เชี ย วชาญและประสบการณ์ ข องบุ ค ลากรสาย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการสำหรับ
สนับสนุน
บุคคลากร (เอกสารอ้างอิง 7.1)

เพิ ่ ม ช่ อ งทางการประกาศการสรรหา
บ ุ ค ล า ก ร เ ช ่ น ท า ง Facebook
Application อื่นๆ และปรับระบบการ
ประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
สมรรถะของบุคลาการสายสนับสนุนของหลักสูตรถูก มีการกำหนดลักษณะงานของสายสนับสนุนในสายวิชาชีพต่างๆ เพิ่มการกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ กำหนดมาตรฐานการให้บริการของงาน
กำหนดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสมรรถนะ ของบุคลากรสายสนับสนุนของสาขาวิชา ตามตำแหน่งและกรอบ งานแต่ละประเภทของบุคลากรสายสนับสนุน แต่ ล ะประเภทของบุ ค ลากรสาย
ของบุคลกรสายสนับสนุนที่มีอยู่นั้นมีความเกี่ยวข้อง วิชาชีพของมหาวิทยาลัย
สนั บ สนุ น วิ ช าการให้ ช ั ด เจน เพื ่ อ ให้
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
(Best practice)
เชื่อมโยงกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถ หลักฐาน:
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ 1. รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1:
ส่วนเสียได้
หัวข้อประชุมเรือ่ งภาระงานของเจ้าหน้าทีข่ องสาขาวิชา)

ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)
วิชาการให้ชัดเจน เพื่อให้วินิจฉัยและประเมิน วินิจฉัยและประเมินความสามารถของ
ความสามารถของบุคลากรได้อย่างยุติธรรม บุคลากรได้อย่างยุติธรรม

7.4 มีการวินจิ ฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
1. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีการสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนเข้าอบรมเพื่อพัฒนา เพิ่มการวางแผนระยะยาวด้านการกำหนด วางแผนระยะยาวในสำหรับรูปแบบการ
พัฒนาตนเอง
ตนเอง และเพิ่มสมรรถนะให้สามารถทำงานของสาขาวิชา ใน รูปแบบการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้บริการเพื่อให้ สามารถกำหนดหัวข้อ
2. หลักสูตรต้องมีการสำรวจความต้องการฝึกอบรม ลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
เช่น เพื่อกำหนดหัวข้อและเนื้อหาการอบรม และเนื ้ อ หาของการอบรมที ่ จ ำเป็ น
และพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หลักฐาน: ตารางที่ 7.1
ของบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถตอบ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รับการดำเนินงานที่ครอบคลุม
ได้
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
มหาวิทยาลัยการยกย่อง บุคลากรสายสนับสนุนที่มี ได้จัดให้มีการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะต้นสังกัด ไม่มี
ไม่มี
ผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
เข้ า รั บ การประเมิ น เพื ่ อ รั บ รางวั ล และยกย่ อ งบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้าง แรงจูงใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสนับสนุนบริการ
ซึง่ ดำเนินการในภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
1 2 3 4 5 6 7
7.1 มีการดำเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวย
/
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
7.2 มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
/
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
/
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และ
/
ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้น
/
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
/

AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมีการ
บันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจำเป็น
4. มีการจัดการให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนัก ศึกษา และการ
บริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น
ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้างเสริม การเรียนการสอน
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
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มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะ
สร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป โดยมีการประกาศรับสมัครผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของหลักสูตรและ Facebook ของสาขาวิชา เพื่อสื่อสาร
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป โดยเฉพาะให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ปกครองได้รับทราบ
วัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการสมัครเรียนในระบบ
TCAS โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- หรือเป็น ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิช าเกษตรกรรม สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะทำหน้าที่พิจารณาผลการรับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีก
ทั้งสาขาวิช าได้ทำการลงพื้น ที่ป ระชาสัม พันธ์ห ลักสูตร เขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งภาคกลาง จังหวัดสระบุรี นครสวรรค์ และชัยนาท ซึ่งจากผลการประชาสัมพันธ์ทำให้มี
นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสนใจสมัครเข้าเรียนกับทางสาขาวิชา
มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้กำหนดช่องทางและสัดส่วนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ตามระบบ TCAS ไว้ดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 5.1)
รอบที่ 1 Porfolio การรับ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เช่น พิจารณาจากผลการเรียน ปพ.1 หรือ
Porfolio
รอบที่ 2 Porfolio การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียนและมีการสอบ เช่น พิจารณาจากผลการเรียน
ปพ.1 หรือ Porfolio และสอบข้อเขียนเฉพาะคณะสถาปัตย์ฯฯ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะศิลป
ศาสตร์
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา GAT, PAT, ONET และการสอบสัมภาษณ์
โดยเลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
รอบที่ 4 Admission โดยการสอบวิ ช าสามั ญ 9 วิ ช า GAT, PAT, ONET, GPAX และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยยื่นกับมหาวิทยาลัย
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จากช่องทางและสัดส่วนการรับนักศึกษาดังกล่าว จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนและสัดส่วนการรับ
นักศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
ได้ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 จำนวนและสัดส่วนการรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา
2562
ลำดับ

1
2
3
4
5

สาขาวิชา

วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รวม

จำนวนที่
รับ
100%
60
50
60
30
35
235

รอบที่ 1
70%
42
35
42
21
23

รอบการรับสมัคร
รอบที่ 2
รอบที่ 3
10%
10%
6
6
5
5
6
6
3
3
4
4

รอบที่ 4
10%
6
5
6
3
4

มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการกำหนดผลการเรียนรู้ประจำรายวิชา (CLO) ที่มีความสอดคล้องกับ
PLO ของหลักสูตร และมีการติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการประเมินนักศึกษา
ด้วยวิธีต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น การตรวจผลคะแนนจากการ quiz ท้ายชั่วโมง การตรวจแบบฝึกหัดในเวลาเรียน
การสอบกลางภาค ฯลฯ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละบุคคล นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการ
ประชุมเพื่อหารืออาจารย์ผู้สอน การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งนำมาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรในรอบการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป
หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล อีกทั้งใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่
ตนดูแล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนน่าเป็นห่วงอย่างทันท่วงที
มีการจัดให้คำแนะนำทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่ งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุน
นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน [4]
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกๆ เรื่อง รวมทั้งแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาควรจะ
เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการ ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเข้าอบรมรับความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต รวมทั้งการทำกิจกรรมกีฬาต่างๆ ทั้งนี้อาจารย์ที่
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ปรึกษาสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ตนดูแลแนะนำได้ในระบบระเบียนกิจกรรมออนไลน์
ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ซึ่งมีการจำแนกประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมออกเป็นด้านๆ
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา ซึ่งนักศึกษาของสาขาวิชาได้รับการสนับสนุนการแข่งฟุตบอลและได้รับ รางวัล
ชนะเลิศ รายการ En-Agro Cup 2019 ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น
การส่งเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน เช่น การสร้างแรงจูงใจให้ฝึกซ้อมทำงานหนักจดจ่อสร้างสมาธิให้กับตนเอง
รวมทั้งสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม เชาน การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การสร้างความมั่นใจให้กับทีม เป็นต้น

ภาพที่ 8.1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งฟุตบอล รายการ En-Agro Cup 2019 ของคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
มีสภาพแวดล้อมทางกาภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะ
ส่วนบุคคล [5]
หลักสูตรจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่
เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กีฬา นันทนาการ ดนตรีและกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้และสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการ
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
ของหลักสูตร (Best practice)
8.1 มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
1. มีการจัดทำเอกสารการสมัครและ มีการกำหนดนโยบาย และเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ไว้อย่างชัดเจน และมี เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้
คะแนนสอบระดั บ ม. ปลาย โดยตั้ง การประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย ส่วนเสีย
คุ ณ สมบั ต ิ ใ ห้ ต รงกั บ ที ่ ท างหลั กสูตร และเป็นปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีนักศึกษาเข้ามาสมัครในจำนวนที่น้อยลง
ต้องการ
หลักฐาน:
2. มีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1. ระบบรับสมัครนักศึกษา (www.admissions.mju.ac.th/main.aspx)

8.2 มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
1. มีการจัดทำเอกสารการสมัครและ วิ ธ ี ก าร และเกณฑ์ ใ นการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นช่ อ งทางต่ า งๆ มี ก ารกำหนด
คะแนนสอบระดั บ ม.ปลาย โดยตั้ ง รายละเอียดไว้ แต่บางช่องทางยังไม่ชัดเจน ซึ่งยังไม่มีการประเมินกระบวนการ
คุ ณ สมบั ต ิ ใ ห้ ต รงกั บ ที ่ ท างหลั กสูตร และเกณฑ์ในการคัดเลือก
ต้องการ
หลักฐาน:
1. ระบบรับสมัครนักศึกษา (www.admissions.mju.ac.th/main.aspx)
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีการติดตามผลการเรียนนักศึกษาออนไลน์ อย่างไรก็ตามยังขาดการติดตาม
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาโดย ภาระการเรียนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม PLO
ใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์
หลักฐาน:
1. ระบบบริการการศึกษา (http://reg.mju.ac.th/registrar/home.asp)
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การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
(Action plan)
1. จัดทำระบบการกำหนด สื่อสารและประกาศ
นโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการเข้าถึงของ
หลั ก สู ต รให้ เป็ น ที ่ รู ้ จ ั ก มากขึ ้ น และปรั บปรุง
หลักสูตรให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยอาจทำ
การสำรวจความต้องการของสังคม

เพิ่มระบบการประเมินกระบวนการและ เสนอคณะและมหาวิทยาลัยให้จัดทำระบบการ
เ ก ณ ฑ ์ ใ นก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก เ พ ื ่ อให ้ ไ ด้ ประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประสิทธิภาพสูงสุด
ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการกำหนดที่เป็นกลาง

เพิ ่ ม ระบบติ ดตามข้ อ มู ลภาระการเรียน ทำระบบติ ด ตามข้ อ มู ล ภาระการเรี ย นและ
และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม PLO ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม PLO ด้วย

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน (GAP)
การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
ของหลักสูตร (Best practice)
(Action plan)
8.4 มีการจัดให้คำแนะนำทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน [4]
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา คณะและอาจารย์ที่ปรึกษาทำการติดตามผลกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ รวมทั้ง เพิ ่ ม การวางแผนการจั ด กิ จ กรรมให้ แ ก่ ควรมี ก ารวางแผนการจั ด กิ จ กรรมล่ ว งหน้ า
ติ ด ตามผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ ให้คำแนะนำทางวิชาการเสริมต่างๆ มีนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันฟุตบอล นักศึกษา รวมทั้งระบบการให้คำปรึกษาที่ ให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยการวิเคราะห์
นั ก ศึ ก ษาโดยใช้ ร ะบบทะเบี ยน เป็นการเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่อย่างไรก็ตามการให้ มีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลกิจกรรมว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่ ยัง
กิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ และมีการ คำปรึกษายังไม่ทั่วถึง และระบบยังไม่ได้รับการนำมาใช้ในการวางแผนและ
ขาดการส่งเสริมด้านใดบ้าง และสร้างระบบการ
พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ออกแบบกิจกรรมล่วงหน้าให้แก่นักศึกษา
ให้ ค ำปรึ ก ษาที ่ ท ุ ก คนเข้ า ใจตรงกั น เพื ่ อ ให้มี
ทางวิชาการกิจกรรม และอื่นๆ
หลักฐาน:
ประสิทธิภาพทีด่ ี
1. กิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท
(https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2562&facultyKey=
3&facultyDepartmentKey=14&levelGroupKey=2)
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5]
หลักสูตรใช้สิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่
คณะจัดให้ โดยมีคณะคอยดูแลเอาใจ
ใส่ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นสภาพการใช้ ง านที่
เหมาะสม ส่ ว นหลั ก สู ต รมี ก ารดู แ ล
ห้องเรียนและห้องแลบให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการดูแลในเรื่องของ เพิ่ม สิ่งสนับสนุนทางกายภาพให้ดียิ่งขึ้น ทำการสำรวจความต้องการในการสนั บ สนุ น
สุขภาวะส่วนบุคคล สังคมและจิตใจ
และจัดทำระบบการดูแลเรื่องของสุขภาวะ ทางกายภาพ และจัดทำระบบในดูแลในเรื่ อง
หลักฐาน:
ส่วนบุคคล สังคมและจิตใจ
ของสุขภาวะส่วนบุคคล สังคมและจิตใจ
1. ฐานข้อมูล AUN-QA: Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งเสริมบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ (https://erp.mju.ac.th/qaIndex1.aspx)

73

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพผูเ้ รียน
1
8.1 มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการ
รับ นักศึกษาเข้าเรีย นและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้ า
ศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
8.2 มีการกำหนดและการประเมิกระบวนการและเกณฑ์ใน
การคัดเลือกนักศึกษา [2]
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
8.4 มี ก ารจั ด ให้ ค ำแนะนำทางวิ ช าการกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุน
นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้
ทักษะและความสามารถในการทำงาน [4]
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้าง
เสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะ
ส่วนบุคคล [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ดำเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมื อ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
6. สถาบัน จัดเตรีย มเครื่องคอมพิว เตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่ส ามารถเข้า ถึง ได้ในพื้น ที ่ ใ น
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกำหนดและดำเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึงการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ
ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรได้จัดให้มีเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ดูแลให้พร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ ได้มีการติดตั้งระบบโครงสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่มีการเรียนการสอน การทำวิจัย และบริการ
วิชาการ
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร (Best practice)
(GAP)
9.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทำโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทำวิจัย
หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด ให้ ม ี อ ุ ป กรณ์ 1. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ทางหลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอน เพิ ่ ม กระบวนการวิเคราะห์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง ที่อาคารเรียนรวม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการเรียนการสอนร่วมกันหลายหลักสูตร ได้แก่ อาคาร แม่โจ้ 70 และ ประเมินความเพียงพอ
เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัยและ ปี: สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน และ อาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งมีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และทั นสมัยของสิ ่งอำนวย
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ เหมาะสม
ความ สะดวกและอุปกรณ์ให้
ส อ น ร ว ม ท ั ้ ง อ า จ า ร ย ์ แ ล ะ 2. สำหรับหมวดวิชาเฉพาะทางนั้น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่อาคารพนมสมติานนท์ ซึ่งประกอบด้วย มี ส ภาพพร้ อ มใช้ งานเสมอ
นักศึกษาในหลักสูตรมีส่วนร่วมใน ห้องเรียน โดยแต่ละห้องมีการติดตั้งเครือ่ งฉายภาพ (Projector) และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน และเป็ น ไปตามความพึ ง
การกำหนดสิ ่ ง อำนวยความ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภณ
ั ฑ์ประจำห้อง และอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร โดยจัดให้มีมีโต๊ะ พอใจของผู้เรียน
สะดวกและ อุปกรณ์ให้เพียงพอ เก้าอี้ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าใช้เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือวิเคราะห์ผลวิจัย รวมทั้งกิจกรรม
และทันสมัย
ต่างๆ ของสาขาวิชาร่วมกันโดยมีการกำหนดให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน
การหลังจากนั้นหลักสูตรจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หากมีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
หลักฐาน:
1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน (https://erp.mju.ac.th/assessRptUniv02.aspx?qg=2)
9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [3,4]
ส ำ นั ก ห อ ส ม ุ ด ม ี ก า ร จ ั ด ห า 1. หลักสูตรใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรในห้องสมุดจากสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของ เพิ่มห้องสมุดของสาขาวิชา
ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการทรัพยากรสารนิเทศ หนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ ที่มีหนังสือ ตำราที่ทันสมัย
ตามความต้องการของหลักสูตร ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทันเหตุการณ์ โดยเน้นองค์
2. นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลาง และบริการยืม -รับคืนหนังสือด้วยระบบ ความรู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
Barcode ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่าน OPAC โดยมี Single Search เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Service เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งภายในการค้นครั้งเดี ยว เพื่ออำนวยความสะดวก
และสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของผู้รบั บริการ นอกจากนี้สำนักหอสมุดกลางยังมีบริการสิง่ อำนวยความสะดวก
ให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ห้องบริการอินเตอร์เน็ต
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การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็ม
ช่องว่าง (Action plan)
[1]
สร้างกระบวนการวิเคราะห์และ
ประเมิ น ความเพี ย งพอและ
ทั น สมั ย ของสิ ่ ง อำนวยความ
สะดวกและ อุปกรณ์ให้ มีสภาพ
การพร้อมใช้งานเสมอ

จั ด หางบประมาณเพื ่ อ สรรหา
ทรัพยากรต่างๆ ในห้องสมุด

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (Best practice)

การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)

ช่องว่างในการปฏิบัติงาน
(GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็ม
ช่องว่าง (Action plan)

หลักฐาน:
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้วา่ ด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด (เอกสารอ้างอิง 9.1)
2. รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ (เอกสารอ้างอิง 9.2)
3. สรปุผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด (เอกสารอ้างอิง 9.3)
9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]
หลักสูตรมีการสำรวจและประชุม
เ พ ื ่ อ ค ั ด เ ล ื อ ก อ ุ ป กร ณ ์ ใน
ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ การให้ เพียงพอและ
ทันสมัย

สาขาวิชามีห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อจะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัยและด้าน
อื่นๆ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม จำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ห้องปฏิบัติการจะมีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการในการใช้ในทุกๆ ปีงบประมาณ รวมทั้งมีโรงคัด
บรรจุผลิตผลเกษตรซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP HAACCP และใบอนุญาตผลิตอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ าก
การปฏิบัติงานจริง
หลักฐาน: ภาพที่ 4.4

ห ล ั กส ู ต รมี ทร ั พย ากร ปรั บ ปรุ ง แผนการบำรุ งรั ก ษา
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ เช่ น ทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ ฯลฯ สม่ำเสมอเพื่อสอดคล้องกับความ
อย่างเพียงพอเหมาะสม แต่ ต้องการของ หลักสูตร ทั้งในส่วน
ยังคงขาดการมีการบริ ห าร ของอาจารย์ และนักศึกษา
จ ั ด กา ร ด ้ า นทร ั พย า ก ร
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร เ ร ี ย น รู้
โดยเฉพาะขาดการ
บำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
สม่ำเสมอ
9.4 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
หลั ก สู ต รมี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
เพิ่มเติมสิ่งอำนวย ความสะดวก
ทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ
รวมถึ ง โครงสร้ า งพื ้ น ฐานการ
เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายที่บุคลากรและนักศึกษา
สามารถใช้ ไ ด้ ท ั ่ ว ทั ้ งอาคาร สามารถใช้ งานได้ ต ลอด 24 ชั ่ ว โมง โดยได้ ม ี ก ารติ ด ตั ้ งจุ ด กระจายสั ญ ญาณ
MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal, MJU_WLAN by True และ Eduroam ซึ ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่
ทันสมัย ครอบคลุมและทั่วถึงในบริเวณอาคารที่ให้บริ การต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูลและทบทวน
รายวิชาแก่นักศึกษาภายในอาคารหอพักนักศึกษา
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เพิ่ม สิ่งอำนวยความสะดวก
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รวมถึ ง โครงสร้ า งพื ้ น ฐาน
ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี
ความเอื ้ อ อำนวยต่ อ การ

วางแผนจั ด หาสิ ่ งอำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้หลักสูตรมี
กา ร เ ร ี ย นการ สอนผ ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้
ข้อมูลการให้บริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร (Best practice)

การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)

ช่องว่างในการปฏิบัติงาน
(GAP)
จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
9.5 มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ [7]
หลักสูตรมีข้อกำหนดในเรื่องของ คณะดำเนินกานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย โดย กำหนดแผนการควบคุมและ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ นักศึกษาได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษได้รับ แผนการบำรุงรักษา การทำ
สะดวกที ่ ค ำนึ ง ถึ ง สุ ข ภาพและ สิทธิ์หรือโอกาสอย่างเท่าเทียม โดยมีทีมแม่บา้ นที่ทางบริษัทรับเหมาจัดหามาให้ แบ่งการทำงานเป็นจุด เน้นความ ความสะอาดของหลั ก สู ต ร
ความปลอดภัย อาคารมีการปลูก สะอาด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา
ให้ ก ั บ ที ม แม่ บ ้ า น เพื่ อ
สร้ า งอย่ า งมี ม าตรฐานและ
ปรั บ ปรุ ง สิ ่ ง แวดล้ อ มให้
ปลอดภั ย มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
เหมาะสมและสร้าง
นักศึกษา
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
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การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็ม
ช่องว่าง (Action plan)

จัดทำแผนควบคุมและแผนการ
บำรุงรักษา การทำความสะอาด
เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง สิ ่ ง แวดล้ อ มให้
เหมาะสมและสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้

ข้อ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพืน้ ฐาน
1 2 3 4 5 6 7
มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้อง
/
ทำโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทำวิจัย [1]
มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และ
/
การวิจัย [3,4]
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
/
วิจัย [1,2]
สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่าน
/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและ
/
การได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ [7]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
/
AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคำแนะนำและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็น
ระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
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การใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอน [4]
ในปีศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย และการบริการ
วิชาการทางสังคม ดังภาพที่ 10.1 – 10.5

ภาพที่ 10.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในรายวิชา การจัดการเมล็ดพืชและเมล็ด
พันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว และชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 10.2 การทำ Seed Treatment ร่ ว มกั บ แบคที เ รี ย ส่ งเสริ ม การเจริ ญเติ บ โตต่อ คุ ณ ภาพและการ
เจริญเติบโตของข้าว ในรายวิชาการปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
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ภาพที่ 10.4 การเพิ่มมูลค่าถั่วโดยการนำไปแปรรูปเป็นซาลาเปาเพื่อสุขภาพ ในรายวิชาการเพิ่มมูลค่าเมล็ด
ธัญพืชและถั่ว

ภาพที่ 10.5 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของลำไย รายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ของหลักสูตร (Best practice)
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]
มีการสำรวจและใช้แบบสอบถาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
ออนไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูลจาก การเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งปรับปรุงจากความต้องการและป้อนข้อมูลกลับจากผู้มี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ ส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 2560 ซึ่งประกอบด้วย
ในการออกแบบและพั ฒ นา 1. คณาจารย์: มีการประชุมระดมความเห็นของคณาจารย์ในการปรับปรุงหลักสูตร 2560 และในแต่ละ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคการศึกษาจะมีวาระในการประชุมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ทบทวน การปรับปรุงการเรียนการ
สอน และการปรับปรุงหลักสูตร
2. นักศึกษา: นักศึกษาจะประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ผ่านระบบประเมินการสอนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประเมิน
ในด้านการจัดการเรียนการสอนหรือแผนการสอน วิธีการสอน การวัดผลและการประเมินผล และการ
ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถให้ความเห็นที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม และอาจารย์สามารถนำความเห็น หรือข้อเสนอแนะจากนักศึกษาไปพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรรวมทั้งกลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมิน
3. ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตร และนำข้ อมูลจากการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงศิษย์เก่าที่จบการศึกษา มาใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน และเนื้อหาของหลักสูตรในการจัดทำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักฐาน: 1. รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 181-185)
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
มี ก ระบวนการออกแบบและ หลักสูตรได้มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักดังอธิบายข้างต้น เริ่ม
พัฒนาหลักสูตรที่ดี รวมทั้งมีการ ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และยังไม่มีการทบทวนรายวิชา แต่
คณาจารย์มีการประชุมเพื่อหารือประเมินและปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ที่จะเปิดสอนในทุกเทอม
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นำความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ควรนำข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการปรั บ ปรุ ง ไปปฏิ บัติให้ ม า ใ ช้ ในกา ร พั ฒ นา ป ร ั บ ป รุ ง
เห็นผลอย่างชัดเจน
หลักสูตรระหว่างรอบการปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ

เพิ่มการทบทวนรายวิชาให้เป็น จัดให้มีการทบทวนรายวิชาที่สอนใน
ระบบเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
หลักสูตร

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ช่องว่างในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็มช่องว่าง
ของหลักสูตร (Best practice)
(GAP)
(Action plan)
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้ หลักฐาน:
ดีขึ้น
1. รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1: มคอ.2 หน้า 181-185)
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 และ 6/2562 (เอกสารอ้างอิง 4.1: หัวข้อการประชุมเรื่องภาระ
งานสอนของคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562)
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ [3]
มีกระบวนการทบทวน ประเมิน หลักสูตรดำเนินการทบทวน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยกำหนดให้ เพิ่มการตรวจสอบการทบทวน จ ั ด ทำ ร ะ บ บ กา ร ทบ ทวนแ ล ะ
กระบวนการเรียนการสอนและ อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.3 และ 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในการนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี ประเมิ น การเรี ย นการสอน ปรับปรุงความเชื่อมโยงสอดคล้อง
การวัดผลประเมินผลนักศึกษา
หน้าที่กำกับดูแลการจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน แ ล ะ ก า ร ว ั ด ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ระหว่าง PLO วิธีการเรียนการสอน
คุณวุฒิของหลักสูตรและมีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณาข้อมูลจากความพึงพอใจ นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย การประเมินผลผู้เรียน
ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.5 ระบุ ค วามถี ่ใ นการตรวจสอบ
และ มคอ.6 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนผลการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และหาแนวทาง เพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
หลักฐาน:
1. มคอ.3 ของทุกรายวิชา
2. มคอ.4 ของทุกรายวิชา
3. มคอ.5 ของทุกรายวิชา
4. มคอ.6 ของทุกรายวิชา
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]
มีการใช้ผลงานวิจัยของอาจารย์ ในปีศึกษา 2562 หลักสูตรมีการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการทางสังคม มา เพิ่มการนำเอาผลงานวิจัยและ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย งานบริการ
ประจำหลักสูตร มาปรับปรุงการ การบูรณาการกับการเรียนการสอน ทั้งหมด 6 รายวิชา ดังนี้
งานบริการวิชาการทางสังคม วิ ช าการของอาจารย์ เพื ่ อ เป็ น
เรียนการสอน
ของอาจารย์ มาใช้ ใ นการ ฐานข้ อ มู ล ในออกแบบหลั ก สู ต ร
ออกแบบรายวิ ช าต่ า งๆ ใน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
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(GAP)
(Action plan)
1. รายวิชา ทก322 การจัดการเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว ได้บูรณาการข้อมูลจาก หลั ก สู ต ร เพื ่ อ การเรี ย นการ
งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ถั่ว สอนที่ทันสมัย
เหลือง 3 พันธุ์ ในระหว่างการเก็บรักษา โดย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ มาใช้ในการเรียนการสอน
2. รายวิชา ทก462 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช ได้บูรณาการข้อมูลจากงานวิจัย เรื่อง
การศึกษาผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อคุณภาพและ
การเจริญเติบโตของข้าว โดย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ มาใช้ในการเรียนการสอน
3. รายวิชา ทก460 ผักผลไม้สดพร้อมบริโภค มีการบูรณาการโดยให้นักศึกษาจำลองการประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา แล้วนำไปจำหน่ายในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37
4. รายวิชา ทก468 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว ได้บูรณาการข้อมูลจากงานวิจัย เรื่อง การเพิ่ม
มูลค่าถั่วแดงหลวงโดยการนำไปแปรรูปเป็นซาลาเปาเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ มา
ใช้ในการเรียนการสอน
5. รายวิชา ทก331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว โดย
ให้นักศึกษานำองค์ความรู้มาทำงานวิจัยในชั้นเรียนและนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
6. รายวิชา ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการรมก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยจากถังอัดแก๊สโดยตรงและวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ที่ตกค้างในผลลำไย
7. รายวิชา วอ 498 การเรียนรู้อิสระ ได้บูรณาการร่วมกับงานวิจัย ดังนี้
- งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของข้าว โดย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
- งานวิจัย เรื่อง ผลของโปรติเอสที่มีต่อขนมปังโรลไร้กลูเตน โดย อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับผลลำไยสด โดย อาจารย์ ดร.ดวงใจ
น้อยวัน
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เพิ่มการนำผลจากการประเมิน
มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมา
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
โดยเฉพาะ

พัฒนาและเพิ่มวิธีการสำรวจความ
คิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ สิ ่ ง สนั บ สนุ น ที่
จำเป็นต่อหลักสูตรโดยเฉพาะ และ
นำมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร

หลักฐาน: ภาพที่ 4.7- 4.8 และ 10.1 – 10.6
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ) [5]
มีการประเมินความพึงพอใจและ หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักหอสมุด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมิน
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการและ คุณภาพของงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
หลักฐาน:
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด (เอกสารอ้างอิง 10.1)
2. ความพึงพอใจของการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (เอกสารอ้างอิง 10.2)

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ
มีระบบการประเมินและปรับปรุง มหาวิทยาลัยมีระบบในการประเมินคุณภาพบัณฑิต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
การรั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู ้ มี ที่มีต่อความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ บุคลากร
ส่วนได้ส่วนเสีย
สายวิชาการและสายสนับสนุน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและช่วยกันพิจารณาหาแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้การประชุมของสาขาวิชา
หลักฐาน:
1. ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต (http://www.gsmju.mju.ac.th/ReportPublic.aspx)
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พั ฒ นาระบบการประเมิ น
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต หรื อ การให้
ข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ให้มี
ประสิทธิภาพ

จัดทำระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้แนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน โดย
การสอบถามจากผู ้ ท ี ่ ม ี ค วาม
เชี่ยวชาญในการทำการประเมิน

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
1 2 3 4 5 6 7
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการ
/
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการประเมินและ
/
ปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมิน กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
/
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืน ยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่
กำหนดไว้ [3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]
/
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
/
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษา) [5]
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวม
/
ข้อมูลที่ได้ร ับ และข้อมูล ป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
/
AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสำเร็จการศึกษา
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทำ ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตร
ควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
2. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหล่านั้นต้อง
ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า นายจ้าง ฯลฯ
ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต
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ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 11.1 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และการออกระหว่างการศึกษา
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ปี
การศึกษาที่ รับเข้า
รับเข้า
2562
2561
2560
2559
2558

20
16
45
33
24

จำนวนนักศึกษา
ปี 1

ปี 2

ชั้นปี
ปี 3

ปี 4

> ปี 4

ปี 1

4 (16.7)

1 (5)
1 (6.2)
4 (8.9)
3 (9.1)
4 (16.7)

19 (95)
15 (93.8)
37 (82.2)
23 (69.7)

ออกระหว่างการศึกษา
ปี 2
ปี 3 ปี 4

4 (8.9)
5 (15.2)
6 (25)

1 (3)

> ปี 4

1 (3)

ที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูลงานทะเบียนฯ (https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.aspx)

ตารางที่ 11.2 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระยะเวลาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย
ปีการศึกษาที่ รับเข้า สำเร็จการศึกษา
ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา
รับเข้า
4 ปี
5 ปี
> 5 ปี
2558
24
10 (41.67)
9 (37.5) GPA: 2.61
1 (4.17) GPA: 2.41
2557
33
22 (66.67)
11 (33.33) GPA: 2.64 10 (30.3) GPA: 2.42
1 (3.03) GPA: 2.18
2556
34
21 (61.76)
21 (61.76) GPA: 2.44
2555
45
29 (64.44)
11 (24.44) GPA: 2.79
9 (20) GPA: 2.51
9 (20) GPA: 2.35
2554
39
34 (87.18)
14 (35.9) GPA: 2.66 16 (41.03) GPA: 2.54 4 (10.26) GPA: 2.51
เฉลี่ย
(64.34)
ที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูลงานทะเบียนฯ (https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.aspx)
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ตารางที่ 11.3 การได้งานทำของบัณฑิต
ปี
จำนวนผู้จบ
จำนวนบัณฑิตได้งานทำ
การศึกษา การศึกษา
(แยกตามลักษณะงานทีท่ ำ และรวมผูท้ ี่ทำงาน+ศึกษาต่อ)
ที่รับเข้า
หัก บวช
องค์กรไทยในประเทศ
องค์กรไทยใน
องค์กรระหว่าง
เกณฑ์ทหาร
ศึกษา
ต่างประเทศ
ประเทศ
(คน)
ต่อ
ราช เอก ส่วน ราช เอก ส่วน ใน ต่างปร
อย่าง
การ ชน ตัว การ ชน ตัว ไทย ะเทศ
เดียว

รายได้
ต่อ
เดือน
(บาท)

2558
2557
2556
2555
2554

11,000
13,183
10,464
11,666
11,046

8
19
19
27
34

0
2
5
6
5

2
7
4
9
12

1
3
5
3
7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

1
1

ระยะ
ตรง
รวม
ได้งานทำการ
เวลา
หรือ
(มีงานทำ+
ได้รับ
การได้ สัมพันธ์
ศึกษาต่อ)
ทาบทามหรือ
งานทำ
กับ
งานทำใน
(เดือน) สาขาวิ
องค์กรที่
ชาที่ (คน) (ร้อย
ไปสหกิจ
เรียน
ศึกษาหรือ
ละ)
(คน)
ฝึกงาน
2
1
3
37.5
3
3
7
13 68.42
4
4
5
15 78.95
4
1
14
19 70.37
1
13
24 70.59

ที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (https://erp.mju.ac.th/qaRpt15.aspx)

ตารางที่ 11.4 ผลงานโครงการของนักศึกษา
กลุ่ม
เรื่อง
1 การศึ ก ษาผลของ การทำ Seed Treatments ร่ ว มกั บ
แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อคุณภาพเมล็ด พันธุ์
ข้าวและการเจริญเติบโตของข้าว (Study on effect of
seed treatments with plant promoting bacteria
on seed quality and growth of rice)
2 การศึกษาวิธีการสกัดเส้นใยอาหารจากใบและเปลือกของ
ล ำ ไ ย ( A study of fiber extraction from longan
leave and pericarp)
3 ผลของเอนไซม์โปรติเอสที่มีต่อแป้งและผลิตภัณฑ์ขนมปัง
โรลไร้ ก ลู เ ตน (Effect of protease on gluten free
flour and bread roll)
4 ผลของแป้ ง ถั ่ ว แดงหลวงและแป้ ง ถั ่ ว ลายเสื อ ที ่ ม ี ต่ อ
คุณภาพของขนมปังและคัพเค้กไร้กลูเตน (Effect of red
kidney bean flour and soybean flour on bread
and gluten-free cupcake qualities)
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นักศึกษา
นางสาวกฤตติยา กาจู
นางสาวทรรศนีย์ ปินตากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ

นางสาวจีรานุช บัวหลวง

อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์

นางสาวธนพร ป้อมฝั้น
นางสาวเบญจวรรณ คงเพ็ชร

อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์

นางสาวรวิกานต์ วุฒิรัตน์
นางสาวสุกานดา แซ่เฮ็ง

อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์

กลุ่ม
เรื่อง
นักศึกษา
5 การพัฒนาตัวดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยพันธุ์ นางสาวพิมพ์ศิริ ทองดี
อ ี ด อ Development of sulfur dioxide scavenging
for longan fruits. (Dimocarpus longan cv. dor.)

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน

ตารางที่ 11.5 ความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
Stakeholders

ระดับความพึง
พอใจ
(คะแนนเฉลี่ย)

1. ผู้ใช้บัณฑิต
1.1 ต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ต่อคุณภาพบัณฑิตตาม PLOs
สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการ
ส่วนกลางงน้ำตามห่วงโซ่การผลิตอาหารไปใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคัมและ
ประเทศชาติ
2. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
2.3 เนื้อหาที่หลักสูตรเปิดสอน
2.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
2.5 ด้านอาจารย์ผสู้ อนในภาพรวมของหลักสูตร
2.6 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2.8 การจัดการเรียนการสอน
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3.75
4.5
3.5
3.5
4.25
3.00
4.00
4.00
3.25
4.00
4.00
4.75

3.56
3.56
3.67
3.44
3.78
3.78
3.11
3.58

Stakeholders

ระดับความพึง
พอใจ
(คะแนนเฉลี่ย)
3.56

2.9 กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร
2.10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.67
2.11 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
3.44
2.12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม
3.44
3. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิตใหม่
3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.18
3.2 โครงสร้างของหลักสูตร
4.09
3.3 เนื้อหาที่หลักสูตรเปิดสอน
4.09
3.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
4.00
3.5 ด้านอาจารย์ผสู้ อนในภาพรวมของหลักสูตร
4.22
3.6 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.91
3.7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3.82
3.8 การจัดการเรียนการสอน
4.05
3.9 กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนดไว้ใน
3.91
หลักสูตร
3.10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.91
3.11 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
4.09
3.12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม
4.00
ที่มาของข้อมูล: 1. ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต (http://www.gsmju.mju.ac.th/ReportPublic.aspx)
2. ฐานข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ (เอกสารอ้างอิง 11.1 และ 11.2)
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ภาพที่ 11.1 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (Soft skill)
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สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ของหลักสูตร (Best
practice)
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ที่
เป็นปัจจุบัน และมีการรายงาน
ข้ อ มู ล ให้ ห ลั ก สู ต รทราบทุ ก
ภาคการศึกษา

การคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราของการออกระหว่างการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว แสดงดังตารางที่ 11.1 พบว่า หลักสูตรมี
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2559 และ 2560 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่
4 และ 3 ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2561 และ 2562
หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 1 ซึ่งสาเหตุนั้นพอที่จะประมวลได้ว่า นักศึกษาบางคนไม่มีความ
ถนัดหรือความชอบ รวมทั้งความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร จึง
ส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ และมีการโอนย้ายไปเรียนในสาขาวิชาหรือคณะอื่น
รวมถึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดกิจกรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับนักศึกษา เช่น การวางแผนการเรียน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 11.1) รวมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษา
กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาการพ้นสภาพการศึกษา
หลักฐาน:
1. จำนวนนักศึกษา (https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.aspx)
11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
มี ร ะบบการกำหนด ติ ด ตาม การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระยะเวลาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ของนักศึกษาที่
ระยะเวลานั ก ศึ ก ษาสำเร็ จ รับเข้าในปีการศึกษา 2554 – 2558 แสดงดังตารางที่ 11.2 โดยพบว่าอัตราการสำเร็จการศึกษา
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ เฉลี่ย 64% และมีระยะเวลาสำเร็จการศึกษาประมาณ 4 - 5 ปี
หลักสูตรกำหนดไว้
หลักฐาน:
1. การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา (https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.aspx)
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน
(GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็ม
ช่องว่าง (Action plan)

เพิ ่ ม การนำข้ อ มู ล อั ต ราการ
สำเร็จการศึกษาและอัตราของ
การออกกลางคันมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหา

ทำการพัฒนาปรับปรุงระบบใน
การกำกั บ ติ ด ตาม โดยเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาในกลุ ่ ม เสี ่ ย ง รวมทั้ ง
ควรวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการที่
ออกระหว่ า งการศึ ก ษา เช่ น
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้า
และช่วงชั้ นปี ท ี่ ออก เพื่อนำไป
ปรับปรุงเกณฑ์การรับนักศึกษา
เข้า ลำดับการเรียนรายวิชาต่างๆ
และสัดส่วนเนื้อหาวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา

เพิ่มการวิเคราะห์สาเหตุของ
การใช้เวลาเฉลี่ยในการศึกษา
ยาวนานกว่ า ที ่ ก ำหนดไว้ ใ น
หลักสูตร

วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ส ำหรั บ
นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนนานกว่า
กำหนดและหาแนวทางปรับปรุง
แก้ ไ ข รวมทั ้ ง ควรศึ ก ษาจากคู่
เที ย บ เพื ่ อ พั ฒ นาระยะเวลาที่
นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

สิ่งที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
การดำเนินงานในปัจจุบนั (Today)
ของหลักสูตร (Best
practice)
11.3 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทำของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
มหาวิทยาลัยมีระบบการเก็บ มหาวิทยาลัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ดังตารางที่ 11.3 โดยพบว่า ร้อย
รวบรวมข้อมูล หรือฐานข้อมูล ละ 37.5 ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2561 หรือ ปีการศึกษารับเข้า 2558 มีงานทำหลังจาก
การได้ งานทำของบั ณฑิตที่มี สำเร็จการศึกษา และมีระยะเวลาในการได้งานทำภายใน 2 เดือน โดยมีระดับเงินเดือนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ประมาณ 11,000 บาท
รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลให้ หลักฐาน:
หลักสูตรทราบ
1. การได้งานทำของบัณฑิต (https://erp.mju.ac.th/qaRpt15.aspx)
11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทำวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
มี ร ะบบการรวบรวมข้ อ มู ล ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนในรายวิชา วอ 498 การเรียนรู้อิสระ และ วอ
ผลงานวิ จ ั ย ของนั ก ศึ ก ษาทุ ก 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะต้องทำโครงงาน ซึ่ง
ภ า ค ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ี ่ มี สมรรถนะในการทำงานวิจัยของนักศึกษาจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ประสิทธิภาพ
หลักฐาน: ตารางที่ 11.4

11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
มหาวิ ท ยาลั ยและหลักสูตรมี หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามประเด็นผลการ
การจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ เรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด (PLO) และตามคุณลักษณะของบัณฑิต (TQF) ความพึงพอใจของ
เพื ่ อ กำหนด ติ ด ตามและ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ดังตาราง 11.5
เทียบเคียงระดับความพึงพอใจ หลักฐาน:
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (http://www.gsmju.mju.ac.th/ReportPublic.aspx)
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เอกสารอ้างอิง 11.1)
3. ความพึงพอใจของบัณฑิต (เอกสารอ้างอิง 11.2)
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ช่องว่างในการปฏิบัติงาน
(GAP)

การปฏิบัติงานเพือ่ เติมเต็ม
ช่องว่าง (Action plan)

เพิ ่ ม การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
การได้งานทำในสัดส่วนน้อย
แ ล ะสำรวจ ข้ อ มู ล ให้ เป็ น
ปัจจุบัน

วิเคราะห์หาสาเหตุการได้งานทำ
ในสั ด ส่ ว นน้ อ ยและควรพั ฒนา
ปรับปรุงแนวทางในการรวบรวม
ข้ อ มู ล ภาวะการมี ง านทำของ
บัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป

เ พ ิ ่ ม ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ค ุ ณ ภ าพผลงา นวิ จ ั ย ของ
นั ก ศึ ก ษา ในส่ ว นที ่ ช่ วย
ส นั บ ส นุ นงา นวิ จ ั ย ห รื อ
สามารถต่อยอดเป็นงานวิ จั ย
เชิงลึกได้มากน้อยเพียงใด

ทำการติดตาม การพัฒนาผลที่
ได้จากงานวิจัยของนักศึกษาไปสู่
งานวิ จ ั ย เชิ ง ลึ ก หรื อ สามารถ
ขย า ย ผ ล ไป สู ่ กา รเผยแพร่
งานวิจัยได้ในที่สุด

หาช่ อ งทางการสำรวจข้อมูบ
เพิ ่ ม เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จบ
ใหม่จากผู้ใช้บ ัณฑิต ที ่รั บ เข้ า
ทำงานเพิ่มขึ้น จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ผลได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปรั บ ปรุ งและเพิ ่ ม ช่ อ งทางการ
ประเมิ น ของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ให้
หลากหลายและเพื่อให้ได้ข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลผลิต
1
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทีย บเคี ยงอัต ราการสำเร็ จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1]
11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.3 การกำหนด ติดตามและเทีย บเคียงการได้ง านทำของ
บัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณ
ของการทำวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจำกัดของหลักสูตร

95

3.1 จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
จุดแข็งของหลักสูตร
1. หลักสูตรมีโครงสร้างที่เน้นสอนให้นักศึกษามีองค์ความรู้ครอบคลุมทั้งในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ
2. หลักสูตรมีอาคารคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐานสากล ทำให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติจริงได้
3. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม
4. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของหลักสูตร
1. หลักสูตรเป็นที่รู้จักน้อยส่งผลให้นักเรียนมาสมัครน้อยลง ไม่ตรงตามแผนที่วางไว้
2. ผลงานวิจัยของอาจารย์ยังเป็นที่รู้จักไม่มาก เนื่องจากการดำเนินงานทางด้านบริการวิชาการ
ค่อนข้างน้อย
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาติ
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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
3
mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning
3
outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders [4]
3
2 Programme Specification
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date [1,2]
3
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date [1,2]
3
2.3 he programme and course specifications are communicated and made available to the stakeholders 3
[1, 2]
3 Programme Structure and Content
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes
3
[1]
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear [2]
3
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5,6]
3
4 Teaching and Learning Approach
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders [1]
3
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected
3
learning outcomes [2, 3, 4, 5]
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]
3
AUN.5 Student Assessment
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning
3
outcomes [1, 2]
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and
3
grading are explicit and communicated to students [4, 5]
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability
3
and fairness of student assessment [6, 7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning [3]
3
5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]
3
6 Academic Staff Quality
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 3
retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]
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6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of education, 3
research and service [2]
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment,
3
deployment and promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7]
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3]
3
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented
3
to fulfil them [8]
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and
3
support education, research and service [9]
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and
3
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
3
fulfil the needs for education, research and service [1]
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 3
communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
3
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to 3
fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and
3
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- 3
date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated [2]
3
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and workload 3
[3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support services 3
are available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and research as well
3
as personal well-being [5]
9 Facilities and Infrastructure
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, etc.)
3
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]
3
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and research [1,
3
2]
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support education 3
and research [1, 5, 6]
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special needs are
3
defined and implemented [7]
10 Quality Enhancement
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and development [1]
3
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation and
3
enhancement [2]
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed and
3
evaluated to ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]
3
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student services)
3
is subjected to evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and
3
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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3.3 แผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดำเนินการ

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

การร่างหลักสูตรปรับปรุง ปี 2562

กรกฎาคม 2563

การวิพากษ์ร่างหลักสูตรปรับปรุง ปี 2562

มกราคม 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

100

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายการเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
ชื่อเอกสาร
1
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4.1
รายงานการประชุมของสาขาวิชา ครั้งที่ 1-6/2562 และ 1-2/2563
5.1
ยืนยันแผนการรับนักศึกษา และการแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษา
5.2
ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สำหรับนักศึกษา
6.1
แผนอัตรากำลังระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
6.2
ค่า FTES ของปีการศึกษา 2561 และ 2562
6.3
ทบทวนแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 5 ปี
6.4
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
6.5
ขอเชิญประชุมเรื่องการจัด KM
6.6
การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่น
7.1
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคคลากร
9.1
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักหอสมุด พ.ศ. 2562
9.2
รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
9.3
สรปุ ผ ลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สำนักหอสมุด
10.1
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด
10.2
ความพึงพอใจของการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
11.1
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
11.2
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
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