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คานา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับผลการดาเนินงานรอบ
ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) จัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเองในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ
ASEAN University Network – Quality Assurance และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระส าคั ญ ของรายงานการประเมิ น ตนเองหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ปี
การศึกษา 2562 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มีค วามคาดหวั ง ว่ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ระดับ หลัก สูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัด
การศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ีส่ นใจ

...................................
(อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร)
ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
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ส่วนที่ 1
ส่วนนา

ข
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุ ณภาพการศึก ษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีย างและพอลิเ มอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ เป็น
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สป.อว.ในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University
Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0 ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี
นักศึกษาในหลักสูตรจานวน 66 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกจานวน 4 คน และคุณวุฒิปริญญาโทจานวน 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ได้รับ
งบประมาณในการบริหารจัด การหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 591,100 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงิน
แผ่นดิน 295,900 บาท และเงินรายได้ 295,200 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน 11 Criteria
พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพของการดาเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ (ระดับ 4) เมื่อพิจารณาเป็นราย
Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Specification
Criterion 3 Programme Structure and Content
Criterion 4 Teaching and Learning Approach
Criterion 5 Student Approach
Criterion 6 Academic Staff Quality
Criterion 7 Support Staff Quality
Criterion 8 Student Quality and Support
Criterion 9 Facilities and Infrastructure
Criterion 10 Quality Enhancement
Criterion 11 Output

ประเมินตนเอง
ผ่าน
4
4
4
4
4
4
4
6
5
4
3
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1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
หลักสูตรฯ จัดทาข้อมูลรายวิชาจนถึงการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา และการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการดาเนินการ
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ซึ่งงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ได้นาระบบสารสนเทศมาประกอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยหลักสูตรฯ จะนาข้อมูลดัวกล่าวมาสรุปประเด็นวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เห็นถึงการพัฒนา ปรังปรุงการดาเนินการ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรฯ หรือ PLOs ที่กาหนด
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ ความ
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มกี ารเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุ รกิ จการเกษตร เข้าด้ว ยกั น โดยมีป รัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บั ณฑิต ผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม" และมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ว่ า "สร้ า งและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ท่ี มุ่ ง มั่ น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ง
หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
ความเป็นมาของหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พ.ศ. 2554 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของผูป้ ระกอบการ สามารถตอบสนองตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในด้ านเทคโนโลยีย างและพอลิเ มอร์ ทั้งในระดับ ชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อเกิดความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาและเทคโนโลยี มากขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป
ปรัชญาของหลักสูตร : มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้
เป็นผู้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นนักปฏิบัติที่มคี ุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการระดับปริญญาตรีที่เกี่ย วกับ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเผยแพร่และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยียาง
และพอลิ เ มอร์ ในหน่ ว ยงานทั้ ง ทางภาคเอกชนและภาครั ฐ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผลิ ต
ผูป้ ระกอบการอิสระ
3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี จิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ศี ล ธรรมอั น ดี ง ามมี
จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดตี ่อวิชาชีพ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา :
1) ผูค้ วบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์
2) นักพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์
3) นักวิจัยและพัฒนาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4) นักวิเคราะห์คุณภาพน้ายางและยางแห้ง
5) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) ผูป้ ระกอบการรายย่อยด้านอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์

จ
PLOs ของหลักสูตร :
PLO1 มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดใี นวิชาชีพด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
PLO2 สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
PLO3 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO4 สามารถออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้
อย่างเป็นระบบ
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 142 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อื่ น ในการจั ด การเรี ย นการสอน : เป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ใบปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2562
ปี 1
(2562)
8
(ร้อยละ6.30)

ปี 2
(2561)
26
(ร้อยละ20.47)

ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 3
ปี 4
(2560)
(2559)
38
23
(ร้อยละ29.92) (ร้อยละ18.11)

รวม
ปี 5
ปี 6
(2558)
(2557)
18
14
(ร้อยละ14.17) (ร้อยละ11.02)

127 (คน)
(ร้อยละ100)

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย์
นักวิทยาศาสตร์
(ชานาญการ
พิเศษ)

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เคมี)

สถานภาพ
การว่าจ้าง

อายุการ
ทางาน (ปี)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
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ฉ
ชื่อ-นามสกุล
2. นายสุรเชษ เขื่อนควบ

ตาแหน่ง
ช่างเทคนิค
(ปฏิบัตกิ าร)

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัตกิ าร)

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วิศวกรรมอุต
สาหการ)

สถานภาพ
อายุการ
การว่าจ้าง ทางาน (ปี)
พนักงาน
14
มหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
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อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จ.เชียงใหม่
2. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จ.เชียงใหม่
3. อาคารเรียนต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์
2. ห้องปฏิบัติการน้ายาง
3. ห้องปฏิบัติการแปรรูปและทดสอบสมบัติยาง
4. ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. อาคารปฏิบัติการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ :
คณาจารย์ในหลักสูตรรับทราบและร่วมกันกาหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษาของ
หลั ก สู ตร รวมถึ งได้มีก ารสื่ อสารปรั ช ญา วัตถุ ป ระสงค์ และผลลัพธ์ก ารเรีย นรู้ ร ะดับ หลั ก สู ต ร
(Program Learning Outcome, PLO) ไปยังนักศึกษาในวันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หลักสูตรได้มีความพยายามจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Outcome-based Education โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนบรรลุ ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยใช้กระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมการเรีย นรู้ ที่

ช
หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน บริบทของหลักสูตรและรายวิชา โดยเน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงรุกโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดโจทย์
ค้นคว้า วิเ คราะห์ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Self-Construction) โดย
อาจารย์ พ ยายามปรั บ เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ บ รรยาย (Lecturer) สู่ ก ารเป็ น ผู้ อ านวยการเรี ย นรู้
(Learning Facilitator) แก่นักศึกษา ประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
(1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรีย น
ออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยๆ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นท างานร่ ว มกั น โดยในกลุ่ ม ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มี
ความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันและมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้สอนจะ
เป็นคนกาหนดหัวข้อที่ต้องการให้แต่ละกลุ่มศึกษา
(2) การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นการเรียนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม
ที่สมาชิกในกลุ่มทางานรับผิดชอบร่วมกัน การยอมรับบทบาทหน้าที่ของกันและกันและสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันได้ โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกหัวข้อที่
ต้องการศึกษาตามความสนใจ
(3) การเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา (Case studies) เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็น
จริงและตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลที่มาของคาตอบนั้นมาใช้เป็น
ข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
(4) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนศึกษาความรู้จากเอกสารหรือผ่านอนเตอร์เน็ตนอกห้องเรียนหรือนอกเวลาเรียน ส่วน
ในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรมอื่นๆ แทนเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงในหลักการมากยิ่งขึน้
(5) การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw classroom) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนที่ช่วยผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จไปพร้อมๆกัน การเรียนการสอนตามเทคนิคนี้จะแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละคนของกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระของแต่ละส่วน เพื่อให้นา
เนือ้ หาสาระที่ศึกษามาประกอบกันเป็นความรู้เรื่องหนึ่ง ๆ ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการต่อจิกซอว์
(6) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดแต่ละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนาเสนอความคิดเห็นต่อผูเ้ รียนทั้งหมด (Share) เพื่อให้
เกิ ด การเรีย นรู้ที่ลึก ซึ้งและกว้างขวาง และมุ่งเน้นให้เ กิดการวิเ คราะห์ วิพากย์ และแลกเปลี่ย น
มุมมองการเรียนรูอ้ ย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การถ่ายโอนความรู้ระหว่างผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซ
(7) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาที่ใกล้ตัว ที่พบเจอในชีวิตประจาวัน ประสบการณ์ตรง หรือจากกรณีศึกษาที่มีผู้
ทาการศึกษาไว้ เป็นตัวนาหรือเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนามาสู่การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้แตกต่างจากระบบเดิม ที่ใช้ความรู้เป็น
ตัวนา คือ ผูส้ อนให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนแล้วจึงยกตัวอย่างขึน้ มาประกอบ
(8) การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นหลัก (Project-based Learning) เป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใหแ้ก่
ผู้เรียนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้รี
้เ ยนได้มีประสบการณ์ตรง
ได้วางแผนการทดลอง คิดวิเคราะห์เรียนรู้วธิ ีการแก้ปัญหา และฝึกทักษะการทางานเป็นทีม
(9) การเรียนรู้แบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory) เป็นการสอนแบบให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติหลังจากที่ได้ดูการสาธิตจากอาจารย์ โดยมีอาจารย์ผสู้ อนคอย
ดูแลให้การศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทาให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะว่าผู้เรียน
สามารถนาเอาทฤษฎี ม าประยุ ก ต์เ ข้ ากั บ การปฏิบั ติ ซึ่งเป็นการเพิ่มทั้งความรู้ ท างวิ ช าการและ
ความสามารถในการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้การแก้ปัญหาได้จากการปฏิบัติจริง
(10) การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนาเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ
ความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทาเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้ วนาเสนอผลงาน
ต่อผู้เรียนอื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(11) การเรีย นรู้แบบใช้เ กม (Games) เป็น การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ที่ผู้สอนนาเกมเข้า
บูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน
หรือขั้นการประเมินผล เช่น การใช้ Kahoot ในการประเมินความเข้าใจหลังเรียนจบแต่ละบทเรียน
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLOs ที่กาหนด :
PLOs
Active learning technique
PLO1 มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีใน - Self assessment
วิ ช าชี พ ด้ า นเทคโนโลยี ย างและพอลิ - Peer assessment
- Assignment
เมอร์
- Project based learning
- Laboratory
PLO2 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ - Cooperative learning
ภาษาอังกฤษ และทางานร่วมกับผู้อ่ืน - Collaborative learning
- Self assessment
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Peer assessment
- Think-Pair-Share

ประเมินผล
- Formative assessment
- Summative assessment
- Oral assessment
- Peer assessment
- Formative assessment
- Summative assessment
- Oral assessment
- Peer assessment

ฌ
PLOs

Active learning technique
- Assignment
- Laboratory
- Jigsaw classroom
- Flipped classroom
- Concept mapping
PLO3 สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ย าง - Project based learning
และพอลิเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - Laboratory
- Cooperative learning
- Collaborative learning
- Flipped classroom
- Oral presentation
- Oral question
- Exam/Test
- Concept mapping
- Case studies
PLO4 สามารถออกแบบ ควบคุม และ - Project based learning
แก้ปัญหากระบวนการผลิตผลิต ภัณฑ์ - Problem-based Learning
- Cooperative learning
ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างเป็นระบบ
- Collaborative learning
- Case studies
- Oral presentation
- Oral question
- Laboratory
- Exam/Test

ประเมินผล

- Formative assessment
- Summative assessment
- Oral assessment
- Peer assessment

- Formative assessment
- Summative assessment
- Oral assessment
- Peer assessment

การบริหารจัดการหลักสูตร :
หลักสูตรฯ ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อย่างน้อยภาคการเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันบริหาร จัดการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามแผนการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงบประมาณด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการประเมินและวิเคราะห์ผลการบริการหลักสูตรในปี
การศึกษา 2562 เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนี้

ญ

ปัญหาในการ
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
บริหารหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 .ด้านจานวนและประสิทธิภาพของนักศึกษา
1.1 จานวน
เนื่ อ งจากแนวโน้ ม จ านวนประชากรลดลง
นักศึกษาแรกเข้า จ า น ว น วั ย เ รี ย น ที่ จ ะ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ไม่เป็นไปตามแผน ระดับอุดมศึกษาลดลง และมีจานวนหลักสูตร
ที่กาหนดไว้
ในสถานศึ ก ษาเป็ น จ านวนมาก ท าให้ มี ก าร
แข่ ง ขั น กั น สู ง ส่ ง ผลให้ จ านวนนั ก เรี ย นที่ จ ะ
ศึกษาต่อมีจานวนลดลง อาจทาให้ผลการรับ
นั ก ศึก ษาใหม่ ไม่เป็ น ไปตามแผนการรั บ ซึ่ ง
ส่ ง ผลต่ อ จ านวนงบประมาณรายได้ จ าก
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ลดลงด้วย

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต

1.จั ด โครงการประชาสั ม พั น ธ์ หลั ก สู ตรเชิง รุ ก ตาม
โรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น Roadshow และค่ า ย
เทคโนโลยียางฯ เป็นต้น
2. มีการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางและรูปแบบต่างๆ
ที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ และการโฆษณาแบบไวรั ล วิ ดิ โ อ (Viral
Video) เนื้ อ หาประชาสั ม พั น ธ์ มี ทั้ ง โครงส ร้ า ง
หลั ก สู ต ร PLO อาชี พ หลั ง จบการศึ ก ษา รวมถึ ง
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและผลงานเด่นของอาจารย์
3. จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี
4. การสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อ
เข้าศึกษาต่อ
1.2.ปัญหาเรื่อง
อาจส่งผลถึงภาพลักษณ์การบริหารหลักสูตร 1.มีระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุก
การสาเร็จ
และมีผลต่อภาวะการได้งานทาของนักศึกษา คนทุ ก ชั้ น ปี โ ดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยภาค
การศึกษาของ
การศึก ษาละครั้ ง และจั ด ให้ มีก ารบั น ทึ ก ผลการ
นักศึกษาไม่ตรง
เรี ย นของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม เสี่ ย งและการแนะน าโดย
ตามแผนการ
บันทึกในเอกสารเป็นรายบุคคล
ศึกษาของ
2.จั ด ชั่ ว โมงติ ว ในรายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี
หลักสูตร และการ
ปัญหาโดยใช้ระบบรุ่นพี่ตวิ รุ่นน้อง
คงอยู่ของ
3.จัดหาสิ่งสนับสนุน เช่น หนังสือวิชาเคมี เพื่อเป็น
นักศึกษา
แบบฝึกหัดให้นศ.ได้เป็นเครื่องมือในการฝึกทาและ
link youtube วิชาฟิสิกส์ ฟส 101
4.จั ด แผนการเรี ย นของนั ก ศึก ษาให้ เหมาะสมเพื่อ
ไม่ให้นักศึกษามีภาคการศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียน
เรี ย น เช่น การเปิ ด รายวิชา วอ 497 สหกิ จ ศึกษา
และวอ 498 การเรียนรู้อิสระ ทั้ง 3 ภาคการศึกษา
โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.1 สิ่งสนับสนุน การมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนการ 1. มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอาจารย์ ป ระจ า
การเรียนรู้ที่ใช้ใน สอนที่ มีจ านวนจ ากั ด จะส่ ง ผลต่อ การฝึกฝน หลักสูตรฯ เพื่อร่วมกันเสนอรายชื่อครุภัณฑ์ที่ขาด
การเรียนการสอน ทักษะและความชานาญของนักศึกษาเพื่อให้
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ปัญหาในการ
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
บริหารหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ภาคปฏิบัตมิ ี
บรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามที่ ห ลั ก สู ต ร
สัดส่วนไม่
กาหนด
เหมาะสมต่อ
จานวนนักศึกษา

2.2 ความล่าช้าใน ท าให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้
การจัดหาอะไหล่ ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้ของรายวิชาได้
และการซ่อม
ทันหรือครบถ้วนในแต่ละภาคการศึกษา
บารุง

2.3 ปัญหาด้าน
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
เพื่อการเรียนการ
สอนมีอัตราลดลง
หรือได้รับน้อย
กว่าที่ประมาณ
การ

ทาให้มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตทางด้าน
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ ที่ ต้ อ งมีทัก ษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ และเพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ที่ ต้ อ ง ป รั บ ต า ม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต
แคลนและมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ไ ปยั ง คณะฯ โดย
เรียงลาดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย
2. หลักสูตรฯ อนุญาตให้นักศึกษาเข้าใช้เครื่องมือ
นอกเวลาเรียนได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติก ารและเครื่องมือก่อ นการใช้งาน และ
ผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ผู้ ส อน/อาจารย์ ที่
ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิ าร
3. การจัดสรรเงินรายได้ของหลักสูตรฯที่เหลือจ่าย
ส าหรั บ การจั ด หาเครื่ อ งมื อ หรื อ สิ่ ง สนั บสนุ น การ
เรียนการสอนที่จาเป็น
4. สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการเพื่อให้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
1.แบ่ ง เวลาการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องมือ
จากการใช้งานหนัก
2.จัดทาระบบและขั้นตอนการแจ้งซ่อมสิ่งสนับสนุน
การเรี ย นการสอน โดยให้ ร ะบุ ตั ว บุ ค คล ขั้ น ตอน
ระยะเวลา ให้ ชั ด เจนและติ ด ตามเมื่ อ เครื่ อ งมื อ มี
ปัญหาเพื่อดาเนินการจั ดหาอะไหล่และซ่อมแซมได้
ทันเวลา
3.จั ด สรรเงิ น รายได้ ข องหลั ก สู ต รฯที่ เ หลื อ จ่ า ย
สาหรับการซ่อมบารุง
- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนของแต่ละรายวิชา
- มีหลักเกณฑ์การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และให้แนวคิด
กับอาจารย์ผู้สอนให้ออกแบบการจัดการเรีย นการ
สอนแต่ละรายวิชาที่สามารถใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ร่วมกัน
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
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ปัญหาในการ
บริหารหลักสูตร
2.4 เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนมี
การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
แนวทางการป้องกันและ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แก้ไขปัญหาในอนาคต
ทาให้มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตทางด้าน - จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรม
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ ที่ ต้ อ งมีทัก ษะ เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ที่ น่ า สนใจเพื่ อ พั ฒ นา
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ด้าน บุ ค ลากรและน ามาถ่ า ยทอดแก่ นั ก ศึ ก ษาใน
เทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ และเพื่ อ หลักสูตร
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ที่ ต้ อ ง ป รั บ ต า ม - โครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รโดยเน้ น เนื้ อ หาที่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์
- จั ด ห า ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส นั บ ส นุ น เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปีการศึกษา
2558
2559
กิจกรรม
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
พัฒนา
151,000 105,720 220,000 202,828
นักศึกษา
พัฒนา
100,000 35,406 100,000 62,479
อาจารย์
พัฒนา
30,000 10,000 30,000 10,000
บุคลากร
จัดการเรียน 514,322 486,285 434,470 387,411
การสอน

2560

2561

ได้รับ
140,000

ใช้จริง
123,644

100,000

23,058.75 100,000 86,086.96 100,000 69,884.73

30,000
386,600

5,400

ได้รับ
137,100

2562
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
124,524 160,000
152,851

30,000

0

30,000

2,900

377,316.50 394,400

388,139

431,100

358,007

กลุ่มผู้เรียน :
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่
ประกาศใช้ในขณะนัน้ และระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
(1) อาจารย์
(2) บุคลากรสายสนับสนุน
(3) นักศึกษา/ผูเ้ รียน
(4) ศิษย์เก่า
(5) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(6) ผูป้ กครองของนักศึกษา
(7) ผูใ้ ช้บัณฑิต เช่น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน
(8) ตลาดแรงงาน
(9) ผูส้ นใจ/ชุมชนที่เข้ามารับบริการจากหลักสูตร
กลุ่มคู่ความร่วมมือ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มี
การทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ กับบริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จากัด โดยมีความร่วมมือและสนับสนุนร่วมกัน
ด้านการพัฒนาบุคลากร การทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ และร่วมจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานทั้งสองได้ลงนาม ได้แก่
- การเรียนการสอน
- การวิจัยและพัฒนา
- การถ่ายทอดองค์ความรู้
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น
- การศึกษาดูงาน
- สหกิจศึกษา
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ส่วนที่ 2
-

การประเมินตนเอง

2
องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
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ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

1. นางฐิตินันท์

รัตนพรหม

2. นางดริญญา มูลชัย

3. นางสาวนภัสถ์ จันทร์มี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผศ.ดร.

ผศ.

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ปริญญาเอก: Ph.D 01 ก.พ. 44
(Polymer Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.
(วัสดุศาสตร์)
ปริญญาโท: วท.ม. 02 ธ.ค. 47
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เคมีอุตสาหกรรม)
ปริญญาเอก: D. Eng. 27 มี.ค. 43

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

B2

15 พ.ย. 60

C1

15 พ.ย. 60

B2

15 พ.ย. 60

B2

15 พ.ย. 60

15 พ.ย. 60

(Materials Science)

4. นางสาววรวรรณ เพชรอุไร

อาจารย์

5. นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

อาจารย์

ปริญญาโท: วท.ม.
ปริญญาตรี : วท.บ.
ปริญญาเอก: ปร.ด. 21 ต.ค. 52
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิ
เมอร์)
ปริญญาเอก: วท.ด. 01 ก.ค. 54
(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เคมี)
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา 2562:
ชื่อ-นามสกุล

1. นางฐิตินันท์

รัตนพรหม

2. นางดริญญา มูลชัย

3. นายศิวโรฒ บุญราศรี

4. นางสาววรวรรณ เพชรอุไร

5. นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ผู้ชว่ ย
ปริญญาเอก: Ph.D 01 ก.พ. 44
ศาสตราจารย์ (Polymer Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.
(วัสดุศาสตร์)
ผู้ชว่ ย
ปริญญาโท: วท.ม. 02 ธ.ค. 47
ศาสตราจารย์ (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เคมีอุตสาหกรรม)
อาจารย์
18 ต.ค. 47
ปริญญาเอก:
Ph.D.(Polymer Science
and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียาง)
อาจารย์
ปริญญาเอก: ปร.ด. 21 ต.ค. 52
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิ
เมอร์)
อาจารย์
ปริญญาเอก: วท.ด. 01 ก.ค. 54
(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เคมี)

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

B2

18 ก.ค. 61

B2

18 ก.ค. 61

B2

18 ก.ค. 61

B2

18 ก.ค. 61

18 ก.ค. 61
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อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล
1. นางฐิตินันท์ รัตนพรหม

2. นางดริญญา มูลชัย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

3. นายศิวโรฒ บุญราศรี

อาจารย์

4. นางสาววรวรรณ เพชรอุไร

อาจารย์

5. นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

อาจารย์

6. นางสาวนภัสถ์ จันทร์มี

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: Ph.D
(Polymer Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศาสตร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสาหกรรม)
ปริญญาเอก:
Ph.D.(Polymer Science
and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียาง)
ปริญญาเอก:
ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
ปริญญาเอก:
วท.ด.
(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เคมี)
ปริญญาเอก: D. Eng.

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร
นอกหลักสูตร
เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

วัสดุศาสตร์

(Materials Science)

7. นางอรุณี คงดี อัลเดรด

รอง
ศาสตราจารย์

ปริญญาโท: วท.ม.
ปริญญาตรี : วท.บ.
ปริญญาเอก: Dr.rer.nat.
(Textile Chemistry)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์พอลิ

เมอร์)

เคมีอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ
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ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

8. นางสาวอุษารัตน์ รัตนคานวน

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร
นอกหลักสูตร

ปริญญาตรี : วท.บ.
(เคมี)
ปริญญาเอก:
วท.ด.
(วัสดุศาสตร์)
ปริญญาโท: วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ป
ระยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี
อุตสาหกรรม)

เคมีอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นางฐิตินันท์
รัตนพรหม

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

2. นางดริญญา มูลชัย

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

3. นายศิวโรฒ
บุญราศรี

อาจารย์

4. นางสาววรวรรณ
เพชรอุไร

อาจารย์

5. นางพิไลวรรณ
พรประสิทธิ์

อาจารย์

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
ปริญญาโท: วท.ม.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี
:
วท.บ.(เคมี
อุตสาหกรรม)
ปริญญาเอก:
Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยี
ยาง)
ปริญญาเอก: ปร.ด.(เทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.(เทคโนโลยีพอ
ลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์)
ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)

สังกัดหลักสูตร

เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์
พิเศษ)
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สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

6.นายนาพร
ปัญโญใหญ่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา

สังกัดหลักสูตร

ปริญญาโท: วท.ม.(วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)
ปริญญาเอก :
วิศวกรรมเครื่องกลปริญญาโท :
วิศวกรรมเครื่องยนต์
ปริญญาตรี : วิศวกรรม
เครื่องยนต์

7. นางมุกริน หนูคง

อาจารย์

ปริญญาโท : M.Sc.(Agricultural
and Biological Engineering)
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม)

8. นางกาญจนา
นาคประสม

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

9. นางสาวหยาดฝน
ทนงการกิจ

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

10.นายนักรบ
นาคประสม

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Processing)
ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรม
อาหาร)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร)
ปริญญาเอก : วศ.ด.(วิศวกรรม
อาหาร)
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว)
ปริญญาตรี : วท.บ.(วิศวกรรม
กระบวนการอาหาร)
ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Engineering)
ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมการ
อาหาร)
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรม
เกษตร)

1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

นอก
หลักสูตร

วิศวกรรม
เกษตร
(ระดับ
ปริญญา
ตรี)
วิศวกรรม
อาหาร
(ระดับ
ปริญญา
ตรี)
วิศวกรรม
อาหาร
(ระดับ
ปริญญา
เอก)
วิศวกรรม
อาหาร
(ระดับ
ปริญญา
โท)
วิศวกรรม
อาหาร
(ระดับ
ปริญญา
ตรี)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์
พิเศษ)

8
1.3 ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจานวน 5 คน ดังนี้
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดริญญา มูลชัย
3) อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
4) อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
5) อาจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.2 อาจารย์ทุกท่านมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1. 1) นางฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศาสตร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Tithinun Rattanaplome, Philaiwan Pornprasit, Worawan Petchurai, Napat chantaramee. 2 0 1 8 . Surface Modification of
Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates, Proceedings of the
10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB 2018) , 515519.
2) อโนดาษ์ รัชเวทย์ ฐิตินันท์ รัตนพรหม ขวัญดาริน จันทร์วงศ์. 2561. การพัฒนาฟิล์มจากน้ายางธรรมชาติผสมเพอร์ ไลต์ที่มี
สมบัติลดกลิ่น. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ตพี ิมพ์. 46(2) หน้า 201-211
3) พันธ์ศักดิ์ ภักดี และ ฐิตินันท์ รัตนพรหม. 2561. การทดสอบการถ่ายเทความร้อนของแผ่นวัสดุที่ทาจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรโดยมีปูนซีเมนต์เป็นตัวประสาน ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้า
1-11
ชื่อ-นามสกุล
1. 2) นางดริญญา มูลชัย

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ปริญญาโท:วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
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ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสาหกรรม)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Darinya Moonchai, Philaiwan Pornprasit, Vimol Donmoon, and Sasidhorn Chanputdha. 2018. Mechanical Properties and
Swelling of Natural Rubber Vulcanizate Filled with Rice Bran Carbon, Proceeding of the 9 th Rajamangala University of
Technology International Conference,1-3 August 2018, 239-245.
2) ดริญญา มูลชัย และจักร์กฤษ เตสทิ. 2561. สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสมยางธรรมชาติอพิ อกไซด์โดยใช้ราสกัดน้ามันเป็น
สารตัวเติม รายงานการประชุมวิชาการประจาปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 275-281.
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1. 3) นางสาววรวรรณ เพชร
อุไร

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) พัชรี แก้วภา, รัชนีรมณ์ เทพวิสุทธิ์ และวรวรรณ เพชรอุไร. 2562. อิทธิพลของอัตราส่วนเขม่าดาต่อแคลเซียมคาร์บอเนตต่อ
สมบัติเชิงกลของแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ , รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13 21 พฤศจิกายน 2562 (RANC2019) หน้า 989-997.
2) วรวรรณ เพชรอุไร, ธนัญญา ศิริวาส และธเนศ ไชยชนะ. 2562. อิทธิพลของปริมาณซังข้าวโพดบดต่อสมบัติแผ่นยางปูพื้น
จากยางพารา, รายงานสืบเนื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ประจาปี 25
กรกฎาคม 2562 (RMUTCON2019) หน้า 193-206.
3) พรเมธี คาพีร์, ธนเศ ไชยชนะ, ภคมน ปินตานา, วรวรรณ เพชรอุไร, และวุฒิกานต์ ปุระพรหม. 2562. การประเมินความ
เป็นไปได้ในการผลิตเปลือกถั่วดาวอินคาสาหรับการพัฒนาเป็นวัสดุฉนวนทางความร้อน (สมบัติเชิงกายภาพและปริมาณ ).
รายงานสืบเนื่องการจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TREC-12).
4) Worawan Pechurai , Sitthinun Saengdian and Wanichaya Chairuen. 2018. Green Natural Rubber Foam filled with Spent
Coffee Grounds, Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB 2018)
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1. 4) นางพิไลวรรณ พร
อาจารย์
คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร
ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ประสิทธิ์
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Philaiwan Pornprasit, Aroonsri Aiemrum. 2 0 1 8 . Natural Rubber Latex Foam for Seedling, Proceedings of the 10th
International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 515-519.
2) Philaiwan Pornprasit, Worawan Pechurai, Natthiti Chiangraeng, Chamnan Randorn, Nopakarn Chandet, Pitchaya
Mungkornasawakul and Piyarat Nimmanpipug. 2 0 1 8 . Nanomodified ZnO in Natural Rubber and Its Effects on Curing
Characteristics and Mechanical Properties, Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5): 2195-2200.
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3) Rattapol Pornprasit, Philaiwan Pornprasit, Pruet Boonma and Juggapong Natwichai. 2 0 1 8 . A study on prediction
performance of the mechanical properties of rubber using Fourier- transform near infrared spectroscopy, Journal of Near
Infrared Spectroscopy, 2018, 26 (6): 351-358.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1. 5) นายศิวโรฒ บุญราศรี
อาจารย์
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
ปริญญาเอก: Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียาง)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Siwarote Boonrasri, Naruemon Thongkong and Pongdhorn Sae– Oui, 2018. Influence of Free Fatty Acid in Eco- Friendly
Oil on Physical Properties of Carbon Black- Filled Styrene Butadiene Rubber and Natural Rubber Blend. In Proceeding of
The 8th International Polymer Conference of Thailand, June 14th – 15th, 2018, Bangkok, Thailand. pp. 176-181.
2) Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui, Mathurot Chaiharn and Chananpat Rardniyom. 2018. Effects of Chitosan Contents
on Latex Properties and Physical Properties of Natural Rubber Latex/Chitosan Composites. RMUTP Research Journal, Vol.
12, No. 1, pp. 172-182.

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีย างและพอลิ
เมอร์ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามมาตรฐานคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด คือ คุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช าที่ต รงหรือ สัมพันธ์กั บ สาขาวิช าที่เ ปิดสอน โดยมีวาระตั้งแต่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [เอกสารอ้างอิง 1]
3.2 อาจารย์ทุกท่านมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
3.3 ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีอาจารย์
ประจาหลักสูตรทั้งหมดจานวน 8 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1. 1) นางฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี:
วท.บ.(วัสดุ
ศาสตร์)

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
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1)

Tithinun Rattanaplome, Philaiwan Pornprasit, Worawan Petchurai, Napat chantaramee. 2018. Surface Modification
of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates, Proceedings
of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB
2018), 515-519.
2) อโนดาษ์ รัชเวทย์ ฐิตินันท์ รัตนพรหม ขวัญดาริน จันทร์วงศ์. 2561. การพัฒนาฟิล์มจากน้ายางธรรมชาติผสมเพอร์ไลต์
ที่มีสมบัติลดกลิ่น. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ตพี ิมพ์. 46(2) หน้า 201-211
3) พันธ์ศักดิ์ ภักดี และ ฐิตินันท์ รัตนพรหม. 2561. การทดสอบการถ่ายเทความร้อนของแผ่นวัสดุที่ทาจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรโดยมีปูนซีเมนต์เป็นตัวประสาน ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
หน้า 1-11
1. 2) นางดริญญา มูลชัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
ปริญญาโท:วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสาหกรรม)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Darinya Moonchai, Philaiwan Pornprasit, Vimol Donmoon, and Sasidhorn Chanputdha. 2018. Mechanical Properties
and Swelling of Natural Rubber Vulcanizate Filled with Rice Bran Carbon, Proceeding of the 9 th Rajamangala
University of Technology International Conference,1-3 August 2018, 239-245.
2) ดริญญา มูลชัย และจักร์กฤษ เตสทิ. 2561. สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ราสกัด
น้ามันเป็นสารตัวเติม รายงานการประชุมวิชาการประจาปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 275-281.
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1. 3) นางสาววรวรรณ เพชร
อุไร

อาจารย์

ปริญญาเอก:
ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี
:
วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) พั ช รี แก้ ว ภา, รั ช นี ร มณ์ เทพวิ สุ ท ธิ์ และวรวรรณ เพชรอุ ไ ร. 2562. อิ ท ธิ พ ลของอั ต ราส่ว นเขม่ า ด าต่อ แคลเซียม
คาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ , รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21 พฤศจิกายน 2562 (RANC2019) หน้า 989-997.
2) วรวรรณ เพชรอุไร, ธนัญญา ศิริวาส และธเนศ ไชยชนะ. 2562. อิทธิพลของปริมาณซังข้าวโพดบดต่อสมบัติแผ่นยางปู
พื้น จากยางพารา, รายงานสืบ เนื่องการจัด ประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง ที่ 11
ประจาปี 25 กรกฎาคม 2562 (RMUTCON2019) หน้า 193-206.
3) พรเมธี คาพีร์, ธนเศ ไชยชนะ, ภคมน ปินตานา, วรวรรณ เพชรอุไร, และวุฒิกานต์ ปุระพรหม. 2562. การประเมินความ
เป็ น ไปได้ในการผลิต เปลือกถั่วดาวอิน คาส าหรับ การพัฒ นาเป็น วัส ดุฉ นวนทางความร้อน (สมบั ติเ ชิง กายภาพและ
ปริมาณ). รายงานสืบเนื่องการจัดประชุม สัมมนาวิชาการรูปแบบพลัง งานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
(TREC-12).
4) Worawan Pechurai , Sitthinun Saengdian and Wanichaya Chairuen. 2 0 1 8 . Green Natural Rubber Foam filled with
Spent Coffee Grounds, Proceedings of the 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB 2018)
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ชื่อ-นามสกุล
1. 4) นางพิไลวรรณ พร
ประสิทธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Philaiwan Pornprasit, Aroonsri Aiemrum. 2018. Natural Rubber Latex Foam for Seedling, Proceedings of the 10th
International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 515519.
2) Philaiwan Pornprasit, Worawan Pechurai, Natthiti Chiangraeng, Chamnan Randorn, Nopakarn Chandet, Pitchaya
Mungkornasawakul and Piyarat Nimmanpipug. 2018. Nanomodified ZnO in Natural Rubber and Its Effects on Curing
Characteristics and Mechanical Properties, Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5): 2195-2200.
3) Rattapol Pornprasit, Philaiwan Pornprasit, Pruet Boonma and Juggapong Natwichai. 2018. A study on prediction
performance of the mechanical properties of rubber using Fourier- transform near infrared spectroscopy, Journal of
Near Infrared Spectroscopy, 2018, 26 (6): 351-358.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1. 5) นายศิวโรฒ บุญราศรี
อาจารย์
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร
ปริญญาเอก: Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท:
วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี
:
วท.บ.
(เทคโนโลยียาง)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Siwarote Boonrasri, Naruemon Thongkong and Pongdhorn Sae– Oui, 2018. Influence of Free Fatty Acid in EcoFriendly Oil on Physical Properties of Carbon Black- Filled Styrene Butadiene Rubber and Natural Rubber Blend. In
Proceeding of The 8th International Polymer Conference of Thailand, June 14th – 15th, 2018, Bangkok, Thailand.
pp. 176-181.
2) Siwarote Boonrasri, Pongdhorn Sae–Oui, Mathurot Chaiharn and Chananpat Rardniyom. 2018. Effects of Chitosan
Contents on Latex Properties and Physical Properties of Natural Rubber Latex/Chitosan Composites. RMUTP Research
Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 172-182.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1. 6) นางสาวนภัสถ์ จันทร์มี
อาจารย์
คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร
ปริญญาเอก: D. Eng.

(Materials Science)
ปริญญาโท: วท.ม.
ปริญญาตรี : วท.บ.
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
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1)

Tithinun Rattanaplome, Philaiwan Pornprasit, Worawan Petchurai, Napat chantaramee. 2018. Surface Modification
of Perlite by Using Silane for the Enhancement of Heat Aging Resistance of Natural Rubber Vulcanisates, Proceedings
of the 1 0 th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB
2018), 515-519.
2) นภัสถ์ จันทร์มี และฐิตินันท์ รัตนพรหม. 2558. สมบัติบ่งชีศ้ ักยภาพการใช้น้ายางคอมปาวด์เป็นตัวเชื่อมประสานสาหรับ
ผลิตภัณฑ์จากดิน. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3) Chantaramee, N and Rattanaplome, T. 2015. Flexural strength and abrasion resistance of clay- based materials
reinforced with vulcanized natural rubber latex. In Proceedings of the Bangkok International Conference on
Engineering and Applied Sciences 2015. Higher Education Forum.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1. 7) นางอรุณี คงดี อัลเดรด
รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร
ปริญญาเอก: Dr.rer.nat.
(Textile Chemistry)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Raksa A. , Sawaddee P. , Raksa P. and Aldred A. K. 2017. Microencapsulation, Chemical Characterization and
Antibacterial activity of Citrus hystrix DC. (Kaffir Lime) peel essential oil, Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly,
148, 1229-1234.
2) Kosawatnakul S. , Nakpathom M, Bechtold T. and Aldred A. K. 2018. Chemical finishing of cotton fabric with silk
fibroin and its properties, Accepted for publication in Cellulose Chemistry and Technology, 52 (1-2), 123-128.
3) Aldred A. K. , Chokbundit W. , Saengsorn K. 2017. Influence of shell number on loading capacity of microcapsules
containing fragrance, International Journal of Chemical Engineering and Applications, 8(6), 377-381.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
1. 8) นางสาวอุษ ารัต น์ รัต น
ผู้ชา่ ยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก: วท.ด. (วัสดุ คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร
คานวน
ศาสตร์)
ปริญญาโท: วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ
ยุกต์และเทคโนโลยี
สิ่งทอ)
ปริญญาตรี : วท.บ. (เคมี
อุตสาหกรรม)
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง)
1) Phanumas Chaiworn and Usarat Ratanakamnuan. 2 0 1 6 . Esterification of Rice Straw Cellulose Using Microwave
Heating for Plastic Film Preparation. Key Engineering Materials. Vol. 709, 86-90.
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4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4.1.2 หากเป็นอาจารย์ผสู้ อนก่อนเกณฑ์นปี้ ระกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีอาจารย์ผู้สอนที่
สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมดจานวน 10 คน แบ่งเป็นสังกัดในหลักสูตร 5 คน
และนอกหลักสูตร 5 คน และมีอาจารย์ผู้สอนนอกคณะฯ อีก 69 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
สอน (ปี)
19

1. นางฐิตินันท์ รัตนพรหม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก: Ph.D (Polymer
Engineering)
ปริญญาตรี: วท.บ.(วัสดุ
ศาสตร์)

2. นางดริญญา มูลชัย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี
อุตสาหกรรม)
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3. นางสาววรวรรณ เพชรอุไร

อาจารย์

ปริญญาเอก: ปร.ด.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)

11

4. นางพิไลวรรณ พรประสิทธิ์

อาจารย์

ปริญญาเอก: วท.ด.(เคมี)
ปริญญาโท: วท.ม.
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.(เคมี)

9

5. นายศิวโรฒ บุญราศรี

อาจารย์

16

6.นายนาพร ปัญโญใหญ่

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก: Ph.D.(Polymer
Science and Technology
ปริญญาโท: วท.ม.
(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยียาง)
ปริญญาเอก :
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วิศวกรรม
เครื่องยนต์
ปริญญาตรี : วิศวกรรม
เครื่องยนต์

16

รายวิชาที่สอน

1) ยพ 201 วัสดุศาสตร์
พืน้ ฐาน
2) ยพ 441 การจัดการ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
3) ยพ 313 เทคโนโลยี
พลาสติก
4) ยพ314 พอลิเมอร์ชีวภาพ
1) ยพ 221 ยางธรรมชาติ
2) ยพ321 ยางสังเคราะห์
3) ยพ 411 พอลิเมอร์ผสมและ
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
4) ยพ 231 สารเคมีสาหรับยาง
5) ยพ 232 เคมีและฟิสิกส์ยาง
1) ยพ 341 กระบวนการแปร
รูปยาง
2) ยพ 411 พอลิเมอร์ผสมและ
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
3) ยพ 331 การทดสอบสมบัติ
ทางฟิสิกส์ของยางและพอลิ
เมอร์
4) ยพ 345 เทคโนโลยีการ
ออกสูตรยาง
1) ยพ 311 วัสดุพอลิเมอร์
พืน้ ฐาน
2) ยพ 322 เทคโนโลยีน้ายาง
3) ยพ 232 เคมีและฟิสิกส์ยาง
4) ยพ 312 การตรวจ
ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
5) ยพ 314 พอลิเมอร์ชีวภาพ
1) ยพ 343 ผลิตภัณฑ์ยาง 1
2) ยพ 413 พอลิเมอร์เชิง
ประกอบ
3) ยพ 344 ผลิตภัณฑ์ยาง 2
4) ยพ 491 สัมมนา
1) วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม
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ชื่อ-นามสกุล

7. นางมุกริน หนูคง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ปริญญาโท :
M.Sc.(Agricultural and
Biological Engineering)
ปริญญาตรี : วศ.บ.
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Processing)
ปริญญาโท : วศ.ม.
(วิศวกรรมอาหาร)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร)
ปริญญาเอก : วศ.ด.
(วิศวกรรมอาหาร)
ปริญญาโท : วท.ม.
(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
ปริญญาตรี : วท.บ.
(วิศวกรรมกระบวนการ
อาหาร)
ปริญญาเอก : Ph.D.(Food
Engineering)
ปริญญาโท : วศ.ม.
(วิศวกรรมการอาหาร)
ปริญญาตรี : วศ.บ.
(วิศวกรรมเกษตร)

8.นางกาญจนา นาคประสม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9.นางสาวหยาดฝน ทนงการกิจ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10. นายนักรบ นาคประสม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
สอน (ปี)
8

รายวิชาที่สอน

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกร

7

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกร

7

1) วก 120 คอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกร
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1) วก 120 คอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกร

ที่มา: https://erp.mju.ac.th/qaRpt1.aspx

14. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เริ่มเปิดครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อุตสาหกรรมการยาง)
และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปี
พ.ศ. 2554 โดยได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นชื่ อ หลั ก สู ต รเป็ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และในปีการศึกษา 2559 ได้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 ที่ผ่านมติเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
[เอกสารอ้างอิง 2] ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันและยังอยู่ในรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด (ไม่
เกิน 5 ปี) และในขณะนี้หลักสูตรฯ กาลังดาเนินการปรับปรุงและทบทวนรายวิชาสาหรับหลักสูตร
ปรับปรุง เพื่อให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564 [เอกสารอ้างอิง 3]
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1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการประจาคณะ
4. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
6. สภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558
ในการประชุมครั้งที่ 20/2558
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ในการประชุมครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
[1,2]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยหลั ก สู ตรนี้ไ ด้ผ่านการนาเสนอและให้ความคิดเห็นจากผู้ท รงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิท ยาลั ย
รวมทั้งนาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรนี้มาใช้ในการ
ก าหนดผลลั พ ธ์ การเรีย นรู้ที่ค าดหวั งของหลัก สูตร ดังภาพที่ 1.1 ซึ่ง หลัก สูตรได้ก าหนด PLOs ที่
สะท้ อ นถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของคณะที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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PLO1 มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดใี นวิชาชีพด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
PLO2 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และท างานร่วมกั บ ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Sub PLO2.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Sub PLO2.2 มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้ อมูล
ได้
PLO3 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO3.1 สามารถอธิ บ ายหลั ก การและเชื่ อ มโยงความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า น
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้
PLO4 สามารถออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิ
เมอร์ได้อย่างเป็นระบบ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วยนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต
ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต เช่น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ผู้ประกอบการ

วิเคราะห์วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวมถึงของคณะที่สังกัด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิภาคย์ OBE
และ PLO

วิเคราะห์และกาหนด
OBEs และ PLOs จาก
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ทบทวน

สรุปและกาหนด OBE
และ PLO ของหลักสูตร

ภาพที่ 1.1 กระบวนการกาหนด OBE และ PLO ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
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ตารางที่ 1.1

วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สร้ า งและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ที่
มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้าง
นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยในกากับ
1. ส่ ง เสริ ม บั ณ ฑิต ให้ มีค วามรู้ ใ นเชิง วิ ช าการ
และเป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง วิ ช าชี พ ทางด้ า น
วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
(Entrepreneurs) ที่ ทั น ต่ อ การปเลี่ ย นแปลง
สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวติ
(Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
ดารงตนได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และอุ ต สาหกรรมเกษตร และเผยแพร่ สู่
สั ง คมในทุ ก ระดั บ ทั้ ง กลุ่ ม เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งบุคลากร และ
ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อแสวงหารายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
การเกษตรในระดับนานาชาติ

1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยเฉพาะการเป็ น
ผู้ ปร ะ ก อบก า ร ( Entrepreneurs) ที่ ทั น ต่ อ
กระแสการเปลี่ ย นแปลงโดยเน้ น ทางด้ า น
ก า ร เ ก ษ ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาที่ ส อดคล้ อ งกั บทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และสั ง คมของ
ประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ ผู้ด้ อ ยโอกาสเข้ า ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใน
สาขาวิ ช าต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการ
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริ ก ารวิ ช าการและความร่ ว มมื อ ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
5. พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
วิ ช าการด้ า นการเกษตร เพื่ อ เป็ น ที่ พ่ึ ง ของ
ตนเองและสังคม
6. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้ า งและพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ค วาม
โปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การกาหนด PLOs ของหลักสูตรไว้ 4 ข้อข้างต้น ผ่านกระบวนการประชุมกลั่นกรอง ทบทวน
วิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของคณะและมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 3/2562 และครั้ง
ที่ 4/2562 [เอกสารอ้างอิง 4] โดยพบว่า PLOs มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
จานวน 3 ข้อ (จาก 5 ข้อ) ในเรื่องการสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์
เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และ Soft skill สามารถ
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมและเผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ และหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยจานวน 3 ข้อ (จาก 7 ข้อ) ในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถ
ในวิชาการและวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยียางฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
สังคมได้ ทั้งนี้หลักสูตรได้ประเมินแล้วพบว่า PLOs ของหลักสูตร มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะแต่ยังสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ไม่ครอบคลุม
ตารางที่ 1.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
PLOs ของหลักสูตร
PLO1 มี จ รรยาบรรณและทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นวิ ช าชี พ ด้ า น
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
PLO2 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO2.1 มีทัก ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO2.2 มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
PLO3 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
Sub PLO3.1 สามารถอธิ บ ายหลั ก การและเชื่ อ มโยง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ได้
PLO4 ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างเป็น
ระบบ

ระดับคณะ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ข้อ 2

ระดับมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ข้อที่ 1, 3
และ 4
ข้อที่ 1



ข้อ 2



ข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 1, 3
และ 4



ข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 1, 3
และ 4
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1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง [3]
หลักสูตรได้พิจารณาความสัมพันธ์ของ PLOs กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และ
ทัก ษะทั่ว ไป (Generic LO, GLO) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific LO, SLO) และระดับ การ
เรียนรู้ตามทฤษฎี Bloom’s Taxonomy โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความชัดเจน
และมีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่
3/2562 และครั้งที่ 4/2562 [เอกสารอ้างอิง 4] ซึ่งแสดงความสอดคล้องของ PLOs กับ GLO และ
SLO ตั้ ง แต่ ร ะดั บ Remembering / Understanding จนถึ ง ระดั บ Applying / Analyzing ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตรด้านต่างๆ
PLOs ของหลักสูตร

PLO1 มี จ รรยาบรรณและทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นวิ ช าชี พ ด้ า น
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
PLO2 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO2.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO2. 2 มี ทั ก ษะ แ ล ะ ส ามารถ ประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
PLO3 สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและพอลิ เ มอร์ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO3.1 สามารถอธิบายหลักการและเชื่อมโยง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ได้
PLO4 สามารถออกแบบ ควบคุ ม และแก้ ปั ญ ห า
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างเป็น
ระบบ
Sub PLO4.1 สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

ความรู้และทักษะทัว่ ไป
(Generic learning
outcome)
ระดับ U1

ความรู้และทักษะเฉพาะ
(Specific learning
outcome)

ระดับ A1

ระดับ A1

ระดับ A1
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PLOs ของหลักสูตร

ความรู้และทักษะทัว่ ไป
(Generic learning
outcome)

ความรู้และทักษะเฉพาะ
(Specific learning
outcome)

Sub PLO4.2 มีทักษะการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
ทางด้ า นเทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
1 อ้างอิงจาก Bloom’s Taxonomy of Educational Obejectives (U = Understand และ A = Apply และ Analyze)

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้พิจารณาการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งครอบคลุมทั้ง
ด้านความรู้และทัก ษะทั่ว ไป และด้านความรู้และทัก ษะเฉพาะ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่ า ง
รายวิชาในหลักสูตรกับ PLOs ดังตารางที่ 1.4 พบว่าผลการเรียนรู้รายวิชามีความสอดคล้องกับผล
การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร ทั้งด้านความรูแ้ ละทักษะทั่วไป และความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทาง
ตารางที่ 1.4

ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับ PLOs
รายวิชา

วิชาเอกบังคับ
ยพ201 วัสดุศาสตร์พนื้ ฐาน
ยพ221 ยางธรรมชาติ
ยพ231 สารเคมีสาหรับยาง
ยพ232 เคมีและฟิสกิ ส์ยาง
ยพ311 วัสดุพอลิเมอร์พนื้ ฐาน
ยพ313 เทคโนโลยีพลาสติก
ยพ314 พอลิเมอร์ชีวภาพ
ยพ321 ยางสังเคราะห์
ยพ322 เทคโนโลยีนายาง
้
ยพ331 การทดสอบสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ของยางและพอลิเมอร์
ยพ341 กระบวนการแปรรูปยาง
ยพ343 ผลิตภัณฑ์ยาง 1
ยพ344 ผลิตภัณฑ์ยาง 2
ยพ345 เทคโนโลยีการออกสูตรยาง
ยพ441 การจัดการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์
ยพ491 สัมมนา
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรู้อิสระ

PLO1



















PLO2

PLO3

PLO4
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รายวิชา
วอ499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรืออบรมต่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
ยพ312 การตรวจลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
ยพ342 การบารุงรักษาเครื่องจักรกลพอลิเมอร์
ยพ411
พอลิเมอร์ผสมและเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
ยพ413 พอลิเมอร์เชิงประกอบ

PLO1


PLO2







PLO3


PLO4












1.3 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
จากตารางที่ 1.5 และ 1.6 พบว่ า หลั ก สู ต รมี ก ารน าความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ จ ากการออก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการก าหนด PLOs โดยมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และอาจารย์ แสดงความคิดเห็นต่อ PLOs ของ
หลักสูตรทั้ง 4 ข้อในระดับ Fully fulfilled
ตารางที่ 1.5 การถ่ายทอดความต้องการของ stakeholder แต่ละกลุ่มเข้าสู่ PLOs ของหลักสูตร
PLO

รายละเอียด

1

มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีในวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์
สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO2.1 มีทัก ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sub PLO2.2 มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
สามารถพั ฒนาผลิต ภั ณฑ์ยางและพอลิ เมอร์ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Sub PLO3.1 สามารถอธิ บ ายหลั ก การและเชื่ อ มโยง
ความรู้ ที่เกี่ ย วข้ อ งกั บงานด้ า นเทคโนโลยีย างและพอลิ
เมอร์ได้
สามารถออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างเป็นระบบ
Sub PLO4.1 สามารถใช้กระบวนการทางคณิต ศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

2

3

4

ผู้ใช้งาน

ศิษย์ปัจจุบัน/

บัณฑิต

ศิษย์เก่า/อาจารย์

F

F

P

F

F

M

F

F

P

F

F

P

อื่นๆ
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PLO

รายละเอียด

Sub PLO4.2 มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก ร
ทางด้ า นเทคโนโลยี ย างและพอลิ เ มอร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
F-Fully fulfilled, M-Moderately fulfilled, P-Partially fulfilled

ผู้ใช้งาน

ศิษย์ปัจจุบัน/

บัณฑิต

ศิษย์เก่า/อาจารย์

อื่นๆ
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ตารางที่ 1.6 การสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสู่การ
กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
นักศึกษา/
ศิษย์เก่า/
อาจารย์1
1. มีความ
พร้อมที่จะ
เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
2.มี
จรรยาบรรณ
และทัศนคติ
ที่ดใี นวิชาชีพ
3. มีทักษะ
การวางแผน
คิดวิเคราะห์
และ
แก้ปัญหา
4. มีทกั ษะ
การวางแผน
คิดวิเคราะห์
และ
แก้ปัญหา
5. มีความรู้
และความ
เชี่ยวในสาขา
6. มีทกั ษะ
การ
ติดต่อสื่อสาร
และ
ประสานงาน
7. มี
บุคลิกภาพ

ผู้ใช้บณ
ั ฑิต2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้3

1. มีความรู้
และความ
เชี่ยวในสาขา
2. มีความใฝ่
รู้ และเน้น
การเรียนรู้
จากการ
ปฏิบัตจิ ริง
3. มีทักษะ
การคิด
วิเคราะห์ใน
การ
แก้ปัญหา
4. ทักษะการ
คิดอย่างเป็น
ระบบและ
การคิดเชิง
สร้างสรรค์
5. ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน
และติตาม
งาน

ปรัญา
มุง่ มั่นพัฒนาบัณฑิตสูค่ วามเป็น
ผู้อุดม
ด้วยปัญญา อดทน สู้งาน
เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา
ของ
สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็น
รากฐาน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้
ความสามารถ
ในวิชาการและวิชาชีพ
โดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงโดยเน้น
ทางด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน
ท้องถิ่น
และสังคมของประเทศ
2. สร้างและพัฒนานวัตกรรม
และ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
การเกษตร

คณะวิศวกรรมฯ4

TQF5

คุณธรรม
วิสัยทัศน์
สร้างและพัฒนา จริยธรรม
บัณฑิตให้เป็นนัก
ปฏิบัตทิ ี่มุ่งมั่น
ซื่อสัตย์ เชีย่ วชาญ
รวมทั้งเสริมสร้าง
นวัตกรรม ด้าน
ความรู้
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม
เกษตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยใน
กากับ

ทักษะทาง
ปัญญา

Bloom’s
Taxonomy6

Expected
Learning
Outcomes
ด้านพุทธิ
PLO1
มี
พิสัย :
จรรยาบรรณ
Understand และทัศนคติที่ดี
ด้านจิตพิสัย ในวิ ช าชี พ ด้ า น
เทคโนโลยียาง
: Valuing
และพอลิเมอร์
ด้านพุทธิ
PLO3 สามารถ
พิสัย : Apply พัฒนา
ด้านทักษะ ผลิตภัณฑ์ยาง
พิสัย :
และพอลิเมอร์
Manipulation ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
PLO4 สามารถ
ออกแบบ
ควบคุม และ
แก้ปัญหา
กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและพอลิ
เมอร์ได้อย่าง
เป็นระบบ
ด้านพุทธิ
PLO3 สามารถ
พิสัย :
พัฒนา
Apply,
ผลิตภัณฑ์ยาง
Analyze
และพอลิเมอร์
ด้านทักษะ ได้อย่างมี
พิสัย :
ประสิทธิภาพ
Manipulation
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นักศึกษา/ ผู้ใช้บณ
ั ฑิต2
ศิษย์เก่า/
อาจารย์1
และภาวะ
ความเป็น
ผู้นา
8. มีทกั ษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
9. มีทกั ษะ
คอมพิวเตอร์
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. มีทักษะ
ทาง
คณิตศาสตร์
พื้นฐานและ
สถิติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้3

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มคี วาม
เป็นเลิศ
ทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติ

คณะวิศวกรรมฯ4

TQF5

Bloom’s
Taxonomy6

Expected
Learning
Outcomes
PLO4 สามารถ
ออกแบบ
ควบคุม และ
แก้ปัญหา
กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและพอลิ
เมอร์ได้อย่าง
เป็นระบบ
ทักษะ
ด้านพุทธิ
PLO2 สามารถ
ความสัมพันธ์ พิสัย : Apply สื่อสารทั้ง
ระหว่าง
ด้านจิตพิสัย ภาษาไทยและ
บุคคล และ :
ภาษาอังกฤษ
ความ
Responding และทางาน
รับผิดชอบ
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
PLO4 สามารถ
ออกแบบ
ควบคุ ม และ
แ ก้ ปั ญ ห า
กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและพอลิ
เมอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เป็นระบบ
ทักษะการคิด ด้านพุทธิ
PLO3 สามารถ
วิเคราะห์เชิง พิสัย :
พัฒนา
ตัวเลข การ Apply,
ผลิตภัณฑ์ยาง
สื่อสาร และ Analyze
และพอลิเมอร์
การใช้
ด้านทักษะ ได้อย่างมี
เทคโนโลยี
พิสัย :
ประสิทธิภาพ
สารสนเทศ Manipulation
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นักศึกษา/
ศิษย์เก่า/
อาจารย์1

1

ผู้ใช้บณ
ั ฑิต2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้3

คณะวิศวกรรมฯ4

TQF5

Bloom’s
Taxonomy6

Expected
Learning
Outcomes
PLO4 สามารถ
ออกแบบ
ควบคุ ม และ
แ ก้ ปั ญ ห า
กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางและพอลิ
เมอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เป็นระบบ

แบบประเมินความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
2 แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัตง
ิ านสหกิจศึกษา
3 เวบไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.mju.ac.th/main/new_vision/
4
เวบไซต์ของคณะฯ https://engineer.mju.ac.th/
5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
6 อ้างอิงจาก Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives ทั้ง 3 ด้าน
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การวิเคราะห์ช่องว่างและแนวทางการปรับปรุง
เกณฑ์ที่
1.1 การกาหนด
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังต้อง
สะท้อนถึง
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

1.2 ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
ครอบคลุมทัง้
ความรู้และทักษะ
ทั่วไป รวมถึง
ความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง
1.3 ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังสะท้อน
ถึงความต้องการ
ของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน

การดาเนินการปัจจุบนั
- มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรในการ
วิเคราะห์ PLO
- มีการออกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ที่พึงประสงค์ โดยใช้
ทั้งแบบที่เป็นเอกสารและ
ประเมินออนไลน์
- มีการเสวนาระดมความ
คิดเห็นจากศิษย์เก่าและผูใ้ ช้
บัณฑิต
- มีการกาหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึง่ ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้และทักษะทั่วไป
และด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะ
- มีการแสดงความสัมพันธ์
ของแต่ละรายวิชากับ PLOs
มีการนาความคิดเห็นที่ได้จาก
การออกแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ผใู้ ช้บัณฑิตมาใช้ใน
การกาหนด PLOs

ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังยัง
ขาดความครอบคลุมถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

แนวทางการปรับปรุง
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ส า ห รั บ
หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ.
2564 เพื่อทบทวน PLO

ไม่มี

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ส า ห รั บ
หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ.
2564 เพื่อทบทวน PLO

ความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย ยังไม่ครอบคลุม
เช่น หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน และ
ผู้ปกครอง

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ส า ห รั บ
หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ.
2564 เพื่อทบทวน PLO
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เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อน
ถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]
1.2 ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง
[3]
1.3 ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังสะท้อนถึงความต้องการ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4


5

6

7






AUN-QA criterion 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2559 และมีความพร้อมในการเผยแพร่หลัก สูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการปีการศึกษา 2559 โดยหลักสูตรฯ มีจานวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 142 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
และมีการปรับปรุง เนื้อหาและรายวิชาให้ทันสมัย ตามรายละเอียดใน มคอ. 2 ทั้งในส่วนของการ
จัดการรายวิชา การวิเคราะห์ กาหนด วางเป้าหมายผลการเรียนของรายวิชาให้สอดคลองกับ PLO
ของหลักสูตร ร่วมถึงได้วางกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้นได้ผลการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ เช่น การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน การพัฒนานักศึกษา การติดตามการคงอยู่
และการสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา การจัดกิจกรรมหรือวิธีการในการให้บรรลุตามผลการ
เรียนรู้ต่างๆ [เอกสารอ้างอิง 2] และหลักสูตรมีการสื่อสาร เผยแพร่ วัตถุประสงค์ของหลัก สูตร
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (PLOs) และรายละเอียดของรายวิชารวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ทางเวบไซต์มหาวิทยาลัยและคณะ เพจสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ทาง Facebook เอกสารประชาสัมพันธ์และเล่มหลักสูตร
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2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 ได้มีการปรับรายวิชาและเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และหลักสูตรได้นาผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ มาใช้ในการออกแบบรายวิชา ตาม
ขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ ป รากฏในเล่ ม หลั ก สู ต ร (มคอ.2) โดยการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
หลักสูตรให้ทันสมัย จะดาเนินการในสองรูปแบบ (ภาพที่ 2.1) ดังนี้
(1) การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ในระดั บ รายวิ ช าทุ ก ปีก ารศึ ก ษา โดยมี ก าร
เพิ่มเติมองค์ความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ
โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และระบุรายละเอียดการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยใน
มคอ. 3
(2) การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี
อาจารย์ประจาหลักสูตร/กรรมการปรับปรุงหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ร่วมประชุม/พิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ปรับปรุงทุกปีการศึกษา

ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่

กาหนด
เป็นการปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาของ
รายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย และ
เป็ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของ
น่าสนใจโดยไม่กระทบต่อโครงสร้าง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร และต้องระบุรายละเอียด
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.5
ภาพที่ 2.1 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
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หลักสูตรมีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาบางส่วนไปจากเดิม (หลักสูตร
ปรับปรุง 2554) โดยนาข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดของการ
ปรับปรุงที่สาคัญแสดงดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 รายวิชาและรายละเอียดของการปรับปรุง
รายวิชาที่มีการปรับปรุง
ยพ 100 ความรูเ้ บือ้ งต้น
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

1 (1-0-2)

ยพ 201 วัสดุศาสตร์พนื้ ฐาน

3 (3-0-6)

ยพ 221 ยางธรรมชาติ

3 (2-3-5)

ยพ 231 สารเคมีสาหรับยาง

3 (3-0-6)

ยพ 232 เคมีและฟิสกิ ส์ยาง

2 (2-0-4)

ยพ 311 วัสดุพอลิเมอร์เบือ้ งต้น

3 (2-3-5)

ยพ 313 กระบวนการแปรรูป
พลาสติก
ยพ 314 พอลิเมอร์ชีวภาพ

3 (2-3-5)

ยพ 321 ยางสังเคราะห์

3 (3-0-6)

ยพ 322 เทคโนโลยีนายาง
้

3 (2-3-5)

ยพ 331 สมบัติทางกายภาพของ
ยางและพอลิเมอร์
ยพ 341 กระบวนการแปรรูปยาง

3 (2-3-5)

2 (2-0-4)

3 (2-3-5)

รายละเอียดการปรับปรุง
ยกเลิกรายวิชานี้ โดยจะนาข้อมูล (โครงสร้างรายวิชา ลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ลักษณะการทางานและวิชาชีพ) มาอธิบาย
เพิ่มเติมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และในรายวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนมาเป็นวิชาเอกบังคับ เนื่องจากเป็นพื้นฐาน
สาหรับการเรียนในสาขาและเกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ และเพิ่มเติม
วิชาบังคับที่ควรเรียนผ่านมาก่อน (Prerequisite)
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียดวิ ชา
มากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียดวิ ชา
มากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เพิ่มรายวิชาใหม่ โดยเน้นหาพื้นฐานเรื่องปฏิกิริยาการัวลคาไนซ์
และสมบัตวิ สิ โคอิลาสติกของยาง
เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี ค วามชั ด เจนของ
รายละเอียดวิชามากขึน้ และเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี ค วามชั ด เจนของ
รายละเอียดวิชามากขึน้ และเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ และสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และสั ง คมของ
ประเทศ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียดวิชา
มากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียดวิ ชา
มากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ มี ค วามชั ด เจนของ
รายละเอียดวิชามากขึน้ และเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียดวิ ชา
มากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
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รายวิชาที่มีการปรับปรุง
ยพ 343 ผลิตภัณฑ์ยาง 1
2 (2-0-4)

ยพ 344 ผลิตภัณฑ์ยาง 2

2 (2-0-4)

ยพ 345 เทคโนโลยีการออกสูตร
ยาง

3 (1-6-5)

ยพ 441 การจัดการอุตสาหกรรม
พอลิเมอร์
ยพ 491 สัมมนา

3 (2-3-5)

วก 102 เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

ยพ 312 การตรวจลักษณะเฉพาะ
ของพอลิเมอร์
ยพ 421 พอลิเมอร์ผสมและเทอร์
โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
ยพ 413 พอลิเมอร์เชิงประกอบ

3 (2-3-5)

1 (1-0-2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รายละเอียดการปรับปรุง
ปรับลดจานวนหน่วยกิต และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนของรายละเอียดวิชามากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพ เดตที่
สาคัญ
ปรั บลดจ านวนหน่ว ยกิ ต โดยเน้น ภาคทฤษฎีแ ละยกเลิ ก ในส่ ว น
ภาคปฏิบัติ โดยย้ายส่วนภาคปฏิบัติไปบรรจุในวิชาเทคโนโลยีการ
ออกสูตรยาง และเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของ
รายละเอียดวิชามากขึน้
เพิ่มรายวิชาใหม่ เน้นทักษะทางวิชาชีพ การคิดวิเคราะห์ และการ
พัฒนาสูตรยางให้มสี มบัตติ ามมาตรฐานที่กาหนด โดยจัดการเรียน
การสอนแบบ Project based learning
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียดวิ ชา
มากขึ้นและเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเปลี่ยนให้มีความชัดเจนของรายละเอียด
วิชามากขึน้ และเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เพิ่ม รายวิชาใหม่ เพื่อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่า นและเขี ย นแบบทาง
วิศวกรรมแก่นักศึกษาในการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
พอลิเมอร์
เปลี่ยนชื่อและคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนของรายละเอียด
วิชามากขึน้ และเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามชัดเจนของ
รายละเอียดวิชามากขึน้ และเพิ่มเติมเนื้อหาอัพเดตที่สาคัญ
เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ และสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และสั ง คมของ
ประเทศ

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของ
วิชา [1, 2]
หลักสูตรมีการสื่อสาร เผยแพร่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (PLOs) รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ และเห็นชอบจาก สกอ.
ให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ทางเวบไซต์มหาวิทยาลัยและคณะ เพจสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ทาง Facebook และแผ่นพับหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ (Brochure) เพื่อให้ผู้ที่ตอ้ งการเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล
หลักสูตรได้
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ตารางที่ 2.3 สรุปผลการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรจากกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
แหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย1
เว็บไซต์ของคณะ2
Facebook ของสาขา3
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่หลักสูตร

การเข้าถึง
ข้อมูล
ปานกลาง
เข้าถึงได้งา่ ย
เข้าถึงได้งา่ ย
เข้าใจง่าย
เข้าใจง่าย

ความครบถ้วน/ตรงกับ
ความต้องการ
ข้อมูลทั่วไปและโครงสร้าง
หลักสูตร
ครบถ้วน
PLOs ของหลักสูตร
ได้ขอ้ มูลเป็นแบบสรุป
ได้ขอ้ มูลเป็นแบบสรุป

1http://www.education.mju.ac.th/www/programStructure.aspx?programid=59303050
2https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1335
3 https://www.facebook.com/Rubber.Polymer.Tech/

ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
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การวิเคราะห์ช่องว่างและแนวทางการปรับปรุง
เกณฑ์ที่

การดาเนินการปัจจุบนั

2.1 ข้อกาหนด
ของหลักสูตรมี
ความครอบคลุม
และทันสมัย

มีการระบุขอ้ กาหนดของ
หลักสูตรไว้อย่างครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
พื้นฐานของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้าง
หลักสูตร Curriculum
mapping รวมทัง้ ข้อกาหนด
ของแต่ละรายวิชา
มีการระบุขอ้ กาหนดของแต่ละ
รายวิชาไว้อย่างครอบคลุม
ได้แก่ วัตถุประสงค์ (CLO)
เนื้อหาวิชา วิธกี ารเรียนการ
สอน และวิธีการวัดประเมินผล

2.2 รายละเอียด
ของวิชามีความ
ครอบคลุมและ
ทันสมัย

2.3 ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงและรับรู้
ข้อกาหนดของ
หลักสูตรและ
รายละเอียดของ
วิชา

มีการเผยแพร่ขอ้ กาหนดของ
หลักสูตรที่ผา่ นการอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัยฯ และ
เห็นชอบจาก สกอ. ผ่านทาง
เวบไซต์ของมหาวิทยาลัย เวบ
ไซต์ของคณะฯ และมีการ
เผยแพร่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ผ่านทางแผ่นพับ (Brochure)

ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัติ
ไม่มี

แต่ละรายวิชาควรระบุ
วิธีการสอน วิธกี ารวัด
ประเมินผลให้ชัดเจนเพือ่ ให้
สอดคล้องตาม CLOs ที่
กาหนด

แนวทางการปรับปรุง
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 เพื่อทบทวน
ข้อกาหนดของหลักสูตร
และ PLO

- อาจารยฺผสู้ อนควร
ปรับปรุงเทคนิคการสอน
เพื่อให้บรรลุ CLOs ที่
กาหนด และนาเนือ้ หา
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
เพิ่มเติมในเนื้อหารายวิชา
ในทุกภาคการศึกษา
- อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร สาหรับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 เพื่อทบทวน
ข้อกาหนดของหลักสูตร
และ PLO
ช่องทางการสื่อสารทีใ่ ช้อาจ - เพิม่ ช่องทางการ
ยังไม่ครอบคลุมกลุม่ ผู้มีสว่ น สื่อสาร เช่น คู่มอื
ได้ส่วนเสีย
นักศึกษา การจัด Open
house หรือค่าย
วิทยาศาสตร์ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เข้าใจง่าย
- อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร สาหรับ
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เกณฑ์ที่

การดาเนินการปัจจุบนั

ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัติ

แนวทางการปรับปรุง

และสื่อสังคมออนไลน์
Facebook ในชื่อเพจ
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564 เพื่อทบทวน
ข้อกาหนดของหลักสูตร
และ PLO

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ข้อกาหนดของหลักสูตร
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย [1, 2]
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและ
ทันสมัย [1,2]
2.3 ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้
ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
[1, 2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4

5

6

7







AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางแพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 ผ่านมติเ ห็นชอบจากส านัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
[เอกสารอ้างอิง 2] ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันและยังอยู่ในรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 อีกทั้งได้นาผลข้อมูลที่ได้จากผู้มีสว่ น
ได้สว่ นเสีย ข้อมูลและเป้าประสงค์ของ PLOs มาทาการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
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ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยยึดหลักความมีคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ เนื้อหาภายในหลักสูตรประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล หลั ก เกณฑ์ใ นการประเมินผลนัก ศึก ษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกั นคุณภาพ
หลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตรและเอกสารแนบ การนาหลักสูตร
ฉบั บ นี้ ไ ปใช้ จั ด การเรี ย นการสอน ควรมุ่ ง เน้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร เพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

30
6
6
12
6
106
43
54
9
6
142

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง [2]
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของวิชาในกลุ่มต่างๆ จะพบว่ากลุ่มวิชาชีพ ในหมวดวิชาเฉพาะ (เอก
บังคับ เอกเลือก และเอกเลือก) มีจานวนหน่วยกิตคิดเป็น 75% ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมด และ
หากเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิตของวิชาเฉพาะต่อวิชาในหมวดอื่น ๆ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเลือกเสรี) พบว่ามีสัดส่วนเป็นร้อยละ 75 : 25 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญและ
ทักษะให้แก่บัณฑิตในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ทั้งนี้แต่ละรายวิชามีการจัดลาดับการเรียน
ก่อนหลังตามที่อธิบายไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 [เอกสารอ้างอิง 2] เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่จาเป็นตามลาดับ
การเรียนตัง้ แต่ขนั้ พืน้ ฐาน ขั้นกลาง ไปจนถึงขั้นที่สามารถประยุกต์ได้ในปีสุดท้าย
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ในส่วนของรายวิชา หลักสูตรได้มีการกาหนด CLOs (course learning outcomes) และจัดทา
เป็นคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้ CLOs สนับสนุนและสอดคลองกับ PLOs อีกทั้งได้กาหนดใน มคอ 3 ให้
ผู้สอนต้องกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ต้องมีการกาหนด
ตารางเรียนให้เป็นลาดับขั้น มีการประเมินตามมาตรฐาน โดยให้เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ล ะ
รายวิชา และต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติประกอบการเรียนในภาคทฤษฎีเสมอ
อีกทั้งจัดให้มีการปรับคาอธิบายรายวิชาให้ทันสมั ย หรือให้มีการเพิมเติมสิ่งที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนที่สามารถได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดใว้ใน มคอ 3 และให้รายงานเพิ่มเติมใน มคอ.5 อีก
ทั้งหลักสูตรได้สนับสนุนให้มีการใช้ สื่อออนไลน์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน เช่น ให้เผยแพร่
เอกสารประกอบการสอนในสื่อต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งนีค้ วามสอดคล้องระหว่าง
ผลการเรียนรู้รายวิชา (CLO) กับ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ทั้งนี้ในทุกภาคการศึกษาหลักสูตรจะทาการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา โดยเฉพาะ
รายวิชาที่มีความผิดพลาดหรือไม่ตอบสนองผลการเรียนรู้รายวิชา (CLOs) กับ ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร (PLO) โดยดาเนินการให้ได้อย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตร
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4,
5, 6]
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาการเรียนรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอนทั้งในส่วน
ของระดับภาพรวมของหลักสูตร และระดับรายวิชา มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
ต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากการสอนวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีแรก แล้วค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนวิชาพื้นฐานทางพอลิเมอร์ และ
วิชาชีพให้มากขึ้นในชั้นปีถัดไป ส่วนวิชาศึกษาทั่วไป จะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา ซึ่งการจัดรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร แสดงดังตารางที่ 3.1 ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา ยพ345 เทคโนโลยีการออกสูตร
ยาง ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับและเน้นการจัดเรียนรู้แบบ Project based learning ต้องได้
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ Analyze (สามารถจาแนก แยะแยะ เปรียบเทียบ ทดลอง หาความสัมพันธ์
และเหตุผล) มีการจัดลาดับการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีเพื่อให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ ดัง ภาพที่
3.1
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ตารางที่ 3.1 การจัดรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องตาม PLOs
ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

หลักเคมี 1

เคมีอินทรีย์ 1

เทคโนโลยีนายาง
้

ปฏิบัตกิ ารเคมี 1

กระบวนการแปรรูปยาง

หลักเคมี 2

ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์
1
วัสดุศาสตร์พนื้ ฐาน

ปฏิบัตกิ ารเคมี 2

เคมีเชิงฟิสิกส์

ผลิตภัณฑ์ยาง

สหกิจศึกษา หรือ

ยางธรรมชาติ

การทดสอบสมบัตทิ าง
ฟิสิกส์ของยางและพอลิ
เมอร์
พอลิเมอร์ชีวภาพ

การเรียนรู้อิสระ หรือ

พอลิเมอร์พนื้ ฐาน

เคมีอินทรีย์ 2
ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์
2
เคมีเชิงวิเคราะห์

Achievement
PLO

การจัดการ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
สัมมนา

เทคโนโลยีพลาสติก

การศึกษา หรือ ฝึกงาน
หรือ ฝึกอบรม
ต่างประเทศ

เทคโนโลยีการออกสูตร
ยาง
วิชาเอกเลือก 1

Achieve PLO 1,
3 และ 4

วิชาเอกเลือก 2

สารเคมีสาหรับยาง
เคมีและฟิสกิ ส์ยาง
ยางสังเคราะห์
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์
รายวิชาที่ 1
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
รายวิชาที่ 2
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1

การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1

การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 3

การจัดการ
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์

Achieve PLO 2
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ปี 1
การใช้ภาษาไทย

ปี 2

ปี 3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
รายวิชาที่ 1

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
รายวิชาที่ 2
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์
รายวิชาที่ 2
เกษตรเพื่อชีวิต

Introduce PLO

Reinforce PLO

ปี 4
สัมมนา

สหกิจศึกษา

การเรียนรู้อิสระ

การศึกษา หรือ ฝึกงาน
หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ
Master PLO 3 และ 4

Achievement
PLO
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ชั้นปีท่ี 1

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 3
เทอม 1

หลักเคมี
ปฏิบัติการเคมี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(วิชาสังคมศาสตร์)
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

เคมีอินทรีย์
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
วัสดุศาสตร์พืน้ ฐาน
ยางธรรมชาติ
สารเคมีสาหรับยาง
เคมีและฟิสกิ ส์ยาง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(วิทยาศาสต์และ
คณิตศาสตร์)

พอลิเมอร์พ้ืนฐาน
ยางสังเคราะห์
กระบวนการแปร
รูปยาง

เทอม 2

เทคโนโลยี
การออก
สูตรยาง
การทดสอบ
สมบัติทาง
กายภาพฯ

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการเรียงลาดับการเรียนรู้ของวิชาเทคโนโลยีการออกสูตรยาง

Achievement
PLO

1, 2, 3
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การวิเคราะห์ช่องว่างและแนวทางการปรับปรุง
เกณฑ์ที่

ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัติ
3.1 การ
มีการปรับปรุงหลักสูตรโดย กลยุทธ์การสอนและการ
ออกแบบ
จัดเรียงลาดับการเรียนรู้ที่
ประเมินผลผู้เรียนยังขาด
หลักสูตรมีความ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ ความชัดเจน
สอดคล้องกับ
คาดหวัง และในแต่ละ
ผลการเรียนรู้ที่ รายวิชาจะมีการสอดแทรก
คาดหวัง
ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ต้น โดยสามารถบูรณาการ
ความรู้ตา่ ง ๆ ได้
3.2 มีการ
กาหนดสัดส่วนที่
เหมาะสม
ระหว่างรายวิชา
ต่างๆใน
หลักสูตรเพื่อให้
บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

3.3 หลักสูตรมี
การจัดเรียง
รายวิชาอย่าง
เป็นระบบ มี
การบูรณาการ
และทันต่อยุค
สมัย

การดาเนินการปัจจุบนั

- มีการกาหนดสัดส่วน
ไม่มี
จานวนหน่วยกิตของวิชา
เฉพาะต่อวิชาในหมวดอื่น ๆ
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเลือกเสรี) เท่ากับร้อยละ
75 : 25 ซึง่ มีความเหมาะสม
ที่จะเพิม่ ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะให้แก่บัณฑิตในสาขา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- รายวิชาต่าง ๆ ถูกออกแบบ
มาให้ตอบสนองต่อ PLO ได้
ครบถ้วน
- มีการจัดเรียงลาดับการ
ไม่มี
เรียนจากขั้นพืน้ ฐาน ไปจนถึง
ขั้นสูงตามลาดับอย่าง
เหมาะสม โดยออกแบบการ
เรียนรู้ของรายวิชาใน
หลักสูตรให้สามารถนามา
บูรณาการกันได้

แนวทางการปรับปรุง
- อาจารยฺผสู้ อนควร
ปรับปรุง/เพิ่มเติม เทคนิค
การสอนและการ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนทุกระดับ เพื่อให้
บรรลุ PLOs ที่กาหนด
- อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพือ่
ทบทวน ข้อกาหนดของ
หลักสูตร และ PLO
- อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพือ่
ทบทวน ข้อกาหนดของ
หลักสูตร และ PLO

- อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพือ่
ทบทวน ข้อกาหนดของ
หลักสูตร และ PLO
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เกณฑ์ที่

การดาเนินการปัจจุบนั

ช่องว่าง (Gaps) ในการ
ปฏิบัติ

แนวทางการปรับปรุง

- มีการปรับปรุงเนื้อหาในแต่
ละรายวิชาให้มคี วามทันสมัย

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

1

2

3

4






5

6

7
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กาหนดปรัชญาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ ELO

สื่อสารถึงผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
ปรัชญาของหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้เป็น
ผูม้ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นนักปฏิบัติที่มคี ุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งนี้
ปรัชญาของหลักสูตรเกิดจากการวิเคราะห์ด้านต่างๆ คือ สถานการณ์ปัจจุบันของโลกและประเทศ
แผนการพัฒนาต่างๆ ของประเทศ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรัชญาของคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร สถานการณ์และแนวทางในการประกอบอาชีพ และความต้องการของผู้เรียนที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เล่มหลักสูตร [เอกสารอ้างอิง 2] การแนะ
แนวการศึกษาผ่านสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ และในที่ประชุม
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบปรัชญาของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน [เอกสารอ้างอิง 5]
อย่างไรก็ตามหลักสูตรควรดาเนินการในการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรผ่านช่องทาง
อื่นๆ เพิ่มเติมขึน้ อีกในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น
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Identify Gaps 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all
stakeholders
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2, 3, 4, 5]
หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี
ความสามารถในการนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาองค์ความรู้จากรายวิชาต่างๆ มาประยุกต์เพื่อใช้งาน
จริงได้ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทางหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยหลั ก สู ต รมี ร ายวิช าที่ มีก ารจั ด การเรี ย นการสอนประกอบด้ว ย การสอน
บรรยาย การปฏิบัติ การค้นคว้า การนาเสนองาน และการทารายงาน ซึ่งการดาเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active learning จะส่งผลให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่คาดหวัง และได้คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ปัญญา 4) ความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนระบุว่าในแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังข้อใดของหลักสูตร และแสดงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ไว้ในมคอ. 3 [เอกสารอ้างอิง 6]
http: / / www. education. mju. ac. th/ informationSystem/ tqfFileUpload/ officer/ tqf3FileList. aspx
ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กาหนดให้มีผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังทั้งหมด 10 ข้อ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 แสดงตัวอย่างการระบุวิธีจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมิน
ในแต่ล ะผลการเรีย นรู้ของรายวิชา ยพ 345 เทคโนโลยีก ารออกสูตรยาง [เอกสารอ้างอิง 7] ที่
อาจารย์ผู้ส อนมีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบ Project based learning โดยจัดการเรีย นรู้แบบใช้
โครงการเป็นหลัก โดยให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มมีการออกสูตรยางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางตาม
มาตรฐาน มอก. มีการทดลอง ปฏิบัติ และการอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน เพื่อให้ นักศึกษามีความ
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สนในที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การฝึก ปฏิบัติจริง กรณีศึก ษา และ Jigsaw classroom เพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้ และปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ร่วมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
และในการนาเสนอผลงาน
การพิจารณากาหนดอาจารย์ผสู้ อนของหลักสูตรฯ ได้มีการกาหนดผูส้ อนโดย พิจารณาถึง
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชาเป็นหลัก มีการจัดประชุมการจัดตารางการเรียนการ
สอน รวมถึงมุง่ เน้นการจัดผู้สอนที่มปี ระสบการณ์ตรงเข้าร่วมสอนในบางรายวิชา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดทารายละเอียดของวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา [เอกสารอ้างอิง 6]
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx
ในแต่ละภาคเรียน โดยอาจารย์ประจาวิชาแจกเอกสารในชั่วโมงแรกให้กับนักศึกษา และทาการชี้แจง
การจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา แผนการสอน และการประเมิน รวมทั้งการสอบ
และการตัดเกรด มีการกาหนดให้คณาจารย์สง่ มคอ.3 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกของการประเมิน มี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาทาการประเมินผู้สอนและการจัดการการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบ website ของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLOs
1
2
3
4
5
6
7

Outcome Statement
มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดใี นวิชาชีพนักเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลและสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลได้
สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
สามารถอธิบายหลักการและเชื่อมโยงความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้

Specific Generic
LO
LO






Level
U
A
E




A
A



A
A
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PLOs
8
9
10

Outcome Statement
มีทักษะการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้
สามารถออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพอลิ
เมอร์ได้

Specific Generic
LO
LO




Level
A
E
E

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างการระบุวิธีจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินในแต่ละผลการเรียนรู้
ของรายวิชา ยพ 345 เทคโนโลยีการออกสูตรยาง
CLOs

PLOs

1. สามารถอธิบาย
หลักการและบูรณาการ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางได้

6(A)
7(A)
9(E)

2. สามารถวิเคราะห์
สมบัตติ า่ งๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ยางได้อย่าง
ถูกต้อง

3(A)
5(A)
6(A)
7(A)

วิธีการสอน
(1) การบรรยายประกอบสื่อ (Lecture-based
learning) (K)
(2) การสาธิต (Demonstrate) (K)
(3) การฝึกปฏิบัตจิ ริง (Laboratory) (K, S)
(4) กรณีศึกษา (Case study) (K)
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
learning) (K, S)
(6) Jigsaw classroom (K)
(1) การบรรยายประกอบสื่อ (Lecture-based
learning) (K)
(2) การสาธิต (Demonstrate) (K)
(3) การฝึกปฏิบัตจิ ริง (Laboratory) (K, S)
(4) กรณีศึกษา (Case study) (K)
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
learning) (K, S)
(6) Project-based learning (K, S)

วิธีการประเมิน
- Mini project
- Assignments
- Midterm / Final Exam
- Oral presentations
(Oral assessment)
- Oral questions
(Oral assessment)
- Mini project
- Assignments
- Midterm / Final Exam
- Oral presentations
(Oral assessment)
- Oral questions
(Oral assessment)

น้าหนัก
คะแนน
30%

30%
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CLOs
3. สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางที่มีสมบัติ
ตามต้องการได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

PLOs
3(A)
5(A)
6(A)
7(A)
8(A)
9(E)

4. มีทัศนคติที่ดตี อ่ วิชาชีพ 1(A)
2(A)
มีความรับผิดชอบ และ
สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

วิธีการสอน
(1) การบรรยายประกอบสื่อ (Lecture-based
learning) (K)
(2) การสาธิต (Demonstrate) (K)
(3) การฝึกปฏิบัตจิ ริง (Laboratory) (K, S)
(4) กรณีศึกษา (Case study) (K)
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
learning) (K, S)
(6) Project-based learning (K, S)
(1) Laboratory (A, S)
(2) Cooperative learning (A, S)

วิธีการประเมิน
- Mini project
- Assignments
- Midterm / Final Exam
- Oral presentations
(Oral assessment)
- Oral questions
(Oral assessment)
- Mini project
- Self assessment
- Peer assessment
- Assignments

Identify Gaps 4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

จากการพิ จ ารณา Identify gaps 4.2 อยู่ ใ นระดั บ Deploy กล่ า วคื อ รายวิ ช าต่ า ง ๆ ใน
หลั ก สู ตรฯ ควรเพิ่มวิธี ก ารสอนที่หลากหลายและหาเครื่องมือหรือวิธีก ารที่ใ ช้ป ระเมินผู้เ รี ย นที่
เหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ [6]
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการ
เรียนสอนที่สอดแทรกการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัวเพื่อที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เป็น
ต้น ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนระหว่างรายวิชาสหกิจ
ศึกษา วอ 497 หรือการเรียนรูอ้ ิสระ วอ 498 ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งในรายวิชาสหกิจศึกษา วอ 497 มี
การกาหนดให้นักศึกษาต้องดาเนินการจัดทาโครงงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ และรายวิชา
การเรีย นรู้อิส ระ วอ 498 นัก ศึก ษาต้องท าโครงงานที่ผ่านความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ป รึ ก ษา
โครงงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหา ผ่านการ

น้าหนัก
คะแนน
20%

20%
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ทดลอง ปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล และการเรียนรูด้ ้วยตนเอง ฝึกให้นักศึกษารู้จักกระบวนการวางแผนการ
ทดลอง ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งความสามารถแสวงหาความรู้จาก
ช่องทางต่าง ๆ นอกจากนั้นมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษานาเสนอผลงานแก่ คณาจารย์ และนักศึกษา
ชั้นปีอื่น ๆ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังบรรจุวิชาสัมมนาไว้ในโครงสร้างหลักสูตร [เอกสารอ้างอิง 2]
และ [เอกสารอ้างอิง 8] ซึ่งผู้เรียนต้องหาบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์และมีความทันสมัย นามาอ่านทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ เรียบเรียง สรุปและ
สามารถนาเสนอ ถ่ายทอดให้คณาจารย์และเพื่อนๆ ฟังได้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ผ่านวิชาสัมมนา
เป็นส่วนสาคัญหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตัวผูเ้ รียนเอง รวมทั้ง
ผูเ้ รียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ปัญญา 4) ความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Identify Gaps 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
Approach
Deploy
Results
Improvement
/

Evidence

จากการพิ จ ารณา Identify gaps 4.3 อยู่ ใ นระดั บ Deploy การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
สนับ สนุนการเรีย นรู้ตลอดชีวิตของหลัก สูตรยั งต้องมีการพัฒนา คือ การเปลี่ย นแปลงปรับปรุง
วิธีการในการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้มคี วามทันสมัย ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทั้งควรมีวธิ ีการสอนและการประเมินที่ชัดเจน
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เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ

1

2

3

4

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่
ให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]



4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
[2, 3, 4,5]



4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้ ให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต [6]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

7

AUN-QA criterion 5 การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง [1, 2]
องค์ประกอบของการประเมินประกอบด้วย
1) การรับเข้าผู้เรียน (New student admission)
ในการรั บ นั ก ศึ ก ษาประจ าปี 2562 หลั ก สู ต รฯ มี แ ผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาอยู่ที่ 35 คน โดย
กาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร คือ เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ -คณิต ที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.5
และมีการรับทั้งหมดจานวน 5 รอบ ดังนี้ TCAS รอบที่ 1 และ 2 รับด้วยการพิจารณาจากเกรด และ
แฟ้มสะสมผลงาน โดยไม่มีการสอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 3 และ 4 รับด้วยการพิจารณาจากคะแนน
การสอบ Onet, Gat, Pat และ GPax ตามที่ทปอ.กาหนด ส่วนรอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ และ
โครงการพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ โควตาผู้มคี วามสามารถพิเศษ โควตาบุตรเกษตกร โควตาเด็กดีมีที่เรียน
โควตาบุตรศิษย์เก่าแม้โจ้ และโควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม้โจ้ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มี
ผูส้ มัครและลงทะเบียนเข้าเรียนจานวนทั้งสิ้น 8 คน หลังจากรับนักศึกษาใหม่เข้ามาแล้ว หลักสูตรฯ
ได้ให้นักศึกษาใหม่ตอบแบบสอบถาม [เอกสารอ้างอิง 9] ซึ่งเป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ของนั ก ศึ ก ษา ข้ อ มู ล ผู้ ป กครอง เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯ ความถนั ด ในวิ ช าใด
ความสามารถพิเศษ เป้าหมายในการประกอบอาชีพ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการที่อยากให้
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สาขาวิชาช่วยสอนเสริมในวิชาใด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางหลักสูตรฯ ใช้สาหรับประเมินความพร้อม
ก่อนเรียนของนักศึกษาแต่ละคน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนานักศึกษา นอกจากนีย้ ังได้ส่งต่อข้อมูล
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารู้จักและทราบจุดเด่นที่ควร
ส่งเสริม และจุดด้อยที่ควรพัฒนาของนักศึกษาแต่ละคน นอกจากการใช้แบบสอบถามแล้ว หลักสูตร
ฯ ยั งได้ท าการวั ด ความรู้พื้นฐานทางวิชาการที่ต้องใช้ใ นการเรีย น โดยได้ท าการสอบวัดความรู้
พื้ น ฐานในวิ ช าเคมี และคณิ ต ศาสตร์ เนื่ อ งจากในการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าของหลั ก สู ต รฯ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางเคมี และต้ อ งมี ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ ใช้ ใ นการคิ ด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา จากผลการทดสอบทั้ง 2 วิชา พบว่านักศึกษาเกือบทุกคนไม่สามารถทาข้อสอบ
วิชาเคมีได้ โดยมีคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงจัด
โครงการพี่ติวน้อง โดยได้รับทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร จึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ประสานกับนักศึกษา
รุ่นพี่จัดกิจกรรมติวรุ่นน้องในวิชาเคมีเพื่อปรับพืน้ ฐานให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา จานวน 3 ครั้ง
2) การติ ด ตามความก้ า วหน้ า อย่า งต่ อเนื่อ งระหว่ า งการศึ ก ษา (Continuous assessment
during the course of study)
หลั ก สู ต รฯ มี ร ะบบและกลไกในการประเมิ น ผู้ เ รี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยอาจารย์ ผู้ ส อนประเมิ น ผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ าก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยดาเนินการประเมินผลผู้เรียนตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
และ มคอ. 4 และแจ้งรายละเอียดให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา ผู้สอนใช้เครื่องมือที่มี
ความหลากหลายในการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งการประเมินแบบ Formative assessment และ
Summative assessment โดยใช้ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย การบ้าน แบบทดสอบ เกมส์ กิจกรรม
กลุ่ม รายงานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนองาน การเข้าชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม และการวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น และมีการแจ้งคะแนนหรือ Feedback แก่นักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อให้
นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้นึ มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติงานโดย
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในที่
ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อรับรองเกรดและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องชี้แจงวิธีการตัดเกรด วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการรายงานผลการประเมินผลและแผนการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน ใน มคอ. 5 และ มคอ. 6
[http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx] และ
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf6FileList.aspx
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3) การทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation)
หลักสูตรฯ มีรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษาที่จัดว่าเป็นรายวิชาบูรณาการความรู้และทักษะของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีลักษณะให้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีการ
ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่หลากหลาย และรายวิชาการเรียนรู้อิสระ ซึ่ง
ทั้ง 2 รายวิชาเป็นรายวิชาที่ส ามารถวัดคุณภาพนัก ศึก ษาก่อนสาเร็จการศึก ษา (Exit exam) ซึ่ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องเลือกลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เพื่อให้สาเร็จการศึกษา สาหรับในการ
ประเมินผลในรายวิชาสหกิ จได้ก าหนดเกณฑ์ก ารให้คะแนนต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย
คะแนนการเตรียมความพร้อมก่ อนไปปฏิบัติสหกิจ ผ่านการนาเสนอหน้าชั้น เกี่ยวกับข้อมูลของ
สถานประกอบการณ์ และความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ คะแนน
จากการนิเทศงานโดยตัวแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ คะแนนจากผลการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการประเมินโดยพนัก งานที่ดูแล
นักศึกษา คะแนนเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานและคะแนนจากการนาเสนองาน ซึ่งรายละเอียด
สั ด ส่ว นการประเมินแสดงดั งตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอีย ดการประเมิ น เล่ ม
รายงานและการนาเสนอ ในการประเมินประกอบด้วยกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ทั้งหมดจานวน 3 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งผ่านความเห็นชอบของหลักสูตรฯ
ตารางที่ 5.1 สัดส่วนการให้คะแนนในส่วนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายละเอียด
1. สถานประกอบการ (เต็ม 50%)
2. สถานศึกษา (เต็ม 50%)
2.1 การเตรียมข้อมูลทางวิชาการก่อนออกปฏิบัติ
สหกิจศึกษา (ประเมินจากการนาเสนอ Proposal) (เต็ม 3%)
2.2 การนิเทศงานสหกิจศึกษา (เต็ม 7%)
2.3 รูปเล่มสหกิจศึกษา (เต็ม 25%)
2.4 การสอบนาเสนองานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา (เต็ม 15%)
รวม 1+2 (100%)

คะแนนที่ได้ (%)
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ตารางที่ 5.2 รายละเอียดและสัดส่วนการให้คะแนนเล่มรายงานและการนาเสนอผลการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
หัวข้อการประเมิน
1.รูปเล่มรายงาน (60 คะแนน คิดเป็น 25%)
1.1. รูปแบบรายงาน
(จัดกั้นหน้า ความถูกต้องของตัวสะกด การเว้นวรรค
ตอน รูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม
เอกสารอ้างอิง)
1.2. ผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
โครงงาน
1). ความสาคัญและที่มาของปัญหา
2). วิธีการทดลอง
3). วิเคราะห์ผลการทดลอง
4). สรุปผลการทดลอง
รวมคะแนนรูปเล่มรายงาน (1)
2. การนาเสนอ (40 คะแนน คิดเป็น 15%)
2.1. สื่อที่ใช้นาเสนอ
2.2. ความสามารถในการนาเสนอ
ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้ หา
ลักษณะการพูดไม่เร็วหรือช้าเกินไป
ชัดเจน และใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2.3. การตอบคาถาม
รวมคะแนนการนาเสนอ (2)
รวมคะแนน (1) + (2)

คะแนน
5 คะแนน

55 คะแนน
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(10 คะแนน)
(20 คะแนน)
(5 คะแนน)
(60 คะแนน)
10 คะแนน
15 คะแนน
(10 คะแนน)
(5 คะแนน)
15 คะแนน
(40 คะแนน)
(100 คะแนน)

เช่นเดียวกับรายวิชาการเรียนรูอ้ ิสระ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเลือกทาโครงงานวิจัย ภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน ซึ่ ง หลั ก สู ต รได้ ก าหนดรายละเอี ย ดที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมินผลไว้อย่างชัด เจนแสดงดังตารางที่ 5.3 และประกอบด้วยกรรมการประเมินผลทั้งหมด
จานวน 3 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งผ่านความเห็นชองของหลักสูตรฯ
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ตารางที่ 5.3 รายละเอียดและสัดส่วนการประเมินผลการศึกษาการเรียนรู้อสิ ระ
รายละเอียด

คะแนนทีไ่ ด้
นักศึกษาคนที่ 1

นักศึกษาคนที่ 2

1. ความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน (เต็ม 5%) ที่มาและปัญหา
วัตถุประสงค์ ชัดเจน
2. การปฏิบัตงิ าน (เต็ม 40%) อ.ทีป่ รึกษา
2.1 ทักษะในการปฏิบัตงิ าน และการแก้ปัญหา (10%)
2.2 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (10%)
2.3 ผลสัมฤทธิ์ของ (20%)
3. รูปเล่ม (เต็ม 30%)
3.1 ความถูกต้องของตัวอักษร รูปแบบ (5%)
3.2 วิธีการทดลอง ชัดเจน (5%)
3.3 การแสดงผลการทดลอง ถูกต้อง ชัดเจน (คานวณ+
กราฟ+ตาราง) (7%)
3.4 วิจารณ์ผลการทดลองชัดเจน (มีการอ้างอิง) (13%)
4. การนาเสนอ (เต็ม 25%)
4.1 สื่อการนาเสนอชัดเจน (3%)
4.2 นาเสนอได้คล่องแคล่ว แต่งกายสุภาพ(2%)
4.3 อธิบายผลและวิจารณ์ผลได้อย่างชัดเจน (10%)
4.4 ตอบคาถาม (10%)
รวม (100%)
เกรด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์ความรูท้ ี่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประกอบกับพื้นฐานแรกเข้าของผู้เรียนที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนและหลักสูตรจะต้อง
ทาการพิจารณาปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการในการประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้ผลที่ได้จาก
การประเมินตอบวัตถุประสงค์ของการเรียน และการประเมิน รวมถึงสอดคล้องกับ CLOs และ PLOs
มากที่สุด
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Identify Gaps 5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มี
ความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินที่มีมาตรฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร โดยในแต่ละ
รายวิชาจะประเมินผู้เรีย นตามวั ตถุประสงค์ก ารเรียนรู้ (CLOs) ที่สอดคล้องกับ PLOs ที่หลักสูตร
ก าหนด และสอดคล้องกั บ การประเมินผลการเรีย นรู้ ตาม TQF ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุ ณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา
โดยระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการประเมิน ช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน
(ตารางที่ 4.2) และเกณฑ์การประเมินผลหรือวิธีการตัดเกรด (ตารางที่ 5.4) ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
และแจ้ ง รายละเอี ย ดให้ นั ก ศึ ก ษาทราบตั้ ง แต่ ต้ น ภาคการศึ ก ษา ผู้ ส อนมี ก ารรายงานผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้และแผนการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน ใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 และมีการ
จัดประชุมหลักสูตรฯ เพื่อรับรองผลการเรียนทุกภาคการศึกษา
ตารางที่ 5.4 เกณฑ์การประเมินผลระบบอิงเกณฑ์
ร้อยละของคะแนน
80 % ขึ้นไป
75 - 79%
70 - 74%
65 - 69%

เกรด
A
B+
B
C+

ร้อยละของคะแนน
60 - 64%
55 - 59%
50 - 54%
ต่ากว่า 50 %

เกรด
C
D+
D
F

หลั ก สู ตรฯ มีก ระบวนการก ากั บ ติดตาม และประเมินหลัก สูตร โดยการจัดประชุมเพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการจัดทามคอ. ต่างๆ โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา
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รายละเอีย ดรายวิชา (จัด ท าและส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึก ษา)
รายงานผลรายวิชา (จัดทาและส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการศึกษา) และ
อัพโหลด มคอ. ต่างๆ ส่งเข้าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการรวบรวมผลการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพื่อนามาปรับปรุงรายวิชา
และการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนต้องเปิดระบบการประเมิน
และแจ้งเตือนเพื่อติดตามการประเมินผลการสอนของตนเองจากนักศึกษา โดยพบว่าทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 2562 ได้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่ ในระดับ
มากขึ้นไป
(2) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรฯ จะแจ้งเตือน
และติดตามการจัดทา มคอ.5 และ มคอ. 6 ของผู้สอนทุกรายวิชาให้เสร็จตามกาหนดเวลา เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา การประเมินรายวิชา และแผนการปรับปรุง
Identify Gaps 5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

จากผลการพิจารณา Identify Gaps 5.2 ให้อยู่ในระดับ Deploy ทั้งนีเ้ นื่องจากวิธีการในการ
ประเมินผู้เรียนนั้นอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากองค์ความรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับพื้นฐานแรกเข้าของผู้เรียนที่แตกต่างกันเพื่อให้ผลที่ได้จากการ
ประเมินตอบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และการประเมิน รวมถึงสอดคล้องกับ CLOs และ PLOs
มากที่สุด
5.3 เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนและแผนการให้ ค ะแนนถู ก ใช้ ใ นการประเมิ น เพื่ อ ยื น ยั น ความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านกระบวนการทวน
สอบ โดยหลักสูตรฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรีย นรู้ระดับรายวิชาอย่างน้อย 25% ของ
รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยกาหนดให้ต้องมีกรรมการทวน
สอบ 2 คน/รายวิชา รายละเอียดการทวนสอบแสดงดังตารางที่ 5.5 โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแสดง
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รายละเอียดประกอบด้วย CLOs PLOs วิธีการสอน วิธีการประเมิน และน้าหนักคะแนนตามที่ได้ระบุ
ในมคอ. 3 แสดงเปรียบเทียบกับผลการดาเนินจริงว่าสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในมคอ. 3 หรือไม่
หลักสูตรฯ มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยกาหนดให้
ทุก รายวิชาต้องผ่านการประเมินข้อสอบจากกรรมการทวนสอบข้อสอบจานวน 2 ท่าน และนา
ข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับแก้ไขข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของแต่ล ะรายวิชา ส าหรับ แบบฟอร์มประเมินข้อสอบมีรายการประเมินที่กรรมการต้องท าการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 5.6 ซึ่งจากการเพิ่มการประเมินข้อสอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ทาให้รายวิชาในหลักสูตรฯ มีเครื่องมือการประเมินผลที่ผ่าน
การตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องแต่ละรายวิชา
ส่งผลให้การวัดผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึน้
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ตารางที่ 5.5 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ตามที่ระบุใน มคอ. 3

ผลการดาเนินงานจริง

ข้อเสนอแนะ
(ถ้ามี)

CLOs PLOs

วิธีการ

วิธีการ

น้าหนัก

วิธีการ

วิธีการ

น้าหนัก

สอน

ประเมิน

คะแนน

สอน

ประเมิน

คะแนน

การ
ตัด
เกรด

ตารางที่ 5.6 รายการการประเมินข้อสอบที่ใช้ในปีการศึกษา 2/2562
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ดีมาก
1. ความสอดคล้องของจุดประสงค์ที่ต้องการ
วัดผลกับข้อสอบ
2. ความสอดคล้องของมาตรฐานผลการ
เรียนรู้กับข้อสอบ
3. ความเหมาะสมของปริมาณข้อสอบกับ
เวลา
4. ความเหมาะสมของร้อยละของคาถามที่
ต้องการวัดผลในแต่ละด้าน
5. การกระจายความยากง่ายของข้อสอบ
6. การใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. ความถูกต้องของการจัดพิมพ์
8. มีองค์ประกอบที่จาเป็นอย่างครบถ้วน
9. ภาพรวมของคุณภาพข้อสอบ

ดี

ปานกลาง

ควรปรับปรุง
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Identify Gaps 5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to
ensure validity, reliability and fairness of student assessment
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


ผลของการประเมิ น Identify Gaps 5.3 เป็ น Deploy เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รฯ ยั ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
กระบวนการในการประกันความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมของการประเมินและการ
ให้คะแนนให้มากขึ้น ต้องมีการทวนสอบในกระบวนการที่ลงลึกไปถึงรายวิชาให้มากขึ้น โดยจัดแบ่ง
ช่วงเวลาของการตรวจสอบให้เหมาะสม เช่น การประเมินการวางแผนการสอนและแผนการให้
คะแนนตัง้ แต่ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเริ่มจัดการเรียนการสอน รวมทั้งหลังจัดการเรียนการสอน
ไปแล้วสักระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมหรือมาตรฐานในการให้คะแนน
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ [3]
หลักสูตรฯ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไว้ใน
เล่มหลักสูตร (มคอ.2) และมคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดยมีการกาหนดกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม TQF ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
รายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งตาม PLOs ของหลั ก สู ต ร โดยมี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นทั้ ง แบบ Formative
assessment และ Summative assessment และให้ Feedback แก่นักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้ ทั้งนี้ โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
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(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาทาส่ง
(4) ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษานาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากรายงานของวิชาสหกิจศึกษา
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา ทั้งนี้ โดย ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจาก
รายงานสหกิจศึกษา และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
4. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ โดยประเมินจากพฤติก รรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
5. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบ าย การอภิป ราย กรณีศึก ษาต่ า ง ๆ ที่มีก าร
นาเสนอต่อชั้นเรียน
นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีกระบวนการในการให้คาแนะนา
แก่นกั ศึกษาในกรณีที่นกั ศึกษามีผลการเรียนที่ไม่ดี เช่น การให้คาแนะนาว่าสมควรที่จะถอนรายวิชา
หรือไม่ หรือให้คาแนะนาว่านักศึกษาต้องวางแผนการเรียน ต้องทบทวน และอ่านหนังสืออย่างไร
เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนและทุ่มเทกับรายวิชานั้นๆ มากขึ้น เพื่อให้ สามารถเรียน
ต่อไปได้ตลอดจนสิน้ ภาคการเรียน
Identify Gaps 5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


ผลของการประเมิน Identify Gaps 5.4 เป็น Deploy หลัก สูตรฯ ควรพัฒนาการให้ข้ อ มู ล
ป้อนกลับผลการประเมินแก่ ผู้เรียนให้เหมาะสมแก่เวลามากขึ้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ย นพฤติ
กรรมการเรียนรูข้ องนักศึกษาเพื่อบรรลุตาม CLOs และ PLOs ที่กาหนดไว้
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5.5 ผู้เรียนรับรู้ถงึ สิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
หลั ก สู ตรได้เ ปิด ช่อ งทางและเปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษาสามารถเข้ าถึ งกระบวนการในการ
ร้องเรียนในผลการศึกษา (ระดับผลคะแนน) โดยการที่ให้นักศึกษาดาเนินการติดต่อประสานงานกับ
ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ ในกรณีที่นักศึกษาคิดว่าระดับผลคะแนนมีความผิดปรกติ นักศึกษาสามารถ
ขอดูผลการตรวจข้อสอบของตัวเองได้ และนักศึกษาสามารถขอคาอธิบายในการให้คะแนนนัน้ ได้
นอกจากนีห้ ลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้มแี นวทางในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยนักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้
1) กล่องรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นของนัก ศึกษาที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์
2) ร้ อ งเรี ย นผ่ า นทางอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา/อาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ ประธานอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
3) ร้องเรียนผ่านทาง https://www.facebook.com/Rubber.Polymer.Tech/
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีกระบวนการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรีย นของ
นักศึกษาแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้ (1) กรณีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนและสามารถดาเนินการได้
ทันที อาจารย์ผู้รับเรื่องร้องเรีย นประสานงานกับ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับ ผิด ชอบ
ด าเนิ น การในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบ เสร็ จ แล้ ว น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม หลั ก สู ต รฯ และ (2) กรณี ก าร
ด าเนินการเกี่ ยวกับข้อร้องเรีย นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตร ให้นาข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณาข้อ ร้องเรียนของนักศึกษา และร่วมกันหาแนวทางเพื่อดาเนินการแก้ไขตามข้อ
ร้ อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา แล้ ว แจ้ ง นั ก ศึ ก ษาให้ ท ราบถึ ง มติ ข องที่ ป ระชุ ม หลั ก สู ต รฯ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานในข้อร้องเรียนดังกล่าว
(1)เร่งด่วน / ดาเนินการได้ทันที
เรื่องร้องเรียน

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ

(2)เรื่อ งส าคั ญ ต้อ งผ่ าน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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Identify Gaps 5.5 Students have ready access to appeal procedure
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


ผลของการประเมิ น Identify Gaps 5.5 เป็ น Deploy หลั ก สู ต รควรเพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ร้องเรียนของนักศึกษาให้มากขึ้น และกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ควรมีความกระชับ
และฉับไวมากขึ้น
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

การประเมินผู้เรียน

1

2

3

4

5.1 การประเมินผูเ้ รียนมีความสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]



5.2 การประเมินผูเ้ รียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน
วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การ
ให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและ
สื่อสารให้ผเู้ รียนรับทราบ [4, 5]





5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้
ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผูเ้ รียน
[6, 7]
5.4 มีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมิน
ผูเ้ รียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ [3]

5



6

7
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ข้อ

การประเมินผู้เรียน

1

2

3

4

5.5 ผูเ้ รียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์
[8]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

7

Criterion 6. Academic Staff Quality
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง การปรับ
วิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
หลักสูตรมีคณาจารย์ประจาทั้งหมดจานวน 5 ท่าน จบการศึกษาปริญญาเอก 4 ท่าน และ
ปริญญาโท 1 ท่าน ทุกท่านมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่ ตรงและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนเกิ น 5 ปี มี ผ ลประเมิ น ภาษาอั ง กฤษเหมาะสมตามเกณฑ์ แ ละมี
ตาแหน่งวิชาการ โดยผลงานวิชาการ 2 ปี ย้อนหลังแสดงในตารางที่ 6.1 และ 6.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 6.1 วิเคราะห์ตาแหน่งทางวิชาการและระดับผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
ดร. วรวรรณ เพชรอุไร
ดร. ฐิตนิ ันท์ รัตนพรหม
ดริญญา มูลชัย
ดร. ศิวโรฒ บุญราศรี
ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์

ระดับผลการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ/สมรรถนะของมหาวิทยาลัย
B2/L4
C1/L5
B2/L4
B2/L4
B2/L4
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ตารางที่ 6.2 ผลงานวิชาการ 2 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้
รายการ
บทความวารสารระดับนานาชาติ
บทความวารสารระดับชาติ
บทความวิจัยใน Proceedings สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยใน Proceedings สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รวม

จานวนเรื่องต่อปี
2561
2562
2
0
3
2
1
5
5
2
11
9

หลักสูตรฯ ได้มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯ กาหนดนโยบาย
แผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุ ณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ตรที่ก าหนดโดยส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา สกอ. ซึ่งหลัก สูตรมี
ภาระหน้าที่บริหารอาจารย์เริ่มจากวิเคราะห์พิจารณาคุณวุฒิ อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา และจัดทาแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งนีแ้ ผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดาเนินการบริหารจัดการ ใน 4 บริบทด้วยกันคือ การสืบทอดตาแหน่ง การกาหนดภาระงานสอน
การส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และ การกากับดูแลการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA
การสืบทอดตาแหน่ง การเลือกประธานหลักสูตรชุดใหม่หลังจากวาระการเป็นประธาน
หลักสูตรของ อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเลือกจาก
อาจารย์ที่ไม่เคยเป็นประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ไม่ได้เป็นประธานในรอบ 4 ปี ดังนั้น
อาจารย์ที่มีสิทธิ์รับเลือกมีอยู่ 3 ท่านคือ อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธ์ อ.ดร.ศิวโรฒ บุญ
ราศรี และ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม การเลือกประธานโดยการลงคะแนนเสียงในกลุ่ม
messenger กลุ่มสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ จานวน 5 ท่าน
และสายสนับสนุน 3 ท่าน ผลคะแนนเป็นเอกฉันท์ คือ อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธ์ เป็น
ประธานหลักสูตรหลังจาก อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร หมดวาระ โดยประธานหลักสูตรที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นผู้เ ลือกให้ อ.ดร. ศิวโรฒ บุญ ราศรี ท าหน้าที่ เ ป็นรองประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ทาหน้าที่เป็นเลขานุก ารอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ในรอบต่อไป [เอกสารอ้างอิง 10]
การกาหนดภาระงานสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ทาหน้าที่กากับ ดูแล
การเรียนการสอน รวมถึงเป็นกรรมการทวนสอบของวิชาเอกบังคับที่เปิดสอนในหลักสูตร
การส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจาก ผศ.ดริญญา มูล
ชัย ได้รับแต่งตัง้ ให้เป็นคณะกรรมการบริหารบริการวิชาการและงานวิจัย คณะวิศวกรรมและ
อุ ต สาหกรรมเกษตร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2562 ผศ.ดริ ญ ญา มู ล ชั ย จึ ง ท าหน้ า ที่
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ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย การนาเสนองานวิจัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ด้ า นงานวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ แ ก่ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดย
งบประมาณที่ได้รับย้อนหลัง 2 ปี แสดงดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 งบประมาณโดยรวมจากแหล่งทุนภายนอกและภายในของบุคลากรย้อนหลัง 2 ปี
ปี 2561 ปี 2562
งบประมาณ 1,541,124 1,491,481
การกากับดูแลการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5
ท่าน มีภาระหน้าที่เพิ่มเติมในการกากับดูแลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยกาหนด
ภาระหน้าที่การรับผิดชอบในแต่ละ criteria ดังตาราง 6.4
ตารางที่ 6.4 การแบ่งภาระงานผูร้ ับผิดชอบกากับดูแลแต่ละ criteria
Criteria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อกาหนดของหลักสูตร
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
กลยุทธ์ในการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ
คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ
ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ
ดร.วรวรรณ เพชรอุไร

ผศ.ดริญญา มูลชัย
ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์ รัตนพรหม
ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์

สาหรับอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ในหลักสูตรนั้นคิดเป็นร้อยละ 100 และผูท้ ี่อาวุโสที่สุด
คือ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม จะเกษียณอายุในอีก 12 ปี (พศ. 2575) ทางหลักสูตรฯ จึงยังไม่มี
แผนการสรรหาบุคลากรใหม่หรือวางอัตรากาลัง
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ตารางที่ 6.5 รายชื่อการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากปีการศึกษา 2560-2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ-สกุล
วรวรรณ เพชรอุไร
ฐิตินันท์ รัตนพรหม
ดริญญา มูลชัย
ศิวโรฒ บุญราศรี
พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
นภัสถ์ จันทร์มี

ปีการศึกษา 2560
คงอยู่
-*
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่

สภาพการทางาน
ปีการศึกษา 2561
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
***

ปีการศึกษา 2562
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
คงอยู่
***

* ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
** อ.ดร.ศิวโรฒ ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
*** อ.ดร.นภัสถ์ หมดวาระอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2561

Identify Gaps 6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and
service.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion,
re-deployment, termination, and retirement) is carried out to
fulfill the needs for education, research and service.

1 2 3 4 5 6 7


6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระงานกับ
เกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการวิชาการ [2]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจานวน 5 คน โดยมีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ 40 และอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกร้อยละ 80 ทั้งนีท้ างหลักสูตร
ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ ดังนี้
1.จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อการประเมินตาแหน่งที่สูงขึ้น [เอกสารอ้างอิง 11]
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2.จัดตารางการเรียนการสอนที่ทาให้อาจารย์มีชั่วโมงว่างติดต่อกันในแต่ละสัปดาห์ หรือมี
อาจารย์สอนร่วม เพื่อที่อาจารย์จะได้มีเวลาทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ [เอกสารอ้างอิง
12]
3. พัฒนาอาจารย์ผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการด้วยกระบวนการ KM (Knowledge Management) ที่จัดโดยคณะ เช่น เข้าร่วมฟังเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ ศ.กิตติคุณ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ (1 ก.ค. 2562) เป็นต้น
เมื่อพิจารณาอัตราส่ว นระหว่างผู้เ รีย นกั บ อาจารย์ก็ พบว่าในปีก ารศึก ษา 2562 สัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร (คน : อาจารย์ 1 คน) เท่ากับ 14:1 ดังแสดงในตารางที่ 6.6 และ
6.7
ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรแสดงดังตารางที่ 6.8
ซึ่งมีผลงานรวมย้อยหลัง 2 ปี รวมทั้งสิน้ 20 ผลงาน
ตารางที่ 6.6 ข้อมูลอาจารย์ในระดับหลักสูตรย้อนหลัง 2 ปี
ประเภท
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม(คน)

ชาย หญิง
-

2

1
1

2
4

FTEt

2561
FTEs

FTE

5

66

13.20

FTEt

2562
FTEs

FTE

5

74

14.80

หมายเหตุ
1. สูตรการคานวณ FTES ของนักศึกษาทุกคนทีล่ งทะเบียนในปีการศึกษานั้น
2. สูตรการคานวณ FTEt ของอาจารย์คิดตามการสอน รายวิชาให้ 1 FTEt เท่ากับ 4 รายวิชาเต็มต่อปีการศึกษาเฉลี่ยคือ 2
รายวิชาต่อเทอม
3. นับแต่ภาระการสอน ไม่คิดภาระการวิจัย และบริการวิชาการ
4. รายวิชาอื่นๆ เช่นสัมมนา ปฏิบัติการ สหกิจศึกษา โครงงานนักศึกษา ให้คดิ ตามสัดส่วนที่คณะฯ กาหนด
5. อัตราส่วน FTE = FTEs/FTEt คิดตามสัดส่วนที่คณะฯ กาหนด

ตารางที่ 6.7 ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร (Staff-to-student Ratio)
ปีการศึกษา

จานวน นศ คงอยู่ สะสม
(คน)

จานวนอาจารย์
(คน)

2561
2562

73
70

5
5

สัดสวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ของหลักสูตร
(คน : อาจารย์ 1 คน)
14.6
14.0
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ตารางที่ 6.8 ข้ อ มู ล การท างานวิ จั ย ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ (Research Activities) (รวม 2 ปี
ย้อนหลัง)
อาจารย์
ประจาหลักสูตร

วารสาร
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
(ผลงาน)

วารสาร
วิชาการ
ระดับชาติ
(ผลงาน)

ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์ รัตนพรหม
ผศ. ดริญญา มูลชัย
ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
นานาชาติ
(ผลงาน)
(ผลงาน)
2

4
1
1
2
2
9.52

6
28.57

2
1
1
6
28.57

1
1
2
1
2
7
33.34

รวม
(ผลงาน)

3
5
5
3
5
21
100.00

Identify Gaps 6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to
improve the quality of education, research and service.
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


การประเมินตนเอง 1 2 3 4 5 6 7
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and
monitored to improve the quality of education, research and
service.



6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสรี ภ าพทางวิ ช าการ การจั ด สรรบุ ค ลากรเข้ า สู่ ต าแหน่ ง การเลื่ อ น
ตาแหน่งบุคลากรถูกกาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
หลักสูตรฯ มีแผนงานในการพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1) การเรียนการสอน
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2) การวิจัย
3) การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรได้พัฒนาอาจารย์ผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ตามโครงการพั ฒนา
บุค ลากรสายวิ ชาการด้ว ยกระบวนการ KM (Knowledge Management) ประกอบด้วย กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สายวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความพร้อมต่อการผลิต
บัณฑิต และกิจกรรมการส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการ
หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด สรรหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ ต รงกั บ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความถนัดอย่างไรดังแสดงในตารางที่ 6.9 และมีการจัดการเรียนการ
สอนให้ตรงกับความถนัดและประสบการณ์ของอาจารย์อย่างเหมาะสม [เอกสารแนบ 13]
หลักสูตรฯ มีการกาหนดระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยให้อาจารย์
แจ้งเป้าหมายการพัฒนาตนเอง และมีแผนการดาเนินการในปี 2562 แสดงดังตารางที่ 6.10 โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของอาจารย์ เพื่อกระตุ้น และ
ติดตามให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนีย้ ังมีการส่งเสริม
และพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ สู ง ขึ้ น โดยคณะฯ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองของบุคลากร สาหรับการอบรม/นาเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ทุกครั้งตามรอบการประชุมหลักสูตร และได้เพิ่มช่องทางการแจ้ง
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
และการเรียนการสอน ผ่านทางสื่อออนไลน์ ใน Messenger กลุ่มของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 6.9 คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความถนัดของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์ รัตนพรหม
อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
ผศ.ดริญญา มูลชัย
อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์

คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความถนัดเป็นพิเศษ
การออกสูตรยาง พอลิเมอร์ผสม กระบวนการแปรรูปยาง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
วัสดุศาสตร์ พลาสติก การแปรรูปพลาสติก
การออกสูตรยาง พอลิเมอร์คอมโพสิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแห้ง
เทคโนโลยีนายาง
้
พอลิเมอร์ผสม เทคโนโลยีนายาง
้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางฟองน้า
เคมีอนิ ทรีย์ เทคนิคการวิเคราะห์ พลาสติกชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน้ายางและพอลิเมอร์
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ตารางที่ 6.10 แผนพัฒนาตนเอง 5 ปี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2562-2565)
อาจารย์
อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร

แผน 5 ปี
มีตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์ รัตนพรหม

มีตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี

มีตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

ผศ.ดริญญา มูลชัย

ทาผลงานสาหรับยื่นขอ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
มีตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

อ.ดร.พิไลวรรณ พร
ประสิทธิ์

ปี 2562
ปรั บปรุ ง เอก ส า ร ป ระ ก อ บก า รส อ น วิ ช า
กระบวนการแปรรู ป ยางเพื่อ ประกอบการขอ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยื่นขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายใน ธ.ค.
2563
ได้ย่ืนขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว เมื่อ
ก.ย. 2561 อยูร่ ะหว่างรอผลพิจารณา
เขียนเอกสารคาสอนวิชายางสังเคราะห์
ได้ย่ืนขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว เมื่อ
ก.ย. 2561 อยูร่ ะหว่างรอผลพิจารณา

ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย พบว่างานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
อัตราส่วนเขม่าดาต่อแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ ที่
นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่
21 พฤศจิกายน 2562 (RANC2019) ได้รับรางวัลชมเชยภาคบรรยาย ซึ่งเป็นผลงานของ อ.ดร.วรว
รรณ เพชรอุไร [เอกสารอ้างอิง 14]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย และนวัตกรรม และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการประชุ ม/สั ม มนา และนาเสนอผลงานทั้งในและต่ า งประเทศจากคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
Identify Gaps 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom
for appointment, deployment and promotion are determined and
communicated.
Approach
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6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
1) บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบและจั ด ท าหลั ก สู ต ร รวมถึ ง การ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยการออกแบบรายวิชาที่ยึดหลักการสาคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่มีความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ รวมถึงหลักการ
เรียนรู้ในศตวรรที่ 21 และหลักการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ดังนั้น บุคลาการสาย
วิชาการจึงร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร โดยใช้หลักยึดทั้ง 4 ประการ ถูกนามาสอนให้กับผู้เรียน
ทุกคนผ่านวิชาเอกบังคับ และมีการออกแบบและพัฒนาวิชาเอกเลือกที่มีความต่อเนื่องกับเนื้อหาใน
รายวิชาเอกบังคับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและการมุ่งเป้าของการเรียน
ทั้งนี้ทุก รายวิชาของหลั ก สู ตรจะมีก ารพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรสายวิ ชาการที่ เ ป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นลาดับสาคัญ
2) หลั ก สู ต รได้ บ ริ ห ารจั ด การสนั บ สนุ น และให้ อิ ส ระต่ อ บุ ค ลากรสายวิ ช าการในการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน การประเมิน การสอบ และการให้คะแนนในรายวิชาที่รับผิดชอบตาม
ความเหมาะสมและความชานาญของผู้สอน โดยหลักสูตรจะทาหน้าที่ในการติดตาม การเรียนการ
สอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่ได้คาดหวังใว้ในแต่ละรายวิชา และมีการทวนสอบในรายวิชาเอกบังคับ
และรายวิชาที่มผี ลการเรียนผิดปกติ
3) หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้สอนหรือบุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายตามความเหมาะสมและความถนัดของผูส้ อนโดยต้องบรรลุผลการเรียนรูท้ ี่ได้คาดหวังใว้
ในแต่ละรายวิชา
4) หลักสูตรได้กากับติดตาม และประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยวิธีการ
ต่างๆ ประกอบด้วย
- การพิจารณา มคอ.3 หรือ 4
- การพิจารณาความสอดคล้องของ มคอ.5 หรือ 6 กับมคอ.3 หรือ 4
- การประเมินการผลการประเมินของผู้เรียนที่สอดคล้องตาม CLOs และ PLOs
5) บุคลากรสายวิชาการมีการทาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลผลงานวิจัย)
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6.4 Competences of academic staff are identified and
evaluated.

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและ
นาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
หลักสูตรฯ มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการผ่านโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของคณะวิศวกรรมและอุตสาหรรมเกษตร ทั้งนีห้ ลักสูตรได้ส่งบุคลากรสายวิชาการ
ไปพัฒนาตนเองตามความถนัดและเป้าหมายในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ดังแสดง
ในตาราง 6.11
ตารางที่ 6.11 สรุ ป การเข้ า อบรมของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
(มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563)



อ.ดร.พิไลวรรณ



อ.ดร.ศิวโรฒ



ผศ. ดริญญา

เป้าหมาย -เพื่อตาแหน่งทางวิชาการทีส่ ูงขึ้น
เกณฑ์การขอตาแหน่งวิชาการ ศ.กิตติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
คุณ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 1 ก.ค. เกษตร
2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อ ง ทาหนัง สือ ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระ
อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
เกียรติสมเด็ดพระเทพ
27 พฤศจิกายน 2562
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ฐิตินันท์

สถานที่จดั อบรม

อ.ดร.วรวรรณ

หัวข้อ
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อ.ดร.พิไลวรรณ



ผศ. ดริญญา



อ.ดร.ศิวโรฒ

เป้าหมาย – พัฒนาการเรียนการสอน
การใช้งานเครื่องมือ office 365
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อการเรียนการสอน
อบรมการทา PPT มืออาชีพและ
คณะวิศวกรรมและ
Infographic
อุตสาหกรรมเกษตร
อบรมการใช้ เ ครื่ อ ง Tensile machine อาคารปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยียาง
เพื่อการสอนและงานวิจัย
และพอลิเมอร์
31 มิ.ย. 62
อบรม Hybrid learning 4.0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 สิงหาคม 2562
Active learning workshop
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5-6 พฤศจิกายน 2562
อบรม Design Thinking
ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิม
18 พฤศจิกายน 2562
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อบรม Design Thinking
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง
27 พฤศจิกายน 2562
และพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามมิติสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์
และพลาสติกชีวภาพ
เป้าหมาย – เพื่อการขอทุนวิจัย
การประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารโครงการ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอด
“การพั ฒ นาสั ปปะรดแบบครบวงจร เทคโนโลยี
ด้วย วทน: ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
2562”
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด”
19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรม โนโว
เทล เชี ย งใหม่ นิ ม มาน เจอร์ น่ี ย์ ฮั บ

ผศ.ดร.ฐิตินันท์

สถานที่จดั อบรม

อ.ดร.วรวรรณ

หัวข้อ
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ผศ.ดร.ฐิตินันท์

ผศ. ดริญญา

อ.ดร.ศิวโรฒ

อ.ดร.พิไลวรรณ

สถานที่จดั อบรม

อ.ดร.วรวรรณ

หัวข้อ











อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมาย – ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
Writing SAR with AUN-QA :
ห้ อ งข้ า วหอมมะลิ อาคารเฉลิ ม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมินระดับ ณ โรงแรมอัมรา สุรวงศ์
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่น 2 กรุงเทพมหานคร
20 กรกฎาคม 2562
การอบรมการประกันคุณภาพ
ห้ อ งวิ ท ย์ 3201 ตึ ก จุ ฬ าภรณ์
การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กันยายน 2562
Gap Analysis AUN-QA
ห้ อ งข้ า วหอมมะลิ อาคารเฉลิ ม
16-17 มกราคม 2563
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทา มคอ.3 - 6 ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระ
เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครัง้ ที่ เกียรติสมเด็จพระเทพฯ
1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พฤศจิกายน 2562
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6.5 Training and development needs of academic staff are
identified and activities are implemented to fulfil them.

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้น
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
หลักสูตรฯ จะทาการประเมินการทางานของบุคลากร โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินที่
เป็นของมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดในแบบประเมินของมหาวิทยาลัย (APS) ทั้งนี้ในแบบประเมิน APS ได้
กาหนดส่วนของการประเมินที่เป็นส่วนของคณะฯ และหลักสูตร ใว้ในข้อที่ (3) และข้อที่ (6) ของแบบ
ประเมิน APS คือ
ภาระงานระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
ภาระงานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
จากนั้นทางคณะและทางหลักสูตร ได้ดาเนินการในการกาหนดเกณฑ์สาหรับการประเมินผล
งานของบุค ลากรสายวิชาการ ในส่ว นของข้อที่ (3) และข้อที่ (6) [เอกสารแนบ 15] และท าการ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้วางแผนสาหรับการประเมินและกาหนด
แนวทางในแบบข้อตกลง TOR
ทั้ ง นี้ ห ากบุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ผ ลงานดี เ ด่ น หลั ก สู ต รเสนอชื่ อ เพื่ อ ขึ้ น เงิ น เดื อนต่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ในส่ ว นของเงิ น เดื อ นพิ เ ศษส าหรั บ บุ ค ลากรที่ ส ร้ า งผลงานและชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การยกย่องระดับหลักสูตรยังไม่มรี ูปแบบชัดเจน เห็นควรให้มีการปรับปรุง
Identify Gaps 6.6 Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research and service.
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6.6 Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service.

6.7 มี ก ารตรวจสอบประเมิ น และเปรี ย บเที ย บประเภทและจ านวนงานวิ จั ย กั บ เกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
หลักสูตรฯ ได้มกี ารแจ้งข่าวสารทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน และภายนอก รวมทั้งการอบรม
เผยแพร่ผลงานวิชาการต่างๆ ผ่านทางหนังสือเวียน ระบบสารสนเทศ (e-manage) และ messenger
ให้แก่อาจารย์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและมีโอกาสสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทา
ให้อาจารย์ มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนาไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป ส่งผลให้อาจารย์ทุกท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนการทา
วิจัย ดังแสดงในตารางที่ 6.12 และ 6.13 ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ให้การสนับสนุนอาจารย์โดยจัด
พื้นที่ ห้องวิจัย ให้ อ าจารย์ที่ อ าคารปฎิบัติก ารเทคโนโลยี ย างและพอลิเ มอร์ อาจารย์สามารถใช้
เครื่องมือเครื่องทดสอบของสาขาฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยที่ต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน
ตารางที่ 6.12 โครงการวิจัยปี 2561
ลาดับ
1

2

3

ผู้วิจัย
ผศ. ดริญญา มูลชัย

ชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

เปรียบเทียบสมบัติของฟองน้ายาง
ธรรมชาติ เ มื่ อ ใช้ หั ว ตี ข องเครื่ อ ง
ผสมแบบต่าง ๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโฟมจาก
ยางธรรมชาติโดยใช้ราสกัดน้ามัน
เป็นสารตัวเติม
อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ผลของน้ามันมะรุม น้ามันงาม้อน
และน้ามันไนเจอร์ต่อสมบัติยางที่
เติมสารนาโนซิลกิ า
อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร แผ่ น ยางปู พ้ื น จากวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง
จากข้าวโพดเลีย้ งสัตว์

งบประมาณ
(บาท)
30,000

287,000

30,000

287,600

แหล่งทุน
งานบริการและ
งานวิจัย คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2561)
ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2561
งานบริการและ
งานวิจัย คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2561)
ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2561
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4

5

6

ผู้วิจัย

อ.ดร.พิไลวรรณ
พรประสิทธิ์

อ.ดร.พิไลวรรณ
พรประสิทธิ์
ผศ.ดริญญา มูลชัย
ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์
รัตนพรหม

รวม
1

ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์
รัตนพรหม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดย
ใช้กาแพงทรอมบ์ที่ใช้วัสดุเหลือทิง้
จาก ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เป็นวัสดุใน
การสร้างร่วมกับท่อลม
แสงอาทิตย์
(ผู้ร่วมโครงการ 10%)
ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ
ความสามารถในการสลายตัว และ
ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศน์ ข อง
วั ส ดุ ป ลู ก ชี ว ม ว ล ที่ ใ ช้ น้ า ย า ง
ธรรมชาติเป็นตัวประสาน
วัสดุทดแทนไม้อัดจากเศษวัสดุทาง
การเกษตรโดยมีน้ายางพาราเป็น
ตัวประสาน
การวัลคาไนซ์นายางธรรมชาติ
้
โดย
ใช้ลาอนุภาคอิเล็กตรอน

งบประมาณ
(บาท)
287,600

แหล่งทุน
ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2561

287,200

ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2561

30,000

งานบริการและ
งานวิจัย คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2561)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ฟิสิกส์

200,000

การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในวัสดุ
ผสมระหว่างดินและน้ายางคอมพา
วนด์ดว้ ยสารดูดซับกลิ่น (60%)
วั ส ดุ ผ สมระหว่ า งดิ น และน้ ายาง
คอมพาวนด์ เสริ ม แรงด้ ว ยเส้ น ใย
คาร์บอน
(ผู้ร่วมโครงการ 30%)

269,900

แหล่งทุนภายใน

1,981,400

วั ส ดุ ก า บั ง รั ง สีนิ ว ตร อ น ที่ ถู ก
ปลดปล่ อ ยจากการฉายโฟตอน
พลั ง งานสู ง ด้ ว ยเครื่ อ งฉายรั ง สี
ชนิ ด เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคทางการ
แพทย์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้น
ของยางพาราธรรมชาติและโบรอน
และชั้ น ของยางพาราและเหล็ ก
ออกไซด์(Fe2O3) (ผู้ร่วมโครงการ
20% งบประมาณ 584,970 บาท)

116,994

272,100

ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2561
ทุนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2561

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
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ผู้วิจัย

ชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

รวม

แหล่งทุนภายนอก

งบประมาณ
(บาท)
116,994

แหล่งทุน

ตารางที่ 6.13 โครงการวิจัย ปี 2562
ลาดับ

ผู้วิจัย

1

ผศ. ดริญญา
มูลชัย

2

อ.ดร.ศิวโรฒ
บุญราศรี

3

อ.ดร.วรวรรณ
เพชรอุไร

4

อ.ดร.พิไลวรรณ
พรประสิทธิ์

5

ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์
รัตนพรหม

6

ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์
รัตนพรหม
อ.ดร.พิไลวรรณ
พรประสิทธิ์
รวม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ
แหล่งทุน
(บาท)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางฟองน้าเพื่อสุขภาพ
25,000
งานบริการและงานวิจัย
จากน้ายางพารา
คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2562)
ผลของการเตรียมไคโตซานต่อสมบัตยิ าง
30,000
งานบริการและงานวิจัย
คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2562)
การพัฒนาสูตรแผ่นยางปูพ้ืนคอกสัตว์จาก
25,000
งานบริการและงานวิจัย
ยางธรรมชาติ
คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2562)
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการกาจัดวัสดุเหลือทิง้ ของข้าวโพดเลีย้ ง
สั ต ว์ โ ดยการแปรรู ป เป็ น พลั ง งานทดแทน
(10% ของงบประมาณ 1,600,000บาท)
การปรับปรุงการยึดติดของวัสดุทดแทนไม้
อัดจากเศษวัสดุทางการเกษตรที่ใช้น้ายาง
ธรรมชาติเป็นตัวประสาน

160,000

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ
2562

25,000

งานบริการและงานวิจัย
คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2562)

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือ
ทิง้
จากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง
(ผู้ ร่ ว มโครงการ 10% จากงบประมาณ
526,500)
วัสดุปลูกและภาชนะย่อยสลายได้จากถ่าน
ชีวภาพ

52,650

ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ
2562

25,000

งานบริการและงานวิจัย
คณะวิศวฯ
(ปีงบประมาณ 2562)

แหล่งทุนภายใน

342,650
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ลาดับ
1

ผู้วิจัย
อ.ดร.ศิวโรฒ
บุญราศรี

ชื่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ
แหล่งทุน
(บาท)
การดั บกลิ่ น เหม็ น ของยางก้ อ นถ้ ว ยโดยใช้ 1,148,831 การยางแห่งประเทศ
สารออแกนิกและจุลินทรีย์
ไทย (ปีงบประมาณ
2562)

รวม

แหล่งทุนภายนอก

1,148,831

ตารางที่ 6.14 ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการประจาปี 2562
ลาดับที่
1

2

3

4

5

ประเภท
ชื่อผู้เขียน
บทความวิจัย
บทความ
Tithinun
วารสาร
Rattanplome,
ระดับชาติ
Worawan Pechurai,
Philaiwan
Pornprasit,
Napat
Chantaramee
บทความ
ฐิตินันท์ รัตนพรหม
วารสาร
และ
ระดับชาติ
พิไลวรรณ
พรประสิทธิ์
บทความวิจัย Philaiwan
ใน
Pornprasit,
Proceedings Dheerawan
สืบเนื่องจาก Boonyawan,
การประชุม
Piyarat
วิชาการระดับ Nimmanpipug
นานาชาติ
บทความวิจัย พิไลวรรณ
ใน
พรประสิทธิ์
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ดริญญา มูลชัย,
บทความ
วารสาร
อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
ระดับชาติ

ชื่อบทความ
Surface Modification of Perlite
by Using Silane for the
Enhancement of Heat Aging
Resistance of Natural Rubber
Vulcanisates

วัสดุผสมจากมวลรวมและเยื่อ
แฝกโดยใช้
น้ายางธรรมชาติเป็นตัวประสาน

ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการ
ระดับ
หน้าที่ตีพมิ พ์
คุณภาพ*
บทความวิจัย (Research Articles)
0.8
RMUTP Research journal: Science
and Technology.
Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม
- ธันวาคม 2562 pp128-141

วารสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.47(4)
ตุลาคม-ธันวาคม .2562/2019
หน้า 719-728
Proceeding of The 2019 Pure and
Applied Chemistry International
Conference (PACCON 2019)
ฉบับที่ตีพิมพ์ หน้า PO26-PO30:
เมษายน 2562

0.8

วัสดุทดแทนไม้อัดจากเศษวัสดุทาง รายงานสืบเนื่องจากจัดการประชุม
การเกษตรโดยมีน้ายางธรรมชาติเป็น วิชาการระดับชาติมหาวิ ทยาลัย
ตัวประสาน Particle Board Substituteเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑
from Waste Agricultural Materials (11th RMUTCON) ภายใต้หัวข้อ
with a Natural Rubber Latex Binder “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและ
สังคม”
สารรักษาความเสถียรน้ายาง
บทความวิจัย (Research articles)
ธรรมชาติจากน้ามันปาล์ม
วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

0.2

Surface Morphology and
Chemistry Alternation of
Natural Rubber Using
Low Temperature Plasma
Treatment

0.4

0.4
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ลาดับที่

ประเภท
บทความวิจัย

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

ลักขณา ภัทชวงค์,

ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการ
หน้าที่ตีพมิ พ์
(RMUTL. Eng. J)

ระดับ
คุณภาพ*

อนุวัฒน์ คงราม,
อัครสิริ แก้วศรีนวล
6

บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

Darinya Moonchai,
Natthapong
Moryadee,
Nipon Poosodsang

7

บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

ดริญญา มูลชัย,
ปฐมพงษ์ ชุมชอบ,
วิทวัส ชูมี, และ
วิษณุ เกิดสุวรรณ

8

9

10

วรวรรณ เพชรอุไร,
ธนัญญา ศิริวาส
และธเนศ ไชยชนะ

Proceeding of the 1st International
RMUTR Conference
(Increasing Research to
Sustainable Economic and
Society)
26-28 June 2019, pp 89-97..
at The Royal River Hotel,
Bangkok, Thailand
การใช้น้ายางสดขึน้ รูปผลิตภัณฑ์หล่อ รายงานการการประชุมวิชาการ
เบ้า
ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ
30-31 พฤษภาคม 2562 โรง
แรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
หน้า 339-344.
อิทธิพลของปริมาณซังข้าวโพด
รายงานสืบเนื่องการจัดประชุม
บดต่อสมบัตแิ ผ่นยางปูพื้นจาก
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ยางพารา
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ประจาปี 25 กรกฎาคม 2562
(RMUTCON2019) หน้า 193-206
Effect of Defatted Rice Bran on
Properties of Natural Rubber
Vulcanizates

0.4

0.2

0.2

ศิวโรฒ บุญราศรี

ผลของน้ามันปาล์มที่มกี รดไขมัน
อิสระต่อสมบัติยางคอมพาวนด์

รายงานสืบเนื่องการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ประจาปี 25 กรกฎาคม 2562
(RMUTCON2019) หน้า 244

0.2

พัชรี แก้วภา, รัชนี
รมณ์ เทพวิสุทธิ์
และ

อิทธิพลของอัตราส่วนเขม่าดาต่อ
แคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติ
เชิงกลของแผ่นยางพาราปูพื้น
คอกปศุสัตว์

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้ง
ที่ 13 21 พฤศจิกายน 2562
(RANC2019) หน้า 989-997

0.2

วรวรรณ เพชรอุไร
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ลาดับที่

ประเภท
บทความวิจัย

ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุมวิชาการ
หน้าที่ตีพมิ พ์
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ตอ่ อาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนที่ได้
ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

ระดับ
คุณภาพ*
3.8
5
76
5

ตารางที่ 6.15 ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการประจาปี 2561
ประเภท
ลาดับที่
บทความวิจัย
1

บทความ
วารสาร
ระดับ
นานาชาติ

2

บทความ
วารสาร
ระดับ
นานาชาติ

3

บทความ
วารสาร
ระดับชาติ

4

บทความ
วารสาร
ระดับชาติ

5

บทความ
วารสาร
ระดับชาติ

6

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

Philaiwan Pornprasit,
Worawan Pechurai,
Natthiti Chiangraeng,
Chamnan Randorn,
Nopakarn Chandet,
Pitchaya
Mungkornasawakul
and Piyarat
Nimmanpipug,
Rattapol Pornprasit,
Philaiwan Pornprasit,
Pruet Boonma and
Juggapong
Natwichai,
อโนดาษ์ รัชเวทย์
ฐิตินันท์ รัตนพรหม
ขวัญดาริน จันทร์วงศ์

Nanomodified ZnO in Natural
Rubber and Its Effects on Curing
Characteristics and Mechanical
Properties,

พันธ์ศักดิ์ ภักดี และ
ฐิตินันท์ รัตนพรหม

การทดสอบการถ่ายเทความร้อน
ของแผ่นวัสดุที่ทาจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรโดยมีปูนซีเมนต์
เป็นตัวประสาน
Effects of Chitosan Contents on
Latex Properties and Physical
Properties of Natural Rubber
Latex/Chitosan Composites.

Siwarote Boonrasri*,
Pongdhorn Sae–Oui,
Mathurot Chaiharn
and Chananpat
Rardniyom.
บทความวิจัย อ.ดร.วรวรรณ
ใน
เพชรอุไร
Proceedings

A study on prediction
performance of the mechanical
properties of rubber using
Fourier-transform near infrared
spectroscopy,
การพัฒนาฟิล์มจากน้ายาง
ธรรมชาติผสมเพอร์ไลต์ที่มีสมบัติ
ลดกลิ่น

Green Natural Rubber Foam
filled with Spent Coffee Grounds

ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม
วิชาการ
หน้าที่ตีพมิ พ์
Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5):
2195-2200. Impact factor =
0.409

ระดับ
คุณภาพ*
1.0

Journal of Near Infrared
Spectroscopy, 2018, 26 (6),:
351-358 Impact factor = 1.113

1.0

วารสารวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
ตีพมิ พ์. 46(2) เดือน (2561)
หน้า 201-21
วารสารวิจัยและสาระ
สถาปัตยกรรม/ผังเมือง ปีที่ 15
ฉบับที่ 1.2018 หน้า 1-11

0.8

RMUTP Research Journal, Vol.
12, No. 1, 2018.pp. 172-182

0.8

The 10th International
Conference on Science,
Technology and Innovation for

0.4

0.8

81
ประเภท
ลาดับที่
บทความวิจัย

7

8

9

10

11

สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
บทความวิจัย
ใน
Proceedings
สืบเนื่องจาก

ผศ.ดร. ฐิตนิ ันท์
รัตนพรหม

Surface Modification of Perlite by
Using Silane for the
Enhancement of Heat Aging
Resistance of Natural Rubber
Vulcanisates

อ.ดร.พิไลวรรณ
พรประสิทธิ์

Natural rubber latex foam for
seedling

ผศ. ดริญญา มูลชัย

Mechanical Properties and
Swelling of Natural Rubber
Vulcanizate Filled with Rice Bran
Carbon

ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม
วิชาการ
หน้าที่ตีพมิ พ์
Sustainable Well-Being 2018
(STISWB 2018) Don Chan
Palace Hotel & Convention,
Vientiane, Lao PDR. July 11th 13th, 2018
The 10th International
Conference on Science,
Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being 2018
(STISWB 2018) Don Chan
Palace Hotel & Convention,
Vientiane, Lao PDR. July 11th 13th, 2018
The 10th International
Conference on Science,
Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being 2018
(STISWB 2018) Don Chan
Palace Hotel & Convention,
Vientiane, Lao PDR. July 11th 13th, 2018
The 9th Rajamangala University
of Technology International
Conferences
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561

ผศ. ดริญญา มูลชัย

สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสม
ยางธรรมชาติอพิ อกไซด์โดยใช้รา
สกัดน้ามันเป็นสารตัวเติม

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ประจาปี 2561
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561

0.2

อ.ดร.ศิวโรฒ
บุญราศรี

Influence of Free Fatty Acid in
Eco-Friendly Oil on Physical
Properties of Carbon Black-Filled

The 8th International Polymer
Conference of Thailand, June
14th – 15th, 2018, Bangkok,
Thailand.

0.4

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

ระดับ
คุณภาพ*

0.4

0.4

0.4
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ประเภท
ลาดับที่
บทความวิจัย

ชื่อผู้เขียน

การประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ

ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม
วิชาการ
หน้าที่ตีพมิ พ์

ชื่อบทความ

ระดับ
คุณภาพ*

Styrene Butadiene Rubber and
Natural Rubber Blend

6.60
5
132
5

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ตอ่ อาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนที่ได้

เมื่อคานวณเป็นร้อยละของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคา่ เท่ากับ 132 ซึ่งคิดเป็นคะแนนที่ได้ คือ 5 คะแนน โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

× 100

=

6.60
× 100
5

= ร้อยละ 132
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้ =

132
20

×5

×5

= 33

Identify Gaps 6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are
established, monitored and benchmarked for improvement.
Approach


Deploy

Results

Improvement

Evidence
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การประเมินตนเอง
6.7 The types and quantity of research activities by academic
staff are established, monitored and benchmarked for
improvement.

1 2 3 4 5 6 7


เกณฑ์คุณภาพที่ 6 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อน
ตาแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การสิน้ สุด
ตาแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวน
นักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ
วิชาการ [2]

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ
การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูก
กาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]

6.4 มีการวินจิ ฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
[3]

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการถูกวินจิ ฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร [8]

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ
ถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการ [9]

6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวน
งานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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Criterion 7: Support Staff Quality
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุ คลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ง
อานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรมีจานวน 3 ท่าน แสดงดังตารางที่ 7.1 และอัตราส่วน
ระหว่างบุคลาการสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุน จะพบว่ามีอัตราส่วนคงที่ คือ 5:3 โดย
แบ่งเป็นบุคลากรประจาห้องปฏิบัติการ 2 คน และบุคลากรด้านธุรการ 1 คน ซึ่งเพียงพอต่อการ
ดาเนินการด้านเรียนการสอนของหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรในปี 2562
2562
ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
รวม
ป.ตรี
ป.โท
(คน)
1. บุคลากรห้องปฏิบัติการที่หลักสูตรใช้ในการเรียนการสอน
2
0
2
2. บุคลากรด้านธุรการ
0
1
1
รวม

2

1

3

Identify Gaps 7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility
and student services) is carried out to fulfil the needs for
education, research and service.

1 2 3 4 5 6 7
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7.2 มีก ารก าหนดและการแจ้งข้อ มู ล การสรรหาบุ คลากร และเกณฑ์ก ารคัดเลือ กในการ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรฯ มีจานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน โดยบุคลากรมีประสบการณ์ทางานในระดับที่สูงเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี ซึ่งสามารถให้คาปรึกษา
และแนะนาในด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเหมาะสมกับระดับ
แสดงดังตารางที่ 7.2 และในส่วนของการมอบหมายงานนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะมีการ
แจ้งในที่ประชุมหลักสูตรฯ ทั้งภาระงานหลักและภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายงานตาม
ตาแหน่งและตามความรูค้ วามสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
การเลื่อนขั้นของบุคลากรสายสนับสนุนจะใช้ข้อตกลงภาระงานตามแบบฟอร์ม ป.สน.-01
รายงานภาระงานตามแบบฟอร์ม ป.สน.-02 ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึน้ และยึดถือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีประเมินตามประกาศคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ จะเป็นผู้ประเมินเบือ้ งต้น
ตารางที่ 7.2 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรฯ

ชื่อ-สกุล

อรุณศรี เอี่ยมรัมย์

ยุรีวรรณ นนทวาสี

สุรเชษฐ เขื่อนควบ

ตาแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชานาญ
การพิเศษ

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัตกิ าร

ช่างเทคนิค
ระดับ : ปฏิบัตกิ าร

คุณวุฒิ

ประสบการณ์
ทางาน
(ปี)/วัน เดือน ปี
ที่เริ่มทางาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

15
2/5/2548

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การ
จัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม)
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ/
สมรรถนะของ
มหาวิทยาลัย
B1/L3

B2/L4
14
16/6/2549

14
11/8/2549

NA
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จากตารางที่ 7.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีอายุงานที่มากกว่า 10 ปี ถือได้ว่าเป็นบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีความความสามารถเฉพาะเหมาะสมกับสายงานของแต่ละคน และหลักสูตรได้
ดาเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายอาชีพ เพื่อให้สามารถนา
ความรูท้ ี่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
Identify Gaps 7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion
are determined and communicated.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated.
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยต้องรายงานแบบ
รายงานภาระงานตามข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการ บุ ค ลากรประเภทสาย
สนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบ (ป. สน-02) ปีละ 1 ครั้ง ให้กับหลักสูตรและคณะฯ
ตามแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference :TOR) ในส่วน
ของการพั ฒนาตนเองตามที่บุคลากรได้จัดทาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) และมีการกากับ ติดตาม การพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยกาหนดให้บุคลากรต้อง
จั ด ท ารายงานผลการเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาตนเองให้ ผู้ บ ริ ห ารรั บ ทราบทุ ก ครั้ ง โดยถื อ เป็ น
ส่วนประกอบในการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมินแต่ละปี ตามเกณฑ์การประเมิน
เลื่อนขัน้ เงินเดือนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
Identify Gaps 7.3 Competences of support staff are identified and evaluated.
Approach
Deploy
Results
Improvement

การประเมินตนเอง
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated.

Evidence

1 2 3 4 5 6 7
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7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
และดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
หลักสูตรฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยได้นา
ข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ร่วมกับผลสารวจความต้องการ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามที่ต้องการ ในส่วนของ
การพัฒนาตนเองตามที่บุคลากรได้จัดทาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) และมีการกากับ ติดตาม การพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยกาหนดให้บุคลากรต้องจัดทา
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองให้ผบู้ ริหารรับทราบทุกครั้ง ดังรายการต่อไปนี้
1) นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย์ ได้มีผลงานร่วมกับ ผศ. ดริญญา มูลชัย เรื่อง สารรักษา
ความเสถียรน้ายางธรรมชาติจากน้ามันปาล์ม ซึ่ ง เป็ น บ ทความวิ จั ย ( Research articles) ใน
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2) นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย์ และนางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี ร่วมงานทองกวาววิชาการ
62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ สานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) นายสุ รเชษฐ เขื่อนควบ อบรมนวัตกรรมเทคโนโลยีในการปะหยัดพลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตยุคใหม่ 14 ส.ค.62 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัด
โดย บ.เชียงใหม่ทูลส์ จากัด
Identify Gaps 7.4 Training and development needs of support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
7.4 Training and development needs of support staff are
identified and activities are implemented to fulfil them.

1 2 3 4 5 6 7
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7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
ทั้งนี้หากบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น หลักสูตรมีการให้คะแนนในแบบประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.สน-02) ในส่วนของประธานหลักสูตรและคณบดี
Identify Gaps 7.5 Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research and service.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

ทางหลักสูตรฯ ควรมีการสนับสนุนให้บุคลาการสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองและสร้ าง
ความโดดเด่นในสายงานของตัวเอง และมีระบบการประเมินและการยกย่องรวมถึงการให้รางวัลกับ
บุคลากรที่มผี ลงานที่ดีเด่นเพิ่มขึ้น
การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

7.5 Performance management including rewards and recognition
is implemented to motivate and support education, research
and service.
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
1
7.1 มี ก ารด าเนิ น การวางแผนแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
(ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการทางการศึ ก ษา งานวิ จั ย และการบริ ก าร
วิชาการ) [1]
7.2 มี ก ารก าหนดและการแจ้ ง ข้ อ มูล การสรรหาบุค ลากร และ
เกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการ
เลื่อนขัน้ บุคลากรสายสนับสนุน [2]
7.3 มีก ารวินิจฉั ย และประเมิน ความสามารถของบุค ลากรสาย
สนับสนุน [3]
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3

4

5

6
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ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
1
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน และดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการนั้น [4]
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการ
เห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3


4





5

6

7
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Criterion 8 : Student Quality and Support
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลักสูตรฯ ได้มีการกาหนดกระบวนการในการรับนัก ศึกษาดังแสดงในรูปที่ 8.1 โดยมีการ
สื่อสารและประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษาทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะ และทางเพจของ
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
หลักสูตรฯ กาหนดจานวนการรับนักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร และ
เสนอชื่อคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์
เสนอต่อสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ดาเนินการคัดเลือกประเภทกลาง
1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. โควตา (Quota)
3. รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
4. รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
รับตรงอิสระ (

ดาเนินการคัดเลือกประเภท
รับตรงแม่โจ้ (ทดลองเรียน)

ประกาศผลการคัดเลือก
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้ง
ผลจานวนนักศึกษาที่ได้รับ

เป็นไปตามเป้าหมายและ
อยู่ในระยะเวลาการรับ

สิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษา

ภาพที่ 8.1 กระบวนการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา

ทบทวนจานวน
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ทั้งนีค้ ุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับเข้าเป็นไปตามข้อกาหนดใน มคอ 2 คือ
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2) เป็นผู้มีคุ ณสมบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย แม่โ จ้ ว่าด้วยการศึก ษาขั้นปริญญาตรีที่
ประกาศใช้ในขณะนัน้ และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
ด้านการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางประกอบด้วย
1) การประชาสัมพันธ์รว่ มกับมหาวิทยาลัย
2) การประชาสัมพันธ์โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3) การประชาสั มพั นธ์ โ ดยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลัก สูต รเทคโนโลยีย างและพอลิ เ มอร์
ร่วมกับนักศึกษา
โดยสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย
1) แผนพับแนะนาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2) โปสเตอร์ แ นะน าหลั ก สู ต รใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เช่ น เวปไซต์
Facebook, Line เป็นต้น
3) วิดีทัศน์แนะนาหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
4) การประชาสัมพันธ์โดยใช้ทุนการศึกษาเป็นส่วนช่วยในการสร้างความน่าสนใจให้กั บ
หลักสูตร
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ภาพที่ 8.2 ตัวอย่างของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทาง Facebook
ทั้งนี้หลักสูตรได้ดาเนินการในการทาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร แผนการ
ศึกษา อาชีพหลังการจบการศึกษา และทาการประชาสัมพันธ์รว่ มถึงการประชาสัมพันธ์ มคอ 2 ผ่าน
ช่องทาง คือ เวปไซต์ แผ่นพับ และ Facebook ของหลักสูตร

94

ภาพที่ 8.3 การประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
อาชีพหลังการจบการศึกษาด้วยแผ่นพับ
Identify Gaps 8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date.
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


การประเมินตนเอง
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined,
communicated, published, and up-to-date.

1 2 3 4 5 6 7
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8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
หลักสูตรฯ มีวิธีการ และเกณฑ์ในการคัดเลือกตัดสินใจและประเมินเลือกผู้สมัครให้เข้ามาเป็น
นักศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1) หลักสูตรประกาศรับสมัครนักศึกษา
2) ผู้สนใจทาการสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ผ่านทางคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรส่งข้อมู ลของผู้สมัครมาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยพิจารณา
ตามคุณสมบัติที่ประกาศใน มคอ.2 และตามประกาศพิเศษที่ทางหลักสูตร หรือคณะ
วิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดและประกาศในปี
การศึกษานั้นๆ โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์
5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้า
ศึกษา
6) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร กาหนดวันสอบสัมภาษณ์
7) หลักสูตรดาเนินการในการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
8) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แจ้งผลต่อคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
9) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผล
10) ผู้มีสิท ธิ เ ข้าศึก ษาท าการรายงานตัวต่อคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและ
หลักสูตร
ตารางที่ 8.1 ผลการดาเนินงานการรับนักศึกษา
ปีการศึกษาที่
รับเข้า
2558
2559
2560
2561
2562

แผนการรับนักศึกษา
มคอ. 2 ประกาศจานวนรับเข้า
40
40
40
40
40
35
40
35
40
35

จานวนผูส้ มัคร
เรียน
NA
121
186
115
19

ลงทะเบียนจริง
33
33
38
30
8
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ตารางที่ 8.2 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปีและการสาเร็จการศึกษา (คน)
ปีการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้า

2558

2559

2560

2561

รายการ
จานวนนักศึกษาที่
รับเข้า
จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
จานวนนักศึกษาที่
หายไป
จานวนนักศึกษาที่
รับเข้า
จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
จานวนนักศึกษาที่
หายไป
จานวนนักศึกษาที่
รับเข้า
จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
จานวนนักศึกษาที่
หายไป
จานวนนักศึกษาที่
รับเข้า
จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

ไม่สาเร็จตาม
ระยะเวลาของ
2558 2559 2560 2561 2562
หลักสูตร
33

-

-

-

-

-

-

-

9

8

18

18

18

9

1

13

2

-

-

-

-

33

-

-

-

-

-

-

-

-

26

20

19

19

-

7

6

1

-

-

-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

25

25

-

-

3

10

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

14

9
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ปีการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้า

2562

รายการ
จานวนนักศึกษาที่
หายไป
จานวนนักศึกษาที่
รับเข้า
จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
จานวนนักศึกษาที่
หายไป

ไม่สาเร็จตาม
ระยะเวลาของ
2558 2559 2560 2561 2562
หลักสูตร
-

-

-

11

5

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

2

Identify Gaps 8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


จากผลการด าเนินงานด้านการรับ เข้าและการคงอยู่ของนักศึก ษาในหลัก สูตรฯ พบว่า
จานวนนักศึกษาที่รับเข้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้ง ไว้ โดยในปี 2562 มีจานวนนักศึกษาลดลงอย่าง
มาก หลักสูตรได้ทาการแก้ไขปัญหาโดยการเร่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกจาการศึ ก ษาระหว่ า งระยะเวลาของการศึ ก ษา อั น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ต่ า งๆ
ประกอบด้วย
- ปัญหาด้านทุนในการศึกษา/งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการศึกษา
- ปัญหาด้านเวลาในการเรียนที่ไม่ลงตัว ความไม่พร้อมของผู้เรียน การแบ่งเวลาในการ
ทากิจกรรมและการเรียน ทากิจกรรมมากเกินไป
อีกทั้งมีนักศึกษาที่จบการศึกษาไม่ตรงตามแผนการศึกษา กล่าวคือ ใช้ระยะเวลาการเรียน
มากกว่า 4 ปี ดังนั้นหลักสูตรได้ทาการติดตามสถานะของนักศึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร และ
ทาการแจ้งเตือนให้นักศึกษารวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบตลอดทุกภาคการศึกษา เพื่อร่วมกัน
วางแผนการเรียนให้นักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีหลากหลายปัจจัยที่ทางหลักสูตรไม่สามารถ
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ควบคุมได้ เช่น การติด F บางรายวิชาทาให้ส่งผลไม่สามารถเรียนวิชาอื่นได้ และการจัดการด้าน
เวลาของนักศึกษา เป็นต้น
การประเมินตนเอง
8.2 The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated.

1 2 3 4 5 6 7


8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึก ษาที่
เพียงพอ [3]
หลักสูตรฯ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนหรือผลการเรียนของนักศึกษา โดย
การจั ด ท าเอกสารติ ด ตามสถานะของนั ก ศึ ก ษา ที่ ป ระกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า น
ประกอบด้วย
- การลงทะเบียน หาก นศ.ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ ทางคณะจะแจ้งเตือน
มายังหลักสูตร ทางหลักสูตรก็จะดาเนินการในการติดตามนักศึกษาและแจ้ง อาจารย์
ที่ปรึกษา
- การสอบโครงงานวิจัย และสหกิจศึกษา ที่ตอ้ งดาเนินการภายในชั้นปีที่ 4 ของการเรียน
ของนักศึกษา หลักสูตรจะทาการแจ้งเตือน นศ. ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดาเนินการทั้ง
ในส่วนเอกสารและการนาเสนอ
- การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟังเข้าใจความ ทักษะไวยกรณ์ ทักษะกึ่งการ
พูด และทักษะการอ่านเข้าใจความ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งวันเวลาใน
การสอบ/อบรมให้นักศึกษาเข้าลงทะเบียนตามความสะดวก และหลักสูตรฯ จะติดตาม
ผลการสอบเพื่อให้นักศึกษาสอบให้ผ่านก่อนสาเร็จการศึกษา
- การสอบมาตรฐานของนักศึกษาด้าน IT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งวันเวลาในการสอบ/อบรมให้นักศึกษาเข้า
ลงทะเบียนตามความสะดวก และหลักสูตรฯ จะติดตามผลการสอบเพื่อให้นักศึกษา
สอบให้ผ่านก่อนสาเร็จการศึกษา
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย กิจกรรมบังคับ
ของคณะ และกิจกรรมเลือกเสรี ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในระบบออนไลน์จาก
https://erp.mju.ac.th/studentAdviserList.aspx?goID=28
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ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของการติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรจะแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ลาดับสาคัญ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รายงานผลความก้าวหน้าของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา
จนจบการศึ ก ษา โดยการแจ้ ง เตื อ นและติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของนั ก ศึ ก ษาจะด าเนิ น การใน
หลากหลายรูปแบบประกอบด้วย
- การโทรศัพท์แจ้ง
- การแจ้งผ่าน Facebook/Line
- การเรียกนักศึกษาเข้ามาพบ
Identify Gaps 8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

หลักสูตรได้ทาการติดตามสถานะของนักศึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร และทาการแจ้ง
เตือนให้นักศึกษารวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบตลอดทุกภาคการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี
หลากหลายปัจจัยที่ทางหลักสูตรไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การติด F บางรายวิชาทาให้ส่งผลไม่
สามารถเรียนวิชาอื่นได้ การจัดการด้านเวลาของนักศึกษา
การประเมินตนเอง
8.3 There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload.

1 2 3 4 5 6 7
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8.4 มีการจัดให้คาแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ
บริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นและความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางาน [4]
นัก ศึก ษาสามารถเข้ าพบอาจารย์ ผู้ส อนและอาจารย์ที่ป รึก ษาได้ ตลอดเวลาในชั่ ว โมงที่
อาจารย์แจ้งไว้ มีการใช้ IT เป็นเครื่องมือช่วยในการขอรับคาแนะนาหรือการสั่งงานระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษากับนักศึกษา
หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันวิชาการต่าง ๆ ทั้งที่จัดเอง คณะจัด มหาวิทยาลัยจัด หรือหน่วยงานภายนอกจัด เช่น
กิจกรรม Start up การประกวดผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo การประกวดผลงานวิจัย
และการนาเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ การจัดโครงการให้นักศึกษานาผลงานจาก
งานวิจัยของเข้าสู่การจดลิขสิทธิ อนุสิทธิบัตร การนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้นยังไม่ได้กาหนดเป็นแผนการดาเนินงานที่
ชัดแจนและยังไม่มีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณที่เพียงพอ แต่หลักสูตรก็ได้บริหารจัดการโดย
การให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และนาผลงานที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อให้
คณะและมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนต่อไป
Identify Gaps 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability.
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


การประเมินตนเอง
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are available
to improve learning and employability.

1 2 3 4 5 6 7
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8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5]
ด้านของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน หลักสูตรและคณะได้
ก าหนดและบริ ห ารจั ด การในภาพรวมของคณะซึ่ ง สามารถสนั บ สนุ น การสร้ า งบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และทันสมัย สาหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และด้านอื่นๆ เช่น
1. มีพืน้ ที่/ห้องชมรม/ห้องเรียนรูด้ ้วยตนเองให้กับนักศึกษา
2. มี พื้ น ที่ ห้ อ งพั ก อาจารย์ ที่ จั ด ใว้ ใ ห้ อ าจารย์ แ ต่ ล ะท่า น เพื่ อ ให้ น ศ.สามารถมาพบกั บ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อปรึกษา และมีห้องพักกลางจะมีพื้นที่
ส่วนกลางที่จะเป็นที่ระดมความคิด เรียนรู้ ร่วมกัน
3. มีการจัดสรรห้องเรียนอย่างเหมาะสมโดยมีห้องเรีย นเพีย งพอกับ การเรีย นการสอน
(ห้องเรียน 40 ที่นั่ง 3 ห้อง)
4. สามารถใช้ห้องเรียนเพื่อการประชุม สัมมนา นาเสนอโครงร่างวิจัย นาเสนอสหกิจ อื่นๆ
5. ภายในอาคารมีการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ประกอบด้วย กล้อง CCTV
ระบบสแกนก่อนเขาในบางพืน้ ที่ ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้า
สารอง ถังดับเพลิง/บันไดหนีไฟ
6. ด้านความสะอาดของพื้นที่คณะได้จัดให้มีแม่บ้านที่ท าหน้าที่ดูแลความสะอาดทุก วัน
และทางหลักสูตรได้มีการรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น
การถอดรองเท้าเข้าห้องเรียน ไม่อนุญาติให้นาอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในพื้นที่อาคาร
และมีการจัดจุดทิง้ ขยะโดยเน้นการแยกขยะ
หลักสูตรได้ทาการบริหารจัดการต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยการนาผลการประเมินที่ได้จากผู้รับบริการมาทาการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมและได้เสนอต่อคณะเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
Identify Gaps 8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education
and research as well as personal well-being.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
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การประเมินตนเอง
8.5 The physical, social and psychological environment is
conductive for education and research as well as personal
well-being.
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพผู้เรียน
1
8.1 มี ก ารก าหนด การสื่ อ สาร และการประกาศ
นโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน [1]
8.2 มีก ารก าหนดและการประเมิ นกระบวนการและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา
และภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
8.4 มีการจัดให้ค าแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริ ม
หลั ก สู ต ร การแข่ ง ขั น ของนั ก ศึ ก ษา และบริ ก าร
สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
เรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ทางาน [4]
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่
สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึง
สุขภาวะส่วนบุคคล [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1 2 3 4 5 6 7
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Criterion 9: Facilities and Infrastructure
9.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน
ห้องทาโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย [1]
หลั ก สู ตรเทคโนโลยีย างและพอลิเ มอร์ ได้ดาเนินการในการจัดการให้มีอุป กรณ์แ ละสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนในการพิจารณา คือ
1) อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียน/ปฏิบัติการ/การวิจัย
2) อุป กรณ์และสิ่ ง สนั บ สนุน การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ใ นการสร้ างบรรยาการการเรี ย นรู้
ตลอดเวลา
โดยดาเนินการในขั้นตอนดังนี้
1) อาจารย์ผู้ส อน/นัก ศึก ษา เสนอความต้องการและรายละเอีย ดของอุป กรณ์ แ ละสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน
2) หลั ก สู ต รพิ จ ารณาความเหมาะสมและล าดั บ ความส าคั ญ โดยพิ จ ารณาเรื่ อ ง
งบประมาณที่มอี ย่างจากัด
3) หลักสูตรเสนอผลการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาสนับสนุน
4) คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมและตามงบประมาณ
ทั้งนี้ในบางครั้งหลักสูตรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจาก
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ/และการบริจาคหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หลักสูตรก็
จะนามาจัดทารายละเอียดและส่งแจ้งคณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ
สาหรับด้านความเพียงพอของอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนนั้น อันเนื่องจาก
เรื่องของงบประมาณ และราคา รวมถึงระเบียบด้านพัสดุและการเงินทาให้ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุน การเรียนการสอนให้เท่ากับจานวนของนักศึกษาได้ซึ่งเป็นเหตุการปรกติของทุก
หลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ดาเนินการโดยการบริหารจัดการการใช้งานโดยทั่วถึงในรูปแบบการ
จัดสรรเวลาในการใช้งานหมุนเวียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม 2 อาคาร ได้แก่
(สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2) 1) อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 1,544
ตารางเมตร ประกอบด้ ว ยห้ อ งบรรยาย 4 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 3 ห้ อ ง ห้ อ งประชุ ม 3 ห้ อ ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 2) อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี) เป็น
สถานที่สอน พื้นที่ ประมาณ 2,426 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องบรรยาย 12 ห้อง ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องโถงแสดงผลงาน 2
ห้อง ตึกคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ มีห้องประชุม
ขนาดใหญ่ มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีห้องสมุด มีห้องเรียนสาหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโนโลยี
ยางฯ จานวน 3 ห้อง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1 อาคาร จานวน 20 ห้อง เป็น
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สถานที่สอน และปฏิบัติการสาหรับนั กศึกษาสาขาเทคโนโนโลยียางฯ ทั้งนี้รายการสรุปของอุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร แสดงดังตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 รายการสรุปของอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ห้องเรียน

ห้องบรรยาย 30 ที่นั้ง จานวน 3 พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้อง

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ย าง พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทาง
จานวน 6 ห้อง
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ายาง พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
และพอลิเมอร์ จานวน 5 ห้อง
พืน้ ที่สนับสนุนอื่นๆ

ทุนการศึกษา

พืน้ ที่เรียนรู้ 24 ชั่วโมง/สันทนาการ
ห้องพักนักศึกษา (24 ชั่วโมง)
ห้องสมุด
พืน้ ที่สาหรับการพัฒนานวัตกรรม/งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
ห้องประชุม/บรรยาย
ระบบสัญญาณ Internet ครอบคลุมพืน้ ที่
ห้องวิจัยของอาจารย์ผู้สอน/ที่ปรึกษา
1. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี
2. ทุนการศึกษาประเภทเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ทุนการศึกษากิจกรรมเด่น

นอกจากอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนที่ แ สดงโดยสรุ ป ในตารางที่ 9.1
หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่มีความชานาญในกลุ่มวิชา/กลุ่มวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และตั้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อทาการช่วยดูแลอีก 3 คน คือ
สุรเชษฐ เขื่อนควบ
ดูแลอาคารปฏิบัติการ/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า ประปา/
และการปฏิบัตการในรายวิชาเทคโนโลยียาง/งานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
ยุรีวรรณ นนทวาสี
ดูแลส่วนห้องการเรียนการสอน/งานธุรการ/งานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
ดู แ ลห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในอาคาร/งานด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารใน
รายวิชาเทคโนโลยีน้ายาง/การจัดตารางเรียน/งานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
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ทั้งนี้ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จะคอยดาเนินการในการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และรายงานให้หลักสูตรทราบเพื่อดาเนินการในการปรับปรุงและ
วางแผนในการบริหารจัดการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะต่อไป
หลั ก สู ต รสนั บ สนุ น ให้ ห ลั งการท าวิจั ย ของอาจารย์/ นัก ศึ ก ษา แล้ ว ก่ อ ให้ เ กิด นวัต กรรม/
เครื่องมือวิจัยเกิดจากงานวิจัยของอาจารย์/นักศึกษา และนานวัตกรรม/เครื่องมือมาเป็นสิ่งสนันสนุน
การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นการส่วนหนึ่งของการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการได้
Identify Gaps 9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support
education and research
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture
halls, classrooms, project rooms, etc. ) are adequate and
updated to support education and research
9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย [3,4]
ห้องสมุดและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับการเรียนรู้ของผูเ้ รียนทั้งทางด้านวิชาการ
การวิจัยและด้านอื่นๆ นั้นประกอบด้วย
สานักหอสมุดมีพัฒนาการและเพิ่มศักยภาพการให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นาเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Smart
Library ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเองทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (anytime
anywhere) มีก ารให้บ ริก ารหนังสือ ตารา วารสารที่เ กี่ย วข้องกั บ สาขาวิชาต่างๆ เพื่อการศึก ษา
ค้ น คว้ า และการวิ จั ย ตามหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 99 หลั ก สู ต ร
ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ /ต ารา/สิ่ ง พิ ม พ์ จ านวน 193,345 เล่ ม วารสารจ านวน 1,337 รายชื่ อ
โสตทัศนวั ส ดุ จานวน 4,452 รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ 32 ฐาน (รวมฐานข้อมูลที่ สกอ.
บอกรับ) เช่น ACM Digital Library, ACS, ProQuest, CRC, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Science
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Direct, CAB eBooks, Springer Link เป็นต้น มีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่ว มกั น
(Sharing Resources) กับห้องสมุดอื่นๆ โดยมีการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan
Service) ส าหรับ สมาชิก ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึ ก ษา ซึ่งปัจจุบันเป็นความร่วมมือภายใต้ ชื่ อ
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่า ยห้อ งสมุ ด ในประเทศไทย หรื อ ThaiLIS จ านวน 78 แห่ ง และข่ า ยงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จานวน 20 แห่ง มีบริการยืม -คืนระหว่างห้องสมุด
ร่ ว มกั น (Reciprocal Borrowing) ภายในข่ า ยงานห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นภู มิ ภ าค (PULINET)
นอกจากนั้นมีการให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในการจัด หาหนั งสื อ ตารา วารสาร ฐานข้อมูลต่า ง ๆ ในแต่ละปี คณะกรรมการบริ ห าร
สานักหอสมุดได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามสัดส่วน
ของนักศึกษาและอาจารย์แต่ละคณะ และมีนโยบายให้อาจารย์ นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายช่องทาง เช่น กรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อด้วยตนเองที่เคาเต
อร์บริการ นาเสนอผ่านระบบเสนอซื้อออนไลน์ โครงการ New Book Knock Knock งาน Maejo Book
Fair เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องตามหลักสูตร
การเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของหลักสูตรทั้งหมด
ปัจจุบันสานักหอสมุดมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ แบ่งตามหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย แบ่ ง ออกเป็ น หนั ง สื อ สื่ อ โสตทั ศ นวั ส ดุ วารสาร และฐานข้ อ มู ล มี
รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร
1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช

หนังสือ สื่อโสตฯ
(เล่ม) (รายการ)

วารสาร
(จานวน
รายชื่อ)

ฐานข้อมูล
(จานวน
รายการ)

3,457

35

123

89,354

15,633

298

127

313,031

1,293

25

111

213,864

1.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่

14,789

216

140

318,579

1.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี

6,640

40

105

983

3,262

72

120

90,766

837

18

98

101,658

15,679

283

127

313,031

1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
1.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

1.6

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์
การเกษตร

1.7

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
(สหวิทยาการ)

1.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
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1.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

14,789

216

140

318,579

1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

1,293

15

111

213,864

1.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช

3,457

33

123

89,354

1.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสงั คมอย่างยั่งยืน

251

10

93

633,639

1.13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท

187

4

104

3,039

3,564

44

116

3,338

663

1,247

127

3,310

454

4

106

90,766

14,764

216

140

318,579

1.14

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

1.15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร
1.16

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริม
การเกษตร

1.17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

–

2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4,698

127

100

64,821

2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4,698

127

100

64,821

2.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

4,698

127

100

64,821

3.1 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

502

11

31

3,422,600

3.2 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

842

29

33

59,632

1,156

36

32

5,757,451

984

34

39

522

71

–

39

276,993

455

26

36

2,410,384

4,179

679

50

3,725,866

822

25

66

2,501

4.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

62

3

52

13,334,236

4.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

1,524

405

50

9,107,165

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

3.3 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3.4

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน
สิ่งแวดล้อม

3.5

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม

4. คณะวิทยาศาสตร์
4.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
4.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
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4.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4,051

678

50

1,883,714

4.7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2,052

48

45

5,504,407

412

11

45

8,233

790

25

66

3,709,106

4.10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

59

3

52

210,439

4.11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

2,676

44

46

11,570,535

4.12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

1,021

29

62

78,130

4.13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

25

7

51

811,687

4.14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

817

25

66

3,709,106

4.15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

59

3

52

210,439

4.16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

2,656

44

46

11,570,535

4,486

101

86

92,872

5.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

667

60

67

107,228

5.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

1,131

32

65

145,096

5.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3,252

54

68

6,314

5.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

213

21

47

9,784

4,487

101

86

92,872

1,131

32

65

145,096

3,250

54

68

6,314

1,131

32

65

145,096

621

41

50

932,189

4.8

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่ง
ทอ

4.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5.1

5.6

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

5.7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
5.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5.9 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
6. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
6.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
6.2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า

2,899

97

50

44,638

6.3

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้า

2,730

97

50

44,638
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7. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจทิ ัล

772

44

39

118,666

7.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารดิจทิ ัล

772

44

39

118,666

932

40

42

10,787

3,175

356

34

7,094

197

11

53

59,288

6,056

144

44

5,350

8,842

267

72

80,558

10,964

358

52

6,055,029

52

119,888

8. คณะศิลปศาสตร์
8.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
8.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8.3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์
9. คณะเศรษฐศาสตร์
9.1 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
9.2

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

9.3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9.4 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
9.5 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

10,778

248

49

151,852

9.6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

10,778

248

49

151,852

10.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,428

67

35

37,258

10.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,428

67

35

37,258

10.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,428

67

35

37,258

10. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

11. คณะบริหารธุรกิจ

–

11.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

8,346

222

82

22,931,994

11.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

6,802

181

76

6,444,295

11.3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

2,579

105

79

5,193,482

11.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

9,191

604

69

2,390

589

14

63

215,318

11.6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8,472

226

69

481,162

11.7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8,380

226

69

481,162

11.5 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

110
12. วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12.1 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

8,441

110

56

1,169,155

12.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

8,399

47

57

100,028

1,175

26

50

1,304,299

8,533

99

52

1,169,155

1,294

89

37

693,777

776

29

34

693,777

14.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

22,716

327

59

93,872

14.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร

22,716

327

59

93,872

865

24

47

59,791

15.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

5,346

103

41

632,916

15.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

12,848

197

61

85,966

815

25

20

3,709,109

4,487

101

51

92,873

15.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

1,247

20

20

15,379

15.7 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

8,454

110

56

1,169,155

15.8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,369

67

35

37,258

15.9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

6,802

181

76

6,444,295

15.10 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

9,292

604

69

2,390

589

14

49

215,318

10,993

358

52

6,055,029

12.3

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหาร
สาธารณะ

12.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
13. วิทยาลัยพลังงานทดแทน
13.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
13.2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
14. บัณฑิตวิทยาลัย

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

15.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
15.5

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

15.11 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
15.12 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
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16.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

12,848

197

61

85,966

16.2 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

8,454

110

56

1,169,155

16.3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

2,429

67

35

37,258

16.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

8,313

222

82

22,931,994

16.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

436

41

50

932,189

ตารางที่ 9.2 ห้องสมุดและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องสมุด
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใ้ นห้องสมุด
1. ห้องสมุดคณะวิศวะฯ

หนังสือ/รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/อื่นๆ

2. ห้องสมุดคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

หนังสือ/รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/อื่นๆ

3. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หนังสือ/รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/Journal/
E-book/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ

4. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น
5. ห้องคอมพิวเตอร์

หนังสือ/รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/Journal/
E-book/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ

Journal/E-book/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/อื่นๆ

ทั้งนี้สาหรับห้องสมุดคณะได้มีการดาเนินการโดยการจัดหาหนังสือมาเพิ่มเติม มีการดูแล
รักษาหลังสือ และจัดการในการยืมคืน แต่ยังเป็นรูปแบบที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดาเนินการยังไม่มี
ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการด าเนินการ และหลังสือที่จัดเข้ามาในห้องสมุดจะเป็นหนัง สือที่
ค่อนข้างเก่าและเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาค อีกทั้งไม่มเี จ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจาห้องสมุด อย่างไร
ก็ตามหลักสูตรและคณะได้ดาเนินการในการประสานและขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนาระบบ
และการเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด จากห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย และทางห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยได้เข้ามาดาเนินการในการเบือ้ งต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาหรับห้องสมุดของต่างมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อานวยความสะดวกในการ
จัดทาบัตรสาหรับการใช้บริการห้องสมุดของต่างมหาวิทยาลัย การบริการการยืม/คืน และจัดส่ง
หนังสือระหว่างมหาวิทยาลัย
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Identify Gaps 9.2 The library and its resources are adequate and updated to support
education and research
Approach

Deploy

Results

Improvement

Evidence


ในการจั ด หาหนั ง สื อ หลั ก สู ต รได้ ร่ ว มและประสานกั บ ห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งในการจั ด หาหนั ง สื อ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ข องหลั ก สู ต รเข้ า สู่ ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ปีการศึกษา โดยหลักสูตรจะพิจารณาเสนอชื่อหนังสือโดยการพิจารณาจาก
การมีอยู่ของหนังสือในห้องสมุดเพื่อให้ได้หนังสือที่ครบและทันสมัย
ด้านแผนการพัฒนาห้องสมุดของคณะ ได้ดาเนินการในการจัดหาหนังสือและและทรัพยากร
สนับ สนุนการเรีย นรู้ พร้อมกั บ การพั ฒนาพื้นที่ห้องสมุดให้เ ป็นพื้นที่เ รียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และ
พยายามพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

9. 2 The library and its resources are adequate and updated to
support education and research
9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และ
การวิจัย [1,2]
หลักสูตรและคณะมีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอครอบคลุ่มกลุ่มของรายวิชาและกลุ่มของการ
เรียนทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สามารถสนับสนุนทั้งการเรียนการสอน ด้านวิชาการ
ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรายะเอียดของเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติการดังแสดง
ในตารางที่ 9.3
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ตารางที่ 9.3 รายการเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติการ
รายการเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัตกิ าร
1. เครื่องอัดยางโดยความร้อน
2. เครื่องรีดยาง
3. ปั๊มสูญญากาศ
4. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
5. ตูอ้ บความร้อนไฟฟ้า
6. ตู้อบความร้อนสูญญากาศ
7. เครื่องผสมยางแบบปิด (Internal Mixer)
8. เครื่องทดสอบยางผสมสารเคมี MDR
9. เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิง้
10. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
11. โต๊ะปฏิบัตกิ ารเตรียมวัตถุดิบ
12. โต๊ะปฏิบัตกิ าร
13. ชุดถังตัวจับน้ายาง
14. ชุดดูดควันพร้อมชุดกาจัด
15. ตู้เก็บสารเคมี
16. ตู้อบยาง
17. เครื่องทดสอบการสะท้อนกลับของยาง
18. เครื่องทดสอบความแข็ง
19. เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบดิน
20. เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน
21. เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบอาร์กอน
22. เครื่องทดสอบการหักงอ
23. เครื่องตียางฟองน้า
24. เครื่องวัดความหนาแน่น
25. เครื่องอัดเบ้ายางและพอลิเมอร์
26. เครื่องชั่งดิจติ อลทศนิยม 2 ตาแหน่ง
27. เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน
28. เครื่องบดสารเคมี (Ball Mill)
29. เครื่องตัดยางก้อน
30. เครื่องทดสอบสมบัตแิ รงอเนกประสงค์ (Univeral Testing Machine)

จานวน
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
8
11
1
4
9
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

หน่วย
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

หลั ก สู ต รมี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดย
ดาเนินการดังนี้

114
1) ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นลาดับสาคัญ และสามารถใช้ในการทาวิจัยได้เมื่อไม่มี
การเรียนการสอน
2) ในการใช้งานต้องทาการ ยืม-คืน และต้องมีอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่รับรอง
3) หลักสูตรมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลดังนี้
สุรเชษฐ เขื่อนควบ
ดู แ ลอาคารปฏิ บั ติ ก าร/ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานไฟฟ้ า
ประปา/และการปฏิบัตการในรายวิชาเทคโนโลยียาง/งาน
อื่นๆ ตามความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
ยุรีวรรณ นนทวาสี
ดูแลส่วนห้องการเรีย นการสอน/งานธุ รการ/งานอื่ น ๆ
ตามความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
อรุณศรี เอี่ยมรัมย์
ดูแลห้องปฏิบัติการในอาคาร/งานด้านการปฏิบัติการใน
รายวิชาเทคโนโลยีน้ายาง/การจัดตารางเรียน/งานอื่นๆ
ตามความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
4) ต้องทาการตรวจสอบสภาพ บารุงรักษา ทุกครั้งหลังการใช้งาน ทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย
5) หลั ก สู ต รด าเนิ น การประเมิ น และพิ จ ารณาทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ น
ห้องปฏิบัติการทุกปีการศึกษาและทาการเสนอคณะเพื่อทาการจัดหาหรือทาการเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
Identify Gaps 9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and Research
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

จากการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีการใช้เครื่องมีในห้องปฏิบัติการ ยังพบปัญหาซึ่ง
ทางหลักสูตรจะต้องดาเนินการเพิ่มเติมในอนาตค คือ
ความสามารถ/ความรู้ ในการใช้ การใช้เครื่องมือ ต้องมีเจ้าหน้าที่และ/หรือ อาจารย์ประจา
งาน
ผูใ้ ช้ตอ้ งผ่านการเรียนรูห้ รือการอบรมการใช้เครื่องมือ
จานวนของเครื่องมือ

หลักสูตรได้ดาเนินการโดยการจัดตารางการใช้งานในรูปแบบ
การเวี ย นการใช้ และการจองเพื่ อ ใช้ ง าน ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะหา
เครื่องมือให้ครบตามจานวนผูใ้ ช้ดาเนินการได้ยาก
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ระบบจัดการ ยืม-คืน

ระบบยืม-คืน ปัจจุบันใช้วิธีการผ่านเจ้าหน้าที่ยั งไม่มีร ะบบ
online ท าให้ เ กิ ด ความไม่ ส ะดวกในการยื ม -คื น และไม่
สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของเครื่องได้

ความไม่พร้อมของผู้ใช้

มี ก ารเข้ า มาใช้ ง านตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ไ ม่ มี ก าร
วางแผนล่วงหน้า งานเร่งด่วน ต้องจัดให้มีระบบยืม -คืน โดย
เรียงตามลาดับ

การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

9. 3 The laboratories and equipment are adequate and updated
to support education and research
9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
ผ่านสื่อ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ เ พีย งพอและทันสมั ย เพื่อ ส่ งเสริม การเรีย นการสอน และการวิจัย
[1,5,6]
หลักสูตรได้จัดให้มีบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดย
ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง (จานวน 30 เครื่อง) ประจาที่ตกึ คณะ
2. พืน้ ที่บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งคณะ
3. ห้องพัก/ห้องชมรมนักศึกษาจานวน 1 ห้อง (24 ชั่วโมง)
4. พื้ น ที่ เ รี ย นรู้ อาคารเรี ย นและอาคารปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ย าง ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
อินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งพืน้ ที่ พื้นที่สันทนาการ พื้นที่นั่งทางาน พักผ่อน เป็นต้น
(24 ชั่วโมง)
5. ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถทาการยืมใช้ห้องได้
นอกจากส่วนที่จัดให้มีบริก ารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหลัก สูตรและคณะแล้ว
มหาวิทยาลัยยังมีการจัดให้มีบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องเรียนทางไกล อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสาหรับการสืบค้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน/งานวิจัยและอื่น ๆ ที่จะสามารถสนับสนุน
การเรียนรูข้ องผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัยและด้านอื่น ๆ ได้
คณะได้มีก ารบริ หารจัด การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสิ่ ง สนับ สนุ นการเรีย นรู้ เ พื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้า นวิชาการ การวิจัยและด้านอื่น ๆ โดยตลอด เช่น มีการ
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จั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น มี ก ารพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ การ
คอมพิวเตอร์โดยการหาโปรแกรมต่างๆ มาสนับสนุน มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน IT
และมีการประสานงานกับ หน่วยงานที่ รับ ผิดชอบด้าน IT ของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการตรวจสอบ
ระบบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ก ารใช้งานห้ องปฏิบัติ ก ารคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมพร้อมอุป กรณ์โ สตทั ศนู ป กรณ์
ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ นักศึกษาต้องขออนุญาติเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ส่วนการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตไร้สายมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบ password ในการใช้งานระบบทั้งสาหรับ อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
Identify Gaps 9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and
updated to support education and research
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

จากการดาเนินงานของหลักสูตรข้างต้นยังประสบปัญหาเรื่องการสืบค้นองค์ความจาก
องค์กรหรือจากฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งบางฐานข้อมูลมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูล
ทางด้านวิชาการ และการวิจัย ดังนั้นหลักสูตรจึงจะทาการประชุม/วิเคราะห์ และทาการแจ้งข้อมูล
ความจาเป็นไปยังคณะ และเสนอไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
การประเมินตนเอง
9. 4 The IT facilities including e- learning infrastructure are
adequate and updated to support education and research
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9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย
และการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ท่มี ีความจาเป็นพิเศษ [7]
ด้านของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน หลักสูตรได้กาหนด
และบริหารจัดการในภาครวมของคณะ ซึ่งสามารถสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวลล้อมและมี
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ และทันสมัย สาหรับการเรียนการสอน การวิจัย และ
ด้านอื่นๆ เช่น
1. มีพ้นื ที่หอ้ งพักห้องเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา
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2. มีพื้นที่ห้องพักอาจารย์ ที่จัดใว้ให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อให้นั กศึกษาสามารถมาพบ
กับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อปรึกษา และมีห้องพักกลางจะมี
พืน้ ที่ส่วนกลางที่จะเป็นที่ระดมความคิด เรียนรู้ ร่วมกัน
3. มีการจัดสรรห้องเรียนอย่างเหมาะสมโดยมีห้องเรียนเพียงพอกับการเรียนการสอน
(ห้องเรียน 40 ที่นงั่ 3 ห้อง)
4. มีการจัดสรรห้องเรียนเพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา นาเสนอโครงร่างงานวิจัย นา
เสนอสหกิจศึกษา และอื่นๆ
5. ภายในอาคารมีการจัดให้มีระบบรักษาความปรอดภัยต่างๆ ประกอบด้วย กล้อง
CCTV ระบบสแกนก่อนเขาในบางพื้นที่ ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบไฟฟ้าสารอง ถังดับเพลิง/บันไดหนีไฟ
6. ด้านความสะอาดของพื้นที่คณะและอาคารเทคโนโลยีย างได้จัดให้มีแม่บ้านที่ท า
หน้าที่ดูแลความสะอาดทุก วัน และทางหลักสูตรได้มีก ารรณรงค์เ รื่องการรัก ษา
ความสะอาดต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เช่น มีการจัดจุดทิ้งขยะโดยเน้นการแยกขยะ มี
การทา 5 ส. ทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรได้ทาการบริหารจัดการต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยการนาผลการประเมินที่ได้จากผู้รับบริการมาทาการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมและได้เสนอต่อคณะเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
Identify Gaps 9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people
with special needs are defined and implemented
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

สิ่งที่ตอ้ งทาการปรับปรุงให้ดีข้ึนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ส่วนทางกายภาพ ยังมีบางพื้นที่ต้องยังดูแลไม่ทั่วถึง ต้องทาการบริหารจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องให้
จัดสรรเวลาในการดาเนินการเป็นส่วนพื้นที่ไป เช่น วันจันทร์พื้นที่ที่ 1 วันอังคาร พื้นที่ที่ 2 เป็น
ต้น โดยเมื่อครบรอบ 1 สัปดาห์ตอ้ งครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งหมด
2. ส่วนการสร้างจิตสานึก ผลของความพึงพอใจในทุกเรื่องและทุกด้านของสิ่งแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกจะมี เ รื่ อ งของพื้ น ฐานบุ ค คลเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง ดั ง นั้ น หลั ก สู ต ร/คณะ/
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งท าความเข้ า ใจ และให้ ค วามรู้ ถึ ง ปั จ จั ย จ าเป็ น อื่ น ๆ ประกอบและสร้ า ง
จิตสานึกที่เป็นบวกในสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีความพร้อมและเหมาะสมใน

118
ระดั บ หนึ่ ง ๆ ตามความสามารถและก าลั ง ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของหลั ก สู ต ร/คณะ/
มหาวิทยาลัย ที่เหมาะสมเป็นไปตามความจะเป็นและข้อจากัดต่างๆ
การประเมินตนเอง

1 2 3 4 5 6 7


9.5 The standards for environment, health and safety; and access
for people with special needs are defined and implemented
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และ
1
โครงสร้างพื้นฐาน
9.1 มีส่งิ อานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน
และอุป กรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรีย น ห้องท า
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการทาวิจัย [1]
9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [3,4]
9.3 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ เ พี ย งพอและ
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [1,2]
9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตราฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการ
ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ห รื อ โอกาสในการเข้ า ถึ ง ให้ แ ก่ ผู้ ที่ มี
ความจาเป็นพิเศษ [7]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบ
และการพัฒนาหลักสูตร [1]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 มีการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม PLOs ของ
หลักสูตร ด้วยระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีการทบทวนข้อมูลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่หลักสูตรนามาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพ
โดยมีผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่รว่ มให้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร จานวน 6 กลุ่ม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นักศึกษา/ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
ผูป้ กครอง
ผูใ้ ช้บัณฑิต เช่น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน

โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกการรับข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. กาหนดผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ออกแบบเครื่องมือ และกาหนดช่องทางการรับข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
3. เก็บข้อมูลตามช่องทางที่ได้ออกแบบไว้ โดยงานหลักสูตร
4. รวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานต่อหลักสูตร โดยงานหลักสูตร
5. หลักสูตรทาการวิเคราะห์ข้อมูล และนาประเด็นที่สาคัญมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
6. หลักสูตรสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรั บปรุงและพัฒนาหลักสูตร (นักศึกษา
ศิษย์เก่า บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และผูใ้ ช้บัณฑิต)
7. กากับ ติดตามผลการพัฒนาและประเมินผลเมื่อครบวงรอบปีการศึกษา โดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร และงานหลักสูตร
8. นาผลการประเมินและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานให้ดีข้นึ ในปีการศึกษาถัดไป
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ตาราง 10.1 ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย [เอกสารอ้างอิง 16]
กลุ่มผู้มีส่วนได้

วิธีการได้มา

ข้อสะท้อนความคิด/ความ

การนาไปพัฒนา/ปรับปรุง

ส่วนเสีย

ของข้อมูล

ต้องการ

ผูเ้ รียน

สัมภาษณ์

รายวิ ช า วก102 เขี ย นแบบ
วิ ศ วกรรม (ปี 4) การเรี ย น
การสอนยังเป็นการเขียนโดย
มือ ยั งไม่ไ ด้ใ ช้คอมพิวเตอร์
และยั ง ไม่ ต รงตามคว าม
ต้องการกับการนาไปใช้งาน
ต่อได้

แจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้มกี าร
ปรับปรุง/เพิ่มเติมเนือ้ หาหรือ
เทคนิคการสอน นอกจากนี้ยังได้นา
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาปัจจุบันนี้
ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร ปี
2563 เพื่อเพิ่มวิชา ยพ 346 การ
อ่านและเขียนแบบพืน้ ฐานทาง
วิศวกรรม (3 หน่วยกิต)
[เอกสารอ้างอิง 17]

ศิษย์เก่า

สัมภาษณ์

อยากให้ เ น้ น สอนด้ า นการ
อ่ า น แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
ม า ก ก ว่ า ก า ร เ ขี ย น แ บ บ
เพราะลักษณะของงานที่ท า
จะเน้ น การอ่ า นแบบ และ
เข้าใจสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้
เพิ่ ม วิ ช า ยพ 346 การอ่ า นและ
เขียนแบบพื้นฐานทางวิศวกรรม (3
หน่วยกิต) [เอกสารอ้างอิง 17]

ผูเ้ รียน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

จากโครงการทัศนศึกษาและ
ดูงานนอกสถานที่ ผูเ้ รียนมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ให้เพิ่ม
ระยะเวลาดูงานในแต่ละ
โรงงานให้มากกว่านี้ อยาก
ไปหลายๆ โรงงาน แยกตาม
ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกไปฝึกงาน และอยากให้

ให้อาจารย์เสนอโรงงานที่จะให้
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในที่ประชุม
พร้อมคัดเลือกก่อน โดยต้องมี
โรงงานให้หลากหลาย
[เอกสารอ้างอิง 18]
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กลุ่มผู้มีส่วนได้

วิธีการได้มา

ข้อสะท้อนความคิด/ความ

ส่วนเสีย

ของข้อมูล

ต้องการ

การนาไปพัฒนา/ปรับปรุง

มีโรงงานน้ายางอื่น ๆ
เพิ่มเติม
ศิษย์เก่า

แบบประเมิน
ออนไลน์

ผูใ้ ช้บัณฑิต
(คุณอุทัย สอน
หลักทรัพย์
ประธานสภา
เครือข่ายยาง
และสถาบัน
เกษตรกร
ยางพาราแห่ง
ประเทศไทย
(สยยท.))

กิจกรรมการ
(1) สถานการณ์ยางพารา
โลก
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการ (2) หลักการบริหาร
ยางพาราเพือ่ การแข่งขัน
รับฟัง
และยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
(3) การจัดการระบบ Rubber
เพื่อการพัฒนา
Information สร้างระบบ
ปรับปรุง
Big Data, Internet of
หลักสูตร ( 30
Things การใช้ AI มา
พ.ย. 62)
บริหารจัดการ
(4) ระบบมาตรฐานของ
ยางพารา ต้นน้า กลาง

อยากให้มีคอร์สเรียน
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ที่มี
ส่วนผสมของยาง

ในการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3/62
ไ ด้ มี ก า ร ท บ ท ว น ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร และได้มีการเสนอให้เปิด
รายวิชาใหม่ คือ วิชาความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยียาง (นวัตกรรมพอลิ
เมอร์) โดยมีเนือ้ หาเกี่ยวกับยางและ
คอมโพสิ ต ชนิ ด ใหม่ สารเคมี
สาหรับยาง เครื่องมือวิเคราะห์ใหม่
ๆ ส ม บั ติ ท า ง ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ ท า ง
วิ ศ วกรรมของยาง ยางรถยนต์
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมและการนายางกลับมา
ใช้ใหม่ [เอกสารอ้างอิง 19]
จะสอดแทรกข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องใน
รายวิ ช ายางธรรมชาติ และพา
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรไปศึ ก ษาดู
งาน หรือเชิญ วิท ยากรที่เ กี่ย วข้อง
มาบรรยายให้นักศึกษาฟัง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้

วิธีการได้มา

ข้อสะท้อนความคิด/ความ

ส่วนเสีย

ของข้อมูล

ต้องการ

การนาไปพัฒนา/ปรับปรุง

น้า และ ปลายน้า FSC(Forest Stewardship
Council) PEFC-(Program
for the Endorsement of
Forest Certification
Scheme)
Identify Gaps 10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

ในวิชาการเขียนแบบที่ให้นักศึกษาปัจจุบันประเมิน ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี
การแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้สามารถนาไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังได้นา
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาปัจจุบันนี้ ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2564 โดยเพิ่มวิชา ยพ 346
การอ่านและเขียนแบบพื้นฐานทางวิศวกรรม (3 หน่วยกิต) และมีการนาข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถด าเนินการได้ทันทีมาใช้จัดการเรีย นการสอน โดยไม่ต้องรอให้ถึง รอบ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคาดหวัง
การประเมินตนเอง
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development

1 2 3 4 5 6 7


10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้
ดีข้นึ [2]
อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลั กสู ตรมีก ระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
รวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น
โดยหลักสูตรได้วางระบบและกลไกในการประเมินผลการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มี
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องไว้ ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา (มคอ.3, 4) โดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรียนการสอนโดยอาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5, 6) โดยอาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมินทุกปี/การประเมินคุณภาพหลักสูตร TQF และ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามข้อบังคับของ สกอ.

ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ได้รับความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2552
ที่สกอ. ให้การรับรอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรได้รับการออกแบบให้สะท้อนกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) โดยมีการทบทวน PLOs ของหลักสูตร เพื่อให้
เป็ น ไปตามความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรได้กาหนด PLOs ไว้จานวน 10 ข้อ และได้วางระบบและกลไกให้มีก าร
ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะดาเนินการประชุม
ชี้แจงแผนการจัดการเรีย นการสอนเพื่อก าหนดรายวิชาที่จะเปิดในภาคการศึกษานั้น ๆ ร่วมกั บ
อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา เพื่อสื่อสาร ทาความเข้าใจ ในเรื่องเป้าหมายในการจัดการเรียน
การสอน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2 และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย และยืดหยุ่นตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน พร้อมกาหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากอาจารย์ผู้สอนได้รับทราบรายวิชาแล้ว
ก็จะนาไปจัดทา มคอ.3 และ 4 ตามคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ทั้งกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการออกแบบการสอนที่ ห ลากหลายวิ ธี เช่ น OBE, Project Base Leaning, Active
Learning Outcome เพื่อมุง่ สู่ PLOs ของหลักสูตร
จากนั้นอาจารย์ผสู้ อนจะดาเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ 4 และเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ 6)
ภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่กากับดูแลการจัดทา
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แผนการเรียนรูแ้ ละการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร และ
ติดตามการอัพโหลด มคอ.ต่าง ๆ ในระบบ http://www.education.mju.ac.th/ และตรวจสอบความ
ถูกต้องให้เรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรูข้ องแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรนาผลการดาเนินงานของรายวิชามาทารายงานการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ทุก ภาคการศึก ษา เพื่อนาข้อเสนอแนะจากนัก ศึก ษา อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เช่ น ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จากนั้ น จะน าเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร เพื่ อ น า
ข้อเสนอแนะไปพั ฒนาหลั ก สู ตรทุก ๆ ภาคการศึก ษา โดยในปีก ารศึก ษา 2561 หลัก สูตรได้ น า
ข้อเสนอแนะจาก มคอ. 7 มาเพื่อพัฒนาดังนี้
1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ลดการบรรยายโดย
อาจารย์ เน้นการลงมือปฏิบัติโดยนักศึกษา
2. การทบทวนเนือ้ หาของรายวิชาให้มคี วามทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ระบบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร (ทุก 5 ปี) มีดังนี้
1. สารวจความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (ผูใ้ ช้บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร และผูป้ กครอง)
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3. จัดทาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่สะท้อนความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
4. การวิพากษ์และเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
5. แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
6. ดาเนินการขออนุมัติหลักสูตร ตาม สกอ.
7. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 จะเข้าสู่การปรับปรุงรอบ 5 ปี อีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2564 ในการดาเนินงาน หลักสูตรได้
สร้างแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเก็บข้อมูล online การนิเทศงานสหกิจศึกษา และจากการ
สัมภาษณ์ ได้วเิ คราะห์ข้อมูล และจัดทาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 2564 ไว้ในเบือ้ งต้นแล้ว
Identify Gaps 10.2 The curriculum design and development process is established and
subjected to evaluation and enhancement
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
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การประเมินตนเอง
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement

1 2 3 4 5 6 7


10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ [3]
การประเมินกระบวนการสอน การเรีย นรู้ และการประเมินผู้เ รีย นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการจัดทา
ระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอน และการติดตามตรวจสอบโดยการจัดทา มคอ.3 หรือ 4 โดย
หลักสูตรได้ดาเนินการกากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนจัดทาและ
ส่งแผนการจัดการเรียน มคอ.3 หรือ 4 ทุกรายวิชาก่อนเปิดการศึกษา และอาจารย์ประจาวิชาทา
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และแจ้ ง มคอ.3 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ในระหว่ า งการสอนจะมี ก ารติ ด ตามให้
ด าเนินการสอนตาม มคอ. 3 หรือ 4 และกระตุ้นให้เ กิดการพัฒนาเทคนิควิธีใ นการสอน มีก าร
ติดตามและควบคุมคุณภาพการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตาม มคอ. 3 นอกจากนี้ในการเรียนการ
สอนของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ยังมีการนานักศึกษาไปดูงานภายนอกเพื่อเพิมทัก ษะ
ให้กับนักศึกษา ตลอดจนมีการจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ความสาเร็จ และ Design thinking มีการวิเคราห์ข้อสอบในรายวิชาเอกบังคับ โดยมีกรรมการอย่าง
น้อย 2 ท่าน ท าการวิเ คราะห์ข้อสอบให้ครอบคลุมกับ วัตถุ ประสงค์รายวิชาและ มคอ. 3 โดยมี
แบบฟอร์ ม ประเมิ น [เอกสารอ้ า งอิ ง 20] มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นรายวิ ช าเอกบั ง คั บ โดย
คณะกรรมการประจาหลักสูตร มีแบบฟอร์มประเมิน [เอกสารอ้างอิง 21]
การประเมินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประเมินผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)
และประเมินผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรมี
การประชุมสรุปผลการดาเนินการประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
โดยมีการประชุมผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละด้าน คือ
1. การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการประเมินเน้นการประเมินความตรงต่อ
เวลาของนักศึกษาในการเข้าเรีน การส่งงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
2. การเรียนรู้ด้านความรู้ รูปแบบการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย และปฏิบัติหลังสิน้ สุดการเรียนการสอน
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3. การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา รูปแบบการประเมินเน้นการประเมินจากการนาเสนอ
การแสดงออกในชั้นเรียน รายงานผลการปฏิบัติการ รวมถึงการตอบข้อสอบ
4. การเรีย นรู้ด้านทัก ษะความสั มพันธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความรับ ผิด ชอบ รูป แบบการ
ประเมินเน้นการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในชั้น
เรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม
5. การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี โดย
รูปแบบการประเมินที่เน้นความสามารถในการอธิบาย การทาแบบฝึกหัด การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ การเขียน การอ่าน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอของ
นักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมที่กาหนดให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามความเหมาะสม
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมประชุมวิพากษ์วิธีการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน กากับติดตามให้คณาจารย์ส่งเกรด หรือผลการประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ มคอ.3 หรือ 4 เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร หลังจากนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรตรวจสอบการส่งเกรดซึ่ง
สอดคล้องกับคะแนนในใบเกรด และสอดคล้องกับ มคอ.3 เพื่อเสนอต่อฝ่ายวิชาการพิจารณาขอ
อนุมัตผิ ลการเรียนตามขั้นตอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลสรุป มคอ.5 และมคอ.6 ไปสรุปแนวทางในการพัฒนาตามการ
ดาเนินการใน มคอ.7 และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะมาประเมินกระบวนการดาเนินงานของหลักสูตร ในปี
การศึกษาถัดไป
การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การมอบหมายงาน การสอบ และมีการให้
Feedback แก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในทางที่ ดี ขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ประเมินผู้เรียน เช่น มี
การทวนสอบข้อสอบปลายภาคของรายวิชาเอกบังคับ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2562 โดยพิจารณาในการวัดและการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐาน TQF และ CLOs หรือไม่ หาก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะทาการส่งข้อสอบกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงข้อสอบ หลังจากนั้น
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ท าการสอบประเมิ น ผลเสร็ จ อาจารย์ ป ระจ าวิ ช าส่ ง เกรดมายั ง ฝ่ า ยวิ ช าการ และเสนอให้
คณะกรรมการประจาคณะพิจ ารณาการให้เกรดในแต่ละรายวิชาว่ามีความผิดปกติในการวัดผล
ประเมินผลหรือไม่ โดยจะพิจารณาถึงการกระจายตัวของระดับคะแนน เช่น นักศึกษามีเกรด A หรือ
F จานวนมาก ในกรณีที่พบความผิดปกติ ฝ่ายวิชาการจะให้อาจารย์ประจาวิชาทบทวนการให้เกรด
และยืนยันการให้เกรดอีกครั้ง หลังจากนั้นทาการสรุปผลการดาเนินการ มคอ. 5 และ มคอ.6 ของ
รายวิชาในปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการดาเนินหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะ
แล้วนาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดาเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป
Identify Gaps 10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

จากผลการดาเนินงาน หลักสูตรฯ มีการทบทวน ปรับปรุง ประเมินกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

10.3 The teaching and learning processes and student assessment
are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance
and alignment
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]
หลักสูตรได้มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ตัว อย่างเช่น การนางานวิจัย เรื่ อง “การย่อยสลายทางชีว ภาพ ความสามารถในการ
สลายตัว และผลกระทบต่อระบบนิเ วศน์ของวัสดุปลูกชีวมวลที่ใช้น้ายางธรรมชาติเป็นตัวประสาน”
มาเป็นตัว อย่างวิธี ก ารวิเ คราะห์ก ารย่อยสลาย และการคานวณ มาใช้จัดการเรีย นการสอนใน
รายวิชา ยพ314 พอลิเมอร์ชีวภาพ ผลกระบวนการนาผลงานวิจัยมาใช้ พบว่านักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการได้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง โดยได้มีกระบวนการนาผลงานวิจัยมาใช้
ปรับปรุงโดยการสอดแทรกองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักศึกษา
คิดโจทย์วิจัยในชั้นเรียน และทดลองแก้ไขปัญหา หรือพิสูจน์สมมุติฐาน โดยใช้ความรู้ที่ได้จากวิชา
เรียน และเพิ่มทักษะของการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากผลการทดลองที่ได้รับ
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Identify Gaps 10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
Approach
Deploy
Results
Improvement

การประเมินตนเอง
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning

Evidence

1 2 3 4 5 6 7


10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา)
[5]
สานักหอสมุดมีการประเมินการใช้บริการ และกิจกรรมอย่างสม่าเสมอทุกปี ประกอบด้วย
การประเมินบริการห้องสมุดด้านต่าง ๆ โดยจาแนกตามบริการที่จัดให้กับผู้ใช้ เช่น บริการยืม -คืน
บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการตอบคาถามและการค้นคว้า บริการ
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย เป็นต้น รวมถึงการประเมินโดยภาพรวมของการบริการของ
สานักหอสมุด เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผน ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีถัดไป นอกจากนี้ยังมีการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ทุกครั้ง และรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ รวม 5 ช่องทาง
ได้แก่ กล่องแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มข้อร้องเรียน โซเชียลมีเดีย (เฟชบุ๊ค ไลน์)
เว็บไซต์ของสานักหอสมุด สายตรงผู้อานวยการ ซึ่งสานักหอสมุดมีระบบและกลไกในการรับข้อ
ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและจากแบบประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ 2562 เช่น การเพิ่มพื้นที่นั่งอ่าน การเพิ่มโต๊ะพับขนาดเล็กสาหรับนั่ง
อ่าน จัดมุมให้บริการ เพิ่มหนังสือด้านรัฐศาสตร์ เป็นต้น
(https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=
MzI2NDA0&method=inline)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวิธีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ด้านเทคโนโลยี โดยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึง
พอใจ ของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยี ดังนี้
- ด้านการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561”
(อ้างอิง : 10.5 (1) การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561) ซึ่ง
ผลส ารวจที่ ไ ด้ ส่ ว นใหญ่ จ ะมีค วามต้ อ งการให้ มี ก ารเพิ่ม จุ ด ให้ บ ริ ก ารระบบเครือ ข่ า ยไร้ ส าย ให้
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ครอบคลุมทุกอาคารที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานระบบและ
ต้องการจุดให้บริการสาหรับอาคารที่ยังไม่มีระบบ สาหรับการเรียนการสอน จากผลการสารวจการ
ให้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย ทางศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าค าขอ
งบประมาณ 2562 ในโครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (อ้างอิง : 10.5 (2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งาน และขยายการ
ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุ กอาคารในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้ทาบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทรู
อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อเพิ่มบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมให้ทันสมัยภายใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยสาหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุน
การจัด การเรีย นการสอนผ่ านระบบเครือ ข่า ยไร้ สาย (Wireless Network System) ที่รวดเร็ว และ
ทันสมัย โดยมีจะมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สาย เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 1,600 จุดให้บริการ
(อ้างอิง : 10.5 (3) บันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด)
- ด้านการให้บริการระบบ E-testing ซึ่งผลสารวจพบว่า อินเตอร์เน็ตช้า ข้อสอบ
โหลดช้าข้อสอบยากเกินไป และไฟดับ/ไฟตกบ่อย โดยทางศูนย์สอบฯ ได้ปรับปรุงการดาเนินงานจาก
ผลสารวจโดยการเพิ่มเครื่องสารองไฟ ข้อสอบโหลดช้า เนื่องจากระบบสอบ รองรับ user เข้าสอบได้
เพียง 250 คน หากเกินจากนี้ จะทาให้ข้อสอบโหลดช้า จึงได้ทาการแยก web server และ database
ออกจากกั น เพื่อท าให้ก ารประมวลผลเร็วขึ้น ข้อสอบได้มีก ารปรับ เปลี่ย นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปั จ จุ บั น และได้ จั ด ท า e-learning ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ รหั ส 55-56 (อ้ า งอิ ง :
http://csmju.jowave.com/cs100/) และสาหรับรหัส 57-61
(อ้างอิง : http://csmju.jowave.com/cs100_v2/)
Identify Gaps 10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence


130
การประเมินตนเอง
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10. 5 Quality of support services and facilities ( at the library,
laboratory, IT facility and student services) is subjected to
evaluation and enhancement
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูล
ที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ
[6]
หลักสูตรมีผลประเมินการสอนสาหรับวิชาต่างๆ ทุกภาคการศึกษา [เอกสารอ้างอิง 22] ยังมี
ระบบค าร้ อ งด้ า นต่ า งๆ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ค ณะ (https://engineer.mju.ac.th/) เป็ น ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถส่งคาร้อง ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังหลักสูตร และที่ผ่านทางเพจของสาขาวิชาฯ
(https://www.facebook.com/Rubber.Polymer.Tech/) เป็นช่องทางติดต่อรับข่าวสารและให้คาแนะนา
แก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ อี ก ด้ ว ย โดยหลั ก สู ต รได้ พั ฒ นาระบบการรั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ
หลักสูตร (ผูเ้ รียน อาจารย์ ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บัณฑิต) อย่างมีระบบ โดยได้รับการประเมินและพัฒนา
คุณภาพเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให้หลักสูตรได้รับรู้ผลกาดาเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีระบบการรับข้อมูลประเมินการดาเนินการของหลักสูตรในด้าน
ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ และนาข้อมู ลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดย
หลักสูตรมีการป้อนกลับเพื่อปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรดังนี้
ระบบข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ เ รี ย น อาจารย์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ระบบข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ เ รี ย น อาจารย์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต จาก
แบบสอบถามออนไลน์สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมิ น ระบบการรับ ข้อ มู ล ป้อ นกลั บ พบว่ า เป็ น ระบบที่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับตามความเป็นจริง มีความรวดเรว และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลังจากนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และ
น าไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร แล้ ว รายงานให้ แ ก่ ป ระธานหลั ก สู ต ร หลั ง จากนั้ น สื่ อ สารและ
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มอบหมายผู้รับผิดชอบ บุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน นาข้อเสนอแนะไปพัฒนางาน
และพัฒนาหลักสูตร และทาการประเมินผลการดาเนินงานและรายงานในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป สุดท้ายของกระบวนการคือการสะท้อนกลับถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบใน
การนาข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตร
Identify Gaps 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
1 2 3 4 5 6 7

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and enhancement
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ น
ได้สว่ นเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร [1]
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
และดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีข้ึน [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสม
ตามที่กาหนดไว้ [3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียน
และการสอนให้ดีข้ึน [4]
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงาน
บริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5]

1

2

3


4







5

6

7
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10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและ
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
และผูใ้ ช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)





AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราของการออก
กลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [6]
หลั ก สู ตรมีระบบในการควบคุมติดตามการตรวจสอบการลงทะเบีย น โดยก่อนเปิดภาค
การศึ ก ษา งานหลั ก สู ต รก าหนดช่ ว งระยะเวลาการลงทะเบี ย นตามรายวิ ช าที่ ก าหนดตามแนว
การศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด งานทะเบียนและวัดผลจะเข้า
ไปตรวจสอบการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรายงานผลจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา
ไปฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดทาคาสั่ งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา หละหลักสูตรได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่สอบผ่านในแต่ละปีการศึกษาจากงานทะเบียนและวัดผล เพื่อนาข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษาแรกเข้าเพื่อหาจานวนที่นักศึกษาลาออกระหว่างปีการศึกษา
จากนั้นหลักสูตรจะรายงานข้ อมูลดังกล่าวให้กับคณบดีรับทราบผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
นาเข้าสู่คณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาหาแนวทางใน
การกากับติดตามทุกภาคการศึกษา โดยมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และเอกสารหลักฐานกอัตราการ
สาเร็จการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี สถิตกิ ารรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จานวนนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา และ การลาออกระหว่างการศึกษา แสดงดังตารางที่ 11.1
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ตารางที่ 11.1 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ข้อมูล ณ วันสิน้ ภาคการศึกษาที่ 2 (https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.aspx)
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
(รหัส.....)
2562

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
รับเข้า
8

(รหัส 62)

2561

26
38

(รหัส 60)

2559

23

(รหัส 59)

2558

ปี 2

ปี 3

ปี 4

14

ปี 1
2
(25%)

ปี 2

7

5

ปี 3

ปี 4

> ปี 4

(26.92%) (19.23%)
25

3

8

2

(65.79%)

(7.89%)

(21.05%)

(5.26%)

19

3

1

(82.61%)

(13.04%)

(4.35%)

18

5

(27.78%)

(รหัส 58)

2557

> ปี 4

(53.85%)

(รหัส 61)

2560

ปี 1
6
(75%)

ลาออกระหว่างการศึกษา

14

1

3
(21.43%)

(รหัส 57)

(7.14%)

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการรับเข้าและคงอยู่ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 25582562 พบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 จานวนนักศึกษารับเข้าน้อยลง และมีการลาออกระหว่าง
การศึกษาเพิ่มขึน้ (34.2% : ปี 2560 และ 46.2% : ปี 2561) โดยในชั้นปีที่ 1 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่ถนัด หรือไม่ชอบในสาขาที่เรียน ส่วนที่ลาออกไปในชั้นปีที่ 2 สาเหตุเกิดจากความไม่ถนัดจึง
ทาให้ผลการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกาหนดจึงพ้นสภาพนักศึกษา อย่างไรก็ตามทาง
หลั ก สู ตรได้จัด โครงการสอนเสริ มโดยรุ่น พี่ ให้สาหรับ นัก ศึก ษาที่มีผ ลการเรีย นต่า มีก ารจัดให้
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง
Identify Gaps 11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored
and benchmarked for improvement.

1 2 3 4 5 6 7
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11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง [1]
หลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่หลักสูตร
กาหนด โดยงานทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2558 จากข้อมูลพบว่านักศึกษาที่จบ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดมีจานวนเพิ่มขึ้นจากนัก ศึกษารหัส 57 เป็น 58 โดยปัจจัย ที่มี
ผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา คือ นักศึกษาเรียนไม่ผ่านในบางรายวิชา เนื่องมาจากพืน้ ฐานอ่อน
ติดวิชาแกน เช่น เคมี แคลคูลัส และเคมีเชิงฟิสิกส์ รวมถึงปัญหาสุขภาพ และบางวิชาเปิดสอนเฉพาะ
ภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเท่านั้น ทาให้นักศึกษาจึงยังไม่สาเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษา เมื่อเทียบกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัย (หลักสูตรวัสดุศาสตร์) พบว่านักศึกษา
รหัส 58 ของหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์มีจานวนที่สาเร็จ การศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่า
อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีการกากับติดตามและผลักดันให้นักศึกษาจบตามเกณฑ์ โดยมีการเรียก
นักศึกษาที่มแี นวโน้มมีปัญหาในการศึกษามาพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดการติวให้กับนักศึกษาใน
วิชาที่เป็นตัวพืน้ ฐาน เช่น เคมี และแคลคูลัส เป็นต้น
ตารางที่ 11.2 ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
(ย้อนหลัง 5 ปี) (https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.aspx)
หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(รหัส.....)
2558
(รหัส 58...)
2557
(รหัส 57...)
2556
(รหัส 56...)
2555
(รหัส 55....)

รับเข้า
18
14
9
1

3 ปี

จานวนนักศึกษา
ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษา
4 ปี
9 (50%)
GPA:2.81
2 (14.29%)
GPA:2.93

> 4 ปี
4 (22.22%)
GPA:2.39
8 (57.14%)
GPA: 2.34
9 ( 100 %)
GPA: 2.37
1 ( 100 %)
GPA: 2.11
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ตารางที่ 11.3 ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของ
หลักสูตรวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.aspx)
ปีการศึกษาที่รับเข้า
แยกตามหลักสูตร
และ 2 ปี 3 ปี 5 ปี

จานวนนักศึกษา
ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษา
หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย
รับเข้า

หลักสูตร วัสดุศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
2558
38

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

>6 ปี

5 (13.16 %)

15 (39.47 %)

GPA: 2.93

GPA: 2.86
8 (26.67 %)
GPA: 2.61
21 (40.38 %)

2 (6.67 %)
GPA: 2.49
2 (3.85 %)

2557

30

2556

52

4 (13.33 %)
GPA: 3.11
8 (15.38 %)

43

GPA: 3.01
8 (18.6 %)

GPA: 2.65
15 (34.88 %)

GPA: 2.62
2 (4.65 %)

GPA: 3.09
9 (26.47 %)
GPA: 2.95

GPA: 2.45
10 (29.41 %)
GPA: 2.44

GPA: 2.49
7 (20.59 %)
GPA: 2.49

2555
2554

34
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จากการวิเ คราะห์ พบว่าทางหลัก สูต รมี นัก ศึก ษารหัส 58 จบตามแผนอยู่ที่ 50% ซึ่ง
มากกว่ า หลั ก สู ต รใกล้ เ คี ย ง แต่ พ บว่ า ยั ง มี ผ ลการเรี ย นที่ ต่ ากว่ า เล็ ก น้ อ ย ดั ง นั้ น เป้ า หมายในปี
การศึกษาถัดไป คือ เพิ่มร้อยละของนักศึกษาที่จบตามเกณฑ์ และเพิ่มค่าเฉลี่ยผลการเรียน โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการศึกษาตลอดภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรติดตามผลแผนการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้
การประเมินตนเอง
11.2 The average time to graduate is established, monitored
and benchmarked for improvement.

1 2 3 4 5 6 7
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11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลการได้งานทาของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จาแนกเป็น 1)
จานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น)
2) จานวนบัณฑิตที่มีงานทาพร้อมเงินเดือนเริ่มต้นหรือรายได้ประจาจากการเป็นผู้ประกอบการ 3)
ข้อมูลบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโดยงานทะเบียนและวัดผลเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2558 โดยร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตมีมากกว่าหรือเท่ากับ 70 และมี
รายได้ ต่ อ เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น โดยนั ก ศึ ก ษารหั ส 58 ได้ รั บ การติ ด ต่ อ ทาบทาม รวมถึ ง ได้ ง านท าจาก
หน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถึง 11 คน จาก 12 คน
ตารางที่ 11.4 แสดงบัณฑิตได้งานทา (ย้อนหลัง 5 ปี) (https://erp.mju.ac.th/qaRpt15.aspx)

ศึกษา
ต่อ
อย่าง
เดียว

ต่างประเทศ

ในไทย

ส่วนตัว

เอกชน

ราชการ

ส่วนตัว

เอกชน

องค์กร
ต่างประเทศ
หรือระหว่าง
ประเทศ

องค์กรไทยใน
ต่างประเทศ

องค์กรไทยในประเทศ

ราชการ

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
ผู้ตอบ
แบบสอ
บถาม
หัก
บวช
เกณฑ์
ทหาร
(คน)

จานวนบัณฑิตได้งานทา(แยกตามลักษณะงานที่ทา และรวมผู้ที่ทางาน+ศึกษา
ต่อ)

รายได้
ต่อเดือน
(บาท)

ระยะ
เวลา
การได้
งานทา
(เดือน)

ตรง
หรือ
สัมพั
นธ์
กับ
สาขา
วิชาที่
เรียน
(คน)

17,468

4

6

14,000

2

2
5

ได้งาน
ทาการ
ได้รับ
ทาบทา
มหรือ
งานทา
ใน
องค์กร
ที่ไปสห
กิจ
ศึกษา
หรือ
ฝึกงาน

รวม(มีงานทา+
ศึกษาต่อ)

(คน)

ร้อยละ

11

11

91.67

5

7

70

6

75

1

100

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
2558

12

0

6

2

0

0

0

3

3

2557

10

0

2

3

0

0

0

1

1

2556

8

0

6

0

0

0

0

0

0

16,583

4

2555

1

0

0

1

0

0

0

0

0

9,000

2

1
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ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรไม่ได้กาหนดเป้าหมายร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต และรายได้
เฉลี่ยของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา แต่คณะฯ ได้กาหนดเป้าหมายร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต
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อยู่ที่ 75 [เอกสารอ้างอิง 22] พบว่าบัณฑิตรหัส 58 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของคณะ ฯ อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรจะกาหนดเป้าหมายในปี 2563 นี้ คือ ร้อยละ 75 ทางคณะฯ/หลักสูตรได้มีการจัดฝึกอบรม
ทักษะที่จาเป็นในการทางาน ฝึกอบรมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการฝึกสัมภาษณ์งานเป็น
ภาษาอังกฤษในรายวิชา ยพ441 การจัดการอุตสาหกรรมพอลิ เมอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา และสมัครงาน มีประสิทธิภาพที่สุด
การประเมินตนเอง 1 2 3 4 5 6 7
11.3 Employability of graduates is established, monitored and

benchmarked for improvement.
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนัก ศึกษา
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
11.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการทาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 11.5 กิจกรรมส่งเสริมการทาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(https://erp.mju.ac.th/qaRpt12.aspx)
ปีการศึกษาที่
รับเข้า

จานวนนักศึกษาทากิจกรรมการวิจัย
498 การเรียนรู้
499 ฝึกงาน/อบรม
การเผยแพร่ผลงาน
อิสระ
ต่างประเทศ
ของนักศึกษา
0
0

2557

497 สหกิจ
ศึกษา
2

2558

4

2

0

6

2559

5

2

0

7

2560
2561

0
0

0
0

0
0

0
0

2562

0

0

0

0

11.4.2 ระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา

รวม
2
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ตารางที่ 11.6 แสดงระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา (ย้อนหลัง 5 ปี)
ระดับคุณภาพผลงานวิจัย
แยกตามประเภทของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ (ค่าน้าหนัก 0.10)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.20)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้ อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้าหนัก 0.40)
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้าหนัก 0.60)
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบั้นนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้าหนัก 0.80)
รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้าหนัก 1.00)
รวมจานวนชิ้นงาน

ปี พ.ศ. ที่ตพ
ี ิมพ์เผยแพร่ (จานวน
ชิ้นงาน)
2558 2559 2560 2561 2562
2

1
1

2

2

2

2

2

1

2

1

1. พัชรี แก้วภา, รัชนีรมณ์ เทพวิสุทธิ์ และวรวรรณ เพชรอุไร, อิทธิพลของอัตราส่วนเขม่าดา
ต่อแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นยางพาราปูพื้นคอกปศุสัตว์ , รายงานการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เครื อ ข่ า ยวิ จั ย สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 13 21
พฤศจิกายน 2562 (RANC2019) หน้า 989-997. [เอกสารอ้างอิง 23]
2. วรวรรณ เพชรอุไร, ธนัญญา ศิริวาส และธเนศ ไชยชนะ, อิทธิพลของปริมาณซังข้าวโพดบด
ต่อสมบัติแผ่นยางปูพื้นจากยางพารา, รายงานสืบเนื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 11 ประจาปี 25 กรกฎาคม 2562 (RMUTCON2019)
หน้า 193-206. [เอกสารอ้างอิง 24]
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3. ดริญญา มูลชัย* และจักร์กฤษ เตสทิ, สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสมยางธรรมชาติอิพอก
ไซด์โดยใช้ราสกัดน้ามันเป็นสารตัวเติม รายงานการประชุมวิชาการประจาปีมหาวิทยาลัยแม่
โจ้, 2561, 275-281. (0.20) [เอกสารอ้างอิง 25]
4. Darinya Moonchai*, Philaiwan Pornprasit, Vimol Donmoon, and Sasidhorn Chanputdha,
Mechanical Properties and Swelling of Natural Rubber Vulcanizate Filled with Rice Bran
Carbon, Proceeding of the 9th Rajamangala University of Technology International
Conference,1-3 August 2018, 239-245. (0.40) [เอกสารอ้างอิง 26]
5. ดริญญา มูลชัย, เกียรติภูมิ นามวิเศษ และครรชิต ดุ มา. อิทธิพลของสารก่อฟองต่อสมบัติ
ของโฟมยางธรรมชาติที่ใช้ราสกัดน้ามันเป็นสารตัวเติม. รายงานการประชุมวิชาการประจาปี
2560 ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ จ.
เชียงใหม่ วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560. 286-294. (ค่าน้าหนัก 0.2) [เอกสารอ้างอิง 27]
6. วรวรรณ เพชรอุไร, วรรณวนัช เชื้อทรัพย์เจริญ , ศิริพรรณ ปวนมูล , และกาญจนา นาค
ประสม. การใช้น้ามันสบู่ดาเป็นสารช่วยแปรรูปยาง. รายงานการประชุมวิชาการประจาปี
2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ.
เชียงใหม่ วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560. (ค่าน้าหนัก 0.2) [เอกสารอ้างอิง 28]
7. Darinya Moonchai, Pattaporn Juntamui and Rungtiwa Ruankum, Effect of Defatted Rice
Bran, Calcium Carbonate and Clay on Properties of Cellular Natural Rubber, 2016,
Silpakorn University Science and Technology Journal. ค่าน้าหนัก 0.8 [เอกสารอ้างอิง 29]
8. Darinya Moonchai, Pattaroporn Juntamui and Rungtiwa Ruankum, 2015, Utilization of
Defatted Rice bran as a filler for cellular natural rubber, RMUTI Journal Special Issue 1,
451-457. [เอกสารอ้างอิง 30]
9. Worawan Pechurai, Samanya Paramee and Saowaros Kummoon. 2015. Correlation
between Cellular Morphology, Thermal Conductivity and Physico-mechanical Properties
of Natural Rubber Foam: Effect of Chemical Blowing Agent and Foaming Temperature.
2nd Asia Pacific Rubber Conference 2015. 174-178 pp. 15-16 October 2015 Phuket,
Thailand. [เอกสารอ้างอิง 31]
งานวิจัยส่วนหนึ่งมาจาก วอ498 การเรียนรู้อิสระ ซึ่งทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
และเป็ น เจ้ า ของทุ นวิ จั ย ได้ น าผลงานวิ จั ย ไปน าเสนอในงานประชุ ม วิ ช าการ รวมถึ ง น าไปเขีย น
บทความวิจัย แต่เนื่องจากวิชา วอ498 จะเปิดในภาคการเรียนที่ 2 จึงทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้า
ร่วมการนาเสนองานได้ด้วยตนเอง เป้าหมายในปี 2563 คือ ให้นักศึกษาได้มโี อกาสนาเสนองานวิจัย
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ในงานประชุมวิชาการ โดยมีการปรับระยะเวลาการทาปฏิบัติการให้เร็วขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการ
เรียนที่ 1
Identify Gaps 11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

การประเมินตนเอง
11. 4 The types and quantity of research activities by students
are established, monitored and benchmarked for
improvement.

1 2 3 4 5 6 7


11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง [3]
จากตารางที่ 11.7 แสดงความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลัก สูตรตาม TQF และ
PLOs ของปี 2561 พบว่าคะแนนประเมินบางหัวข้อยังต้องปรับปรุง เช่น ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้ หรือ ภาวะการเป็นผู้นา ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม PLOs ของหลักสูตร พบว่า
ได้คะแนนประเมินต่าในด้านความสามารถในการออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างเป็นระบบ ทางหลักสูตรได้มีการพัฒนาการสอนให้เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรูปแบบต่างๆ มีการสับเปลี่ยนกันเป็น
ผูน้ า มีการให้ mini-project เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทดลอง ทาการทดลอง พัฒนาสูตร
ยาง และแก้ปัญหาระหว่างการทดลองได้
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ตารางที่ 11.7 ความพึงพอใจของ stakeholders ที่มตี ่อหลักสูตร ปี 2561
ความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลักสูตร ปี 2561
ค่า TQF (เฉลี่ยรวม 2.97)

คะแนน ค่าเฉลี่ย

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและ
มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

3.5

3) เคารพสิทธิของผูอ้ ื่น คานึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและ
กฎเกณฑ์ในสังคม

4

2. ด้านความรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาชีพและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรูไ้ ปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้

3.5

3
3
3
3
2.5
3

2.33

1.5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3

2) มีความสามารถในการปรับตัวในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น

3.5

3) มีภาวะการเป็นผูน้ า ช่วยเหลือผู้อ่นื และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่
เหมาะสม

3.67

2.83

2

3
3

142
2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล
ติดต่อสื่อสาร จัดการและนาเสนอข้อมูลได้
3) มีความสามารถนาเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมา
ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้
ค่า PLOs (เฉลี่ยรวม 3.00)
PLO 1: มีจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดใี นวิชาชีพด้านเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์
PLO 2: สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 3: สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 4: สามารถออกแบบ ควบคุม และแก้ปัญหากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ได้อย่างเป็นระบบ

3.5
2.5
คะแนน ค่าเฉลี่ย
3.5
3
3
2.5

ที่มา http://www.gsmju.mju.ac.th/ReportPublic.aspx
Identify Gaps 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement.
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence

เป้าหมายในปี 2563 ต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถด้านมีความเป็นผู้นา และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้ โดยทางผู้สอนจะเพิ่ม
กระบวนการสอนแบบ Active learning ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้ นให้ผู้เรียนคิด และเพิ่มปฏิบัติการให้
ผู้เรียนได้ลงมือทาได้มากขึ้น โดยอาจจะไม่ ได้ปรับทั้งวิชา แต่จะปรับแค่บางวัตถุประสงค์รายวิชา
เท่านั้น รวมทั้งหลักสูตรฯ มีการเพิ่มรายวิชา โครงงานทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นวิชาเอกบังคับ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ การวางแผน
การทดลอง การคิด แก้ ไ ขปัญ หา และสามารถสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมินตนเอง
11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established,
monitored and benchmarked for improvement.

1 2 3 4 5 6 7
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เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลผลิต
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [6]
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
เรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิต
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของ
การทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้
มีสว่ นได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4








5

6

7
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร

145

3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
- จุดแข็งของหลักสูตร
(1) หลักสูตรยังเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน
(2) มีบุคลากรสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถตรงกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
(3) มี บุ ค ลากรที่มี ความสามารถในการขอทุ นการท าวิ จัย มี ก ารท าวิ จัยอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการให้แก่ผู้ท่สี นใจ
(4) มีความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการทาวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีการแปรูปยาง
(5) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning
โดยนาแอพลิเคชั่นและเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษามีผลการเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง
- ข้อจากัดของหลักสูตร
(1) จ านวนประชากรวั ย เรี ย นมี แ นวโน้ ม ลดลงและความสนใจเรี ย นในสาย
วิทยาศาสตร์น้อยลง ทาให้มีจานวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
(2) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อจัดการเรียนการสอนลดลง
(3) หลักสูตรฯ ยังขาดความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรที่หลากหลายด้าน
เทคโนโลยีการแปรูปพลาสติก
(4) การทาความตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกทั้งด้านทาง
บุคลากรวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ยังมีจานวนน้อย

146

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

Score
4
4
4
4
4
4
4
4

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

Score
4
4
4
4
5
4
4
4
5

5
4

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

Score
6
3
6
3
4
6
6
6
6
5
6
5
5

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

Score
6
5
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
4
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3.3 แผนการพัฒนาของหลักสูตร

แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 ติ ด ตามผลการประเมิ น 30 พฤษภาคม
คุ ณ ภาพการสอนแล ะ สิ่ ง
2563
อานวยความสะดวกประจ า
ภาคการศึกษา
1.2 จั ด ท ารายงานผลการ 30 กันยายน 2563
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปี
เสนอต่ อ คณบดี เ มื่ อ สิ้ น สุ ด
การเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2 . 1 จั ด ส ร ร ว ง เ งิ น เ ป็ น 31 ธันวาคม 2562
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน
ของแต่ละรายวิชา
2 . 2 ก า กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย 31 พฤษภาคม
งบประมาณให้ เ ป็ น ไปตาม
2563
แผนงาน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการ 31 พฤษภาคม
เรียนการสอนเพิ่มเติม
2563
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 ให้ค ณาจารย์มีส่ว นร่ว ม 31 พฤษภาคม
ในการวางแผน ติดตาม และ
2563
ทบทวนหลักสูตร
3.2 สนับสนุน และมอบหมาย 31 พฤษภาคม
ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า วิ ช า
2563

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้
สาเร็จ

คณะกรรมการ
หลักสูตร ฯ

แล้วเสร็จ

ประธาน
หลักสูตรฯ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

แล้วเสร็จ

ประธาน
หลักสูตรฯ

ระดับดี

คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

แล้วเสร็จ

คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

ระดับดี

ประธาน
หลักสูตรฯ

แล้วเสร็จ
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แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

เลือกสรรผู้เชี่ย วชาญเฉพาะ
ด้านมาทาหน้าที่เป็นอาจารย์
พิเศษ โดยผ่านการเห็นชอบ
จากประธานหลั ก สู ต ร แล้ ว
กาหนดในแผนการสอน
3.3 สนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ
ไ ด้ เ ข้ า รั บ ก า ร เ พิ่ ม พู น
หลักสูตรฯ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
4. การบริหารบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 สนับ สนุนให้บุค ลากรได้ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ
เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่
หลักสูตรฯ
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
4.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน
หลักสูตรฯ
กับหน่วยงานอื่น
4.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ
ร่วมงานกับอาจารย์ใน
หลักสูตรฯ
โครงการบริการและงานวิจัย
ต่างๆ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ 31 สิงหาคม 2562
ประธาน
ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน
หลักสูตรฯ
โ ด ย มี ห น้ า ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุน และให้คาแนะนา
แก่นักศึกษา
5.2 กาหนดให้อาจารย์ที่
30 พฤษภาคม
ประธาน
2563
หลักสูตรฯ

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้
สาเร็จ

ระดับดี

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ
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แผนดาเนินการ

ปรึ ก ษาทุ ก คนแสดงตาราง
การปฏิบัติงานไว้หน้าห้องพัก
เพื่อให้นัก ศึก ษาสามารถมา
พบเพื่อขอคาปรึกษาได้

กาหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่
ไม่สามารถดาเนินการได้
สาเร็จ

153

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายการเอกสารอ้างอิง
(การอ้างอิงเอกสาร หลักฐาน ภาพ ให้ใช้การอ้างอิงในระบบ erp )
(คู่มอื ขั้นตอนการเพิ่มเอกสารอ้างอิงในระบบ ERP และการทา Link เอกสารอ้างอิง)
เอกสารอ้างอิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อเอกสาร
คาสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1121/2561 เรื่อง แต่งตัง้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
บันทึกข้อความ ที่ อว. 69.6.6/47 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขออนุมัติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รายงานการประชุมอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ประจาปี 2562
สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์
แบบฟอร์ม มคอ.3
มคอ.3 รายวิชา ยพ 345 เทคโนโลยีการออกสูตรยาง
มคอ.3 รายวิชา ยพ 491 สัมมนา
แบบสอบถามนักศึกษาแรกเข้า
รายงานการประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 1/2563
แผนการใช้งบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2562
ตารางสอน ประจาปีการศึกษา 2562
รายงานการประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 2/2562 และ ครั้งที่ 4/2562
ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยภาคบรรยายงานประชุมวิชาการ RANC 2019
เกณฑ์สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ
สรุ ป ความคาดหวั ง ของ Stakeholder ต่ อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
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เอกสารอ้างอิง
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อเอกสาร
รายงานการประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 3/2562
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อสอบ
แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตัวอย่างผลประเมินการสอน
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของคณะฯ
รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 13
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
รายงานการประชุมประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Proceeding of 9th Rajamangala University of Technology International
Conference
รายงานการประชุมวิชาการประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายงานการประชุมวิชาการประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Silpakorn University Science and Technology Journal
RMUIT Journal Special Issue 1
2nd Asia Pacific Rubber Conference 2015
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
No
1

CdsName

CdsValue

จานวนหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

1

- ---ระดับปริญญาตรี

1

- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
2

จานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก

3

จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

65

- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี

65

- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
4

จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ
- ---จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒปิ ริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒปิ ริญญาโทหรือ
เทียบเท่า

5

1
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No

CdsName
- ---จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ วุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์

CdsValue
4
3

- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวี ุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวี ุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวี ุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า

3

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ปิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ปิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า

1

- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า

1

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดทีด่ ารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก หรือเทียบเท่า
5

คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒกิ ารศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท

1

- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก

4

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ

3

- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์

158
No
6

CdsName
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

CdsValue

จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

9

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

6

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ

2

- - --ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ

1
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CdsName
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

CdsValue

- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- - -จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
7

การมีงานทาของบัณฑิต (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

13

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

12
11
2

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ตอ่ เดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)

17,468

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี อ่ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

2.97
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CdsName
ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

CdsValue
-

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-
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CdsName
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

CdsValue
-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

-

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online

-
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No

CdsName
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

CdsValue
-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

