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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ในองค์ประกอบที่ 1
การกำกั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at
Programme Level Version 3.0 ในรอบปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 82 คน ทั้งนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 3 คน คุณวุฒิปริญญาโทจำนวน 2 คน
และมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน
ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 550,800 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงิน
แผ่นดิน 313,500 บาท และเงินรายได้ 237,300 บาท โดยมีผลการประเมินจำนวน 11 Criteria พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ 3 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Specification
Criterion 3 Programme Structure and Content
Criterion 4 Teaching and Learning Approach
Criterion 5 Student Approach
Criterion 6 Academic Staff Quality
Criterion 7 Support Staff Quality
Criterion 8 Student Quality and Support
Criterion 9 Facilities and Infrastructure
Criterion 10 Quality Enhancement
Criterion 11 Output

ข

ประเมินตนเอง
ผ่าน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.2 วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2563 โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละส่วนของรายงานและจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง แล้วนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อสรุปการจัดทำ
รายงานฉบับสมบูรณ์
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วย
ปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน
คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้า
ด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) ว่า "บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม" และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า "สร้าง
และพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิ บัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 4/2560
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มเปิดครั้งแรกในปี พ.ศ.
2538 และได้มีการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษามาโดย
ตลอด สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข าวิชา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และมีการนำมาใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560
ค

ได้จัดทำขึ้นเพื่อผลิตบัณทิตในระดับปริญญาตรีให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรโดยเฉพาะการตอบสนองต่อความต้ องการของสถานประกอบการที่ดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตผลสดทางการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตามอัตลักษณ์ที่
กำหนดไว้คือ “นักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการผลิตผลเกษตร”
ปรัชญาของหลักสูตร :
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตรได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดม
ด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร และสามารถนำองค์ความรู้
รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับทั้งจากห้องปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติงานสหกิจ หรือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวการคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมและมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ
5. ผลิตบัณฑิตให้มี งานทำทั น ที เมื่ อจบการศึก ษา มีรายได้ที่ม ั่น คงยั่ งยืน เพื่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติที่มั่นคงแข็งแรง
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานด้านการเกษตร งานด้าน
คอมพิวเตอร์ งานด้านสังคมศาสตร์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและภาคเอกชน และ
การประกอบอาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร :
นักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ผลิตผลเกษตร
PLO ของหลักสูตร :
1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
2. สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
4. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการใน
ส่วนกลางน้ำ ตามห่วงโซ่การผลิตอาหารไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะ
ง

5) สามารถแสดงออกถึงความรับ ผิดชอบ การมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : ไม่มี
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2563
ปี 1
2563
10
12.2

ปี 2
2562
16
19.5

ปี 3
2561
13
15.9

ระดับชั้นปี
ปี 4
2560
37
45.1

ปี 5
2559
3
3.7

ปี 6
2558
2
2.4

ปี 7
2557
1
1.2

82 (คน)
100 (ร้อยละ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

อายุการ
ทำงาน (ปี)

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

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
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ปวช.
(พาณิชยกรรม)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

13

รวม

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายทองลา ภูคำวงศ์
นักวิทยาศาสตร์
2. นางวิไล กานิล

ผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ

19

ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 และ 6 อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. สถานประกอบการ หรือหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ
2. อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การบริหารจัดการหลักสูตร :
1. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรและร่วมหารือถึงแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีการควบคุมกำกับติดตามการจัดทำ มคอ 3 มคอ 4 มคอ 5 มคอ 6 และ มคอ 7
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปีการศึกษา

2559
ได้รับ
33,660

ใช้จริง
33,660

2560
ได้รับ
100,740

2561

ใช้จริง
100,740

ได้รับ
34,700

2562
ใช้จริง
34,700

ได้รับ
110,700

พัฒนานักศึกษา
พัฒนาอาจารย์*
พัฒนาบุคลากร*
จัดการเรียนการ
สอน
346,080 346,080 326,400
326,400
336,000 336,000 269,500
(งบประมาณ)
จัดการเรียนการ
313,100 313,100 251,600
251,600
273,100 273,100 276,400
สอน (รายได้)
หมายเหตุ * ยังไม่ได้ข้อมูลจากงานคลังฯ ของคณะ แต่มีหลักการ ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์: อาจารย์แต่ละคนมีงบประมาณสนับสนุนที่คณะดึงไปจัดสรร คนละ 10,000 บาทต่อปี
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร: คณะจะพิจารณาจัดสรรตามการร้องขอ โดยไม่มีการตั้งงบประมาณต่อคนต่อปีไว้

2562

ใช้จริง
110,700

ได้รับ
54,800

ใช้จริง
54,800

269,500

313,500

313,500

276,400

237,300

237,300

กลุ่มผู้เรียน :
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบ
และประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ฉ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s need) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว มี 4 ฝ่าย คือ อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน (Staff) ศิษย์ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า
(Alumni) และผู้ใช้บัณฑิต (Employers)
กลุ่มผู้ส่งมอบ :
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทุกฝ่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทางผลิตผลเกษตรและอาหาร หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษาและวิจัย องค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิโครงการ
หลวง ซึ่งหลักสูตรยังมีแนวทางในการสร้างผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ อีกด้วย
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
สำหรับกลุ่มคู่ความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นั้น ได้สร้างความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนกับสาขาวิชาในคณะต่างๆ ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่
ไม่ได้จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร เช่น หลักสูตรวิทยาการสมุนไพรและหลักสูตรพืชผัก คณะผลิต
กรรมการเกษตร และสถานที่ฝึกงานสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ หรือการฝึกงานต่างประเทศ อีกทั้งยังได้
ทำการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตรและ
หน่วยงานเอกชนเพื่อการเรีย นการสอน และหลักสูตรได้ สร้างความร่ว มมือ (MOU) อย่างต่อเนื่ อ งกับ
Faculty of Agricultural Technology มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย และ Faculty of
Applied Sciences มหาวิทยาลัย UCSI University ประเทศมาเลเซีย (เอกสารอ้างอิง 01)

ช

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง
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รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่ ข้อสังเกต : คณะ/วิทยาลัย ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแล้ว พบว่า มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร
...................................
(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล
1. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
2. นายสมโภชน์ โกมลมณี
3. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์
4. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
5. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

รศ.
ผศ.
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วท.ม.
วท.ม.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.

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

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ผศ.
อาจารย์
รศ.
อาจารย์
อาจารย์

Ph.D.
วท.ด.
วท.ม.
ปร.ด.
Ph.D.

2 มี.ค. 2558
19 พ.ย. 2561
10 ก.ย. 2536
9 ม.ค. 2560
1 ก.พ. 2559

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
N/A
B2
C1
B2
B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560
16 ต.ค. 2560

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์
2. นางสาวดวงใจ น้อยวัน
3. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ
5. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
(เอกสารอ้างอิง 02)

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
C1
B2
N/A
B2
B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่
1 ธ.ค. 2562
N/A
1 ธ.ค. 2562
1 ธ.ค. 2562
1 ธ.ค. 2562

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

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รศ.
อาจารย์

วท.ด.
วท.ด.
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สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร
นอกหลักสูตร
✓
✓

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์

ผศ.

2. นายสมโภชน์ โกมลมณี

ผศ.

3. นางสาวดวงใจ น้อยวัน

อาจารย์

4. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รศ.

5. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ

อาจารย์

6.นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม

อาจารย์

7. นายยงยุทธ ข้ามสี่
8. นายกัลย์ กัลยาณมิตร

รศ.
อาจารย์

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

สถานภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ประจำ
ภายนอก
สังกัด
นอก
(อาจารย์
หลักสูตร หลักสูตร
พิเศษ)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5
คน ดังนี้
1) ผศ. ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์
2) อาจารย์ ดร. ดวงใจ น้อยวัน
3) รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
4) อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
5) อาจารย์ ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเภทวิชาการ :
2.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
ผศ.

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

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ผลงานวิชาการ
1) Chompoorat, P., Kantanet, N., Hernández Estrada, Z. J., and Rayas-Duarte, P. 2020. Physical and Dynamic Oscillatory
Shear Properties of Gluten-Free Red Kidney Bean Batter and Cupcakes Affected by Rice Flour
Addition. Foods, 9(5), 616.
2) Zulkeflee, W., Chompoorat, P., Siva, R. 2020. Physicochemical and sensory properties of bread added with chicken
eggshell powder. Malaysian Journal of Analytical Sciences. 24(6), 873-881.
3) Chompoorat, P. and Phimphimol J. 2019. Development of a highly nutritional and functional gluten free cupcake
with red kidney bean flour for older adults. Food and Applied Bioscience Journal. Special Issue on Agriculture
and Agro-Industry 7.
4) Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., and Rayas-Duarte, P. 2019. An innovation uniaxial compression test
for measuring rheological properties of gluten with different qualities. 5th International conference on Food,
Agriculture and Natural resources 2019 (FANRes 2019), Ternate, Indonesia. September 17-19, 2019.
5) Chompoorat, P. 2019. Modeling rheological properties of pre-gelatinized red kidney bean flour for gluten-free
cupcake. International Mini-symposium on Food, Agriculture and Natural Resources 2019, Jember, Indonesia.
March 1-3, 2019.
6) Chompoorat, P. and Rayas-Duarte, P. 2019. Rheological characteristics in relation to consumer perception of Alua,
gluten-free soft starchy candy with mixture of gluten-free flour and gum. International Conference on Quality
Education for sustainable Development, Metro Manila, Philippines. February 8-10, 2019.
7) Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., Rayas-Duarte, P. 2018. Evaluation of mechanical properties of gluten
subjected to heat treatment. AACC International Annual Meeting, London, England. October 21-23, 2018.
8) Chompoorat, P., Rayas-Duarte, P., Hernández-Estrada, Z. J., Phetcharat, C., and Khamsee, Y. 2018. Effect of heat
treatment on rheological properties of red kidney bean gluten free cake batter and its relationship with
cupcake quality. Journal of food science and technology, 55(12), 4937-4944.
9) Chompoorat, P., Josué Hernández-Estrada, Z., Mulvaney, S.J., Payton, M.E., Lavine, B.K., Fasasi, A., and Rayas-Duarte,
P. 2018. Comparison of rheological properties of wet gluten: creep-recovery and biaxial compression. LWTFood science and Technology, 98, 197-203.
10) Chompoorat, P., Josué Hernández Estrada, Z., Rayas-Duarte, P. 2017. Dynamic oscillatory technique for measuring
properties of red kidney bean gluten free with rice flour cake batter. 67th Australasian Grain Science
Conference, Christchurch, New Zealand. September 20-21, 2017.
2. นางสาวดวงใจ น้อยวัน
อาจารย์
ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลงานวิชาการ
1) Noiwan, D., Sutenanc, K., Yodweingchai, C. and Rachtanapun, P. 2020. Physical, mechanical and antibacterial
properties of soy protein films incorporated with fingerroot essential oil. The 21st International Union of
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
วิชาการ
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
Materials Research Societies – International Conference in Asia (IUMRS-ICA2020), 23-26 February 2021, The
Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand.
2) Noiwan, D., Sutenan, K., Yodweingchai, C., and Rachtanapun, P. 2018. Postharvest Life Extension of Fresh-Cut
Mango (Mangifera indica cv. Fa-Lun) Using Chitosan and Carboxymethyl Chitosan Coating. Journal of
Agricultural Science; 10(8); 438-446.
3) Noiwan, D., Suppakul, P., Joomwong, A., Uthaibutra, J., and Rachtanapun, P. 2017. Kinetics of Mango Fruits cv.
Nam Dok Mai Si Thong Quality Changes during Storage at Various Temperatures. Journal of Agricultural
Science, 9, (6); 199-212.
3. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
รศ.
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาตรี : ทษ.บ. พืชศาสตร์
ผลงานวิชาการ
1) Rasiga Sevilai, Jaturapatr Varith, Paisarn Kanchanawong, Jakrapong Pimpimol, and Sayam Aroonsrimorakot. 2020.
Factors influencing adoption of vertical forced-air sulfur dioxide fumigation technology of fresh longan
exporters in Thailand. Interdisciplinary Research Review. 15(4), pp.22–27.
2) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., and Phimphimol, J. 2019. The Effect of Packaging Materials
on the Quality of Freshness of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Science and
Technology 27(S1): 159-168.
3) Chompoorat, P. and Phimphimol, J. 2019. Development of a highly nutritional and functional gluten free cupcake
with red kidney bean flour for older adults. Food and Applied Bioscience Journal. Special Issue on
Agriculture and Agro-Industry 7.
4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ
อาจารย์
ปริญญาเอก : ปร.ด พืชไร่
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ผลงานวิชาการ
1) ธิดารัตน์ แก้วคำ และทองลา ภูคำวงศ์. 2562. การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของถั่ว True Red
Cranberry (Phaseolus vulgaris L.). ในเรื่องเต็มงานประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 262-267.
2) จิราภรณ์ หาญสุริย์, ธิดารัตน์ แก้วคำ, และบุญมี ศิริ. 2559. การเปรียบเทียบชนิดและอัตราฮอร์โมนพืชด้วยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์
แตงกวาลูกผสม. ในการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 106-116.
3) ธิดารัตน์ แก้วคำ, รัสเซล ไฮด์, จอนด์ ไกเซอร์, และบุญมี ศิริ. 2558. ผลของการเคลือบเมล็ดร่วมกับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus
subtilis และ Psuedomonas fluorescens ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการป้องกันโรคต้นแตกยางไหลของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
ลูกผสม. ใน การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 77-84.
4) Kaewkham, T., Chitropas, P., Wongcharoen, A., Hynes, R. K., Kangsopa, J., and Siri, B. 2016. Effect of polymer as a
main component of coating formulations on quality and effect of stability of cucumber seeds. Khon Kaen
Agriculture Journal, 44(4), 703 – 712.
5) Kaewkham, T., Hynes, R. K., and Siri, B. 2016. The effect of accelerated seed ageing on cucumber germination
following seed treatment with fungicides and microbial biocontrol agents for managing gummy stem blight
by Didymella bryoniae. Biocontrol Science and Technology. 26 (8): 1048-1061.
5. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม
อาจารย์
ปริญญาเอก : Ph.D. Horticulture
วุฒิสัมพันธ์
ปริญญาโท : M.Sc. Horticulture
ปริญญาตรี : วท.บ. พืชศาสตร์
ผลงานวิชาการ
1) Jomngam, P. and Chumpookam, J. 2019. Screening of high temperature tolerance in mulberry. Acta Horticulturae.
1245, 41-44.
2) Chumpookam, J. and Jomngam, P. 2019. Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry
cultivars. Acta Horticulturae. 1245, 79-84.
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
ความสัมพันธ์
วิชาการ
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
3) Jomngam, P., Chompookam, J., Chen, K. Y., and Shiesh, C.C. 2017. Effect of ripening and storage temperatures on
quality of atemoya fruit (Annona cherimoya Mill. × A. squamosal L.). Acta Hoticulturae, 1166, 161-166.
4) Jomngam, P., Chompookam, J., Chen, K. Y., & Shiesh, C. C. Effect of ripening and storage temperatures on quality
of atemoya fruit (Annona cherimoya Mill. × A. squamosal L.). 2017. Acta Hoticulturae, 1166, 161-166.
5) Chumpookam, J., Jomngam, P., & Shiesh, C. C. Control of anthracnose on ‘Irwin’ mango fruit by spraying marian
plum seed extract. 2016. The 2nd International symposium on sustainable agriculture and agro-industry
(ISSAA2017) “Innovation for tomorrow’s world”, Walailak University, Nakhon Si Tammarat, Thailand. 76.

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
3.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (รวมปีที่ประเมิน)
3.3 ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด
จำนวน 2 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยงยุทธ ข้ามสี่

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
รศ.

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

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ
1) กรรณิการ์ คำภิโล, ยงยุทธ ข้ามสี่, กัลย์ กัลยาณมิตร และดวงใจ น้อยวัน. 2563. การพัฒนาตัวดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสด
เพื่อการส่งออก. ในเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18.
2) Chompoorat, P., Rayas-Duarte, P., Hernández-Estrada, Z. J., Phetcharat, C., and Khamsee, Y. 2018. Effect of heat
treatment on rheological properties of red kidney bean gluten free cake batter and its relationship with
cupcake quality. Journal of food science and technology, 55(12), 4937-4944.
3) สุรัตน์ นักหล่อ, สุทัศน์ จุลศรีไกวัล, วีรพันธ์ กันแก้ว, ธีรพล ลิมปนันท์, พงศ์ปภาพ ชมภูรัตน์, วิชัย สุดใจ และ ยงยุทธ ข้ามสี่. 2560.
รายงานการประชุมประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1-9.
2. นายกัลย์ กัลยาณมิตร
อาจารย์
ปริญญาเอก : วท.ด. ชีววิทยา
วุฒิตรง
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์
ผลงานวิชาการ
1) กรรณิการ์ คำภิโล, ยงยุทธ ข้ามสี่, กัลย์ กัลยาณมิตร และดวงใจ น้อยวัน. 2563. การพัฒนาตัวดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสด
เพื่อการส่งออก. ในเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18.
2) สิทธิชัย เตชะดิลก, กัลย์ กัลยาณมิตร, ธิดารัตน์ แก้วคำ, แพรวพรรณ จอมงาม และดวงใจ น้อยวัน. 2563. ผลของแคลเซียมคลอไรด์
และบรรจุภัณฑ์สภาพบรรยากาศแบบดัดแปลงต่อคุณภาพของลำไยสดพร้อมบริโภค. ในเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18.
3) ปวาลี ชมภูรัตน์, สุกานดา แซ่เฮง, กัลย์ กัลยาณมิตร และแพรวพรรณ จอมงาม. 2563. ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีและ
กายภาพของผลอินทผลัมพันธุ์บาฮี. ในเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18.
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4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจำ
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4.1.2 หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
4.2.2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.2.3 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบวิชา
นั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดจำนวน 7
คน จำแนกเป็น
1. อาจารย์ประจำ จำนวน 7 คน
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1. นางสาวปวาลี ชมภูรัตน์

ผศ.

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

2. นางสาวดวงใจ น้อยวัน

อาจารย์

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

3. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รศ.

4. นางสาวแพรวพรรณ จอมงาม

อาจารย์

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

5. นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ

อาจารย์

ปริญญาเอก : ปร.ด พืชไร่
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ความสัมพันธ์ รายวิชาที่สอน
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)
วุฒิตรง
1) ทก 340
2) ทก 323
3) ทก 490
4) ทก 462
5) ทก 320
6) ทก 331
7) วอ 497
8) วอ 498
วุฒิตรง
1) ทก 330
2) ทก 340
3) ทก 370
4) ทก 320
5) ทก 341
6) ทก 461
7) วอ 497
8) วอ 498
วุฒิสัมพันธ์ 1) ทก 341
วุฒิสัมพันธ์

วุฒิสัมพันธ์

1) ทก 220
2) ทก 370
3) ทก 323
4) ทก 200
5) ทก 320
6) ทก 310
7) วอ 497
1) ทก 220

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)

ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. เกษตรศาสตร์

6. นายยงยุทธ ข้ามสี่

7. นายกัลย์ กัลยาณมิตร

รศ.

อาจารย์

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

วุฒิสัมพันธ์

วุฒิตรง

รายวิชาที่สอน
2) ทก 370
3) ทก 462
4) ทก 310
5) ทก 322
6) วอ 497
7) วอ 498
1) ทก 321
2) ทก 340
3) ทก 310
4) วอ 497
1) ทก 370
2) ทก 323
3) ทก 350
4) ทก 466
5) วอ 497

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

องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา
และบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควร
ออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ใน
สาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
อื่นๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาและ
บุคลากร จะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย [1,2]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดย
กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากข้อมูล ที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s
Need) ทั้งหมด จากนั้นนำมาผ่านการประชุมหลักสูตรเพื่อลงมติในการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program
Learning Outcome, PLOs) โดยการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้นให้ มีความชัดเจนและสอดคล้ องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนและกำหนดบทบาท
ภารกิจของสาขาวิชาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดรับกับการได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังต่อไป (เอกสารอ้างอิง 1.1: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563) หลักสูตรได้กำหนด OBE (Outcome
Based Education) ของหลักสูตรไว้ว ่า “นักปฏิบัติที่ส ามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีห ลังการเก็บเกี่ยวมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตร” และถูกถ่ายทอดให้เป็น PLOs ของหลักสูตรไว้ 5 ข้อ ดังนี้
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PLOs

ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

1

สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้

2

สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

3
4
5

สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการ
จัดการในส่วนกลางน้ำตามห่วงโซ่การผลิตอาหาร ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสม
สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ

ทั้งนี้ หลักสูตรมีกระบวนการกำหนด OBE และ PLO คือ โดยมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งการกำหนด OBE และ PLO ได้กำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ดัง
แสดงในตารางที่ 1.1 และแสดงความสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy (ตารางที่ 1.2) ใช้ในการกำหนดเป็น
curriculum mapping ในรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรต่อไป ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ในตารางที่ 1.3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
ความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้
อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน ดังอัตลักษณ์ที่ว่า “พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” ตามพันธกิจที่สำคัญคือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรให้เพียงพอกับ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสความต้องการของประชากรที่นิยมหันมา
บริโภคผลิตผลสดทางการเกษตรมากขึ้น
2. สนับ สนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย เพื่อให้ส ามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และ
ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สู่สาธารณชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรระดับนานาชาติ โดยเน้น
ความร่วมมือภาครัฐ -ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และส่งเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานร่วมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยให้อาจารย์และนักศึกษา
มีโอกาสเข้าถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โจทย์ปัญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรที่เหมาะสม
ไปยังกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และสถานประกอบการในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตผลเกษตร ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมา
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4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า รวมทั้งช่วยสืบสานและ
พัฒนาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ ให้คงอยู่และสามารถนำมาปรับใช้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมหรือประชากรยุคใหม่
หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่อยู่ในสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์
ของคณะไว้คือ “สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ ” และมีการ
กำหนดพันธกิจของคณะไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการและเป็นนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อการปเลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ดำรงตน
ได้ตามศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเผยแพร่สู่สังคมในทุกระดับ
ทั้งกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทั ้ ง บุ ค ลากรและทรั พ ยากรที ่ ม ี อ ยู ่ เ พื ่ อ แสวงหารายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะได้มีการถ่ายทอดมาจากระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมี
วิสัยทัศน์ คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และมีพันธกิจ ดังนี้
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถในวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยเฉพาะการเป็ น ผู ้ ป ระ กอบการ
(Entrepreneurs) ที ่ ท ั น ต่ อ กระแสการเปลี ่ ย นแปลงโดยเน้ น ทางด้ า นการเกษตร วิ ท ยาศาสตร์
ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุก
ระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการ
บริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

19

ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่าง PLO ของหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
PLO ของหลักสูตร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

PLO 1 สามารถอธิ บ าย
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
เกษตรได้

PLO 1 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทาง
การเกษตรในระดั บ นานาชาติ ซ ึ ่ ง แน่ น อนว่ า
จะต้ อ งมี ค วามสามารถในการอธิ บ ายความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บ เกี่ยวได้ แงะฃฃ
ละสอดคล้ อ งกั บ ของคณะด้ ว ย keyword คื อ
เชี่ยวชาญ โดยต้องการเสริมสร้างพัฒนาบัณฑิต
ให้เชี่ยวชาญ เนื่องจากสามารถอธิบายให้ความรู้
กับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
PLO 2 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คื อ นั ก ปฏิ บ ั ต ิ แ ละเชี ่ ย วชาญ โดย
ต้องการเสริมสร้างพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
และเชี่ยวชาญ เนื่องจากสามารถแสดงออกถึง
การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่าง
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
PLO 3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
โดยผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถใน
วิชาการ ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้น
ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ การประยุกต์
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิ ช าที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
และสอดคล้ อ งกั บ ของคณะด้ว ย keyword คือ
เชี่ยวชาญและเสริมสร้างนวัตกรรม โดยเน้นให้
นักศึกษานำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอด
สามารถสร้างนวัตกรรมได้
PLO 4 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทาง
การเกษตรในระดั บ นานาชาติ ซ ึ ่ ง แน่ น อนว่ า
จะต้ อ งมี ค วามสามารถในการอธิ บ ายความรู้
เกี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี หลังการเก็บ เกี ่ ยวได้ และ
สอดคล้ อ งกั บ ของคณะด้ ว ย keyword คื อ
เชี่ยวชาญ โดยต้องการเสริมสร้างพัฒนาบัณฑิต
ให้เชี่ยวชาญ เนื่องจากสามารถอธิบายให้ความรู้
กับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้

PLO 1 สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยโดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการที่ทันต่อกระแส
การเปลี ่ ย นแปลงโดยเน้ น ทางด้ า น
การเกษตร และสอดคล้องกับคณะ โดย
เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ใน
เชิ ง วิ ช าการทางด้ า นวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร

PLO 2 สามารถแสดงออก
ถึ ง การคิ ด และวิ เ คราะห์
อย่างเป็นระบบในระหว่าง
การปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
PLO 3 สามารถนำองค์
ความรู้พื้นฐานที่ได้รับ ไป
ต่ อ ยอดเพื ่อ การศึ กษาใน
ระดับที่สูงขึ้นได้

PLO 4 สามารถนำองค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
หลั ง การเก็ บ เกี ่ ย ว ซึ่ ง
ประมาณร้อยละ 70 เป็น
การจัดการในส่วนกลางน้ำ
ตามห่วงโซ่การผลิตอาหาร
ไ ป ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ กั บ
สถานการณ์ จ ริ งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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PLO 2 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้
ในเชิงวิชาการทางด้านวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
PLO 3 สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
โดยเป็ น การส่ งเสริ ม ให้ บ ั ณ ฑิ ต มี อ งค์
ความรู ้ เ ชิ ง วิ ช าการ เพื ่ อ นำความรู้
พื้นฐานไปต่อยอด

PLO 4 สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยโดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการที่ทันต่อกระแส
การเปลี ่ ย นแปลงโดยเน้ น ทางด้ า น
การเกษตร และสอดคล้องกับคณะ โดย
เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ใน
เชิ ง วิ ช าการทางด้ า นวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
PLO ของหลักสูตร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

PLO 5 สามารถแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบ การมี
คุณธรรมและจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ

PLO 5 สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ ข องคณะด้ ว ย
keyword คือ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ โดยต้องการพัฒนา
บัณฑิตมีความรับผิด ชอบ การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อวิชาชีพ

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

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้ง ความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
จากผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทางอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทำการพิจารณาถึงความครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะ
เฉพาะทางทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้แสดงความสอดคล้องกับ ทักษะทั่วไป (Generic LO) ทักษะ
เฉพาะทาง (Specific LO) โดยวางให้มีระดับ (Level) ตามเกณฑ์ของ Bloom Taxonomy และประเภทมิติของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Type) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง 2561 (NQF) ดังตารางที่ 1.2
และ ตารางที่ 1.3 Curriculum mapping แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร
ตารางที่ 1.2 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร สอดคล้องกับ Bloom Taxonomy
PLOs

Outcome Statement

Specific Generic
LO
LO

1

Level

Type

สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการ
K,S,A
U
✓
เก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
2 สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่าง
K,S,A
E
✓
เป็ น ระบบในระหว่ า งการปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3 สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอด
K,S,A
E
✓
เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
4 สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการ
K,S,A
เก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการ
AP
✓
ในส่ ว นกลางน้ ำ ตามห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต อาหารไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
5 สามารถแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี
K,S,A
AP
✓
คุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม
และประเทศชาติ
Level : Bloom’s Taxonomy : R = Remembering, U = Understanding, AP = Applying, AN = Analyzing, E =
Evaluating, C = Creating
Type: K=Knowledge, S=Skill, A=Application and Responsibility
21

ตารางที่ 1.3 Curriculum mapping แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3

































































รายวิชา
1

2

3

1

1. สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
   
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
   
ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
   
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
   
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
   
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
   
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
   
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
   
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
   
ทก 370 กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บเกี ่ ย วกั บการนำเข้ าและ
   
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
   
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
   
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
   
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
   
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
   
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถัว่
   
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
   
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
   
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
   
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
   
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
   
2. สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
   
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
   
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
   
หลังการเก็บเกี่ยว
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ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3




































รายวิชา
1

2

ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
 
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
 
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
 
ทก 370 กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บเกี ่ ย วกั บการนำเข้ าและ
 
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
 
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
 
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
 
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
 
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
 
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
 
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
 
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
 
3. สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
 
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
 
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
 
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
 
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
 
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
 
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
 
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
 
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
 
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
 
ทก 370 กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บเกี ่ ย วกั บการนำเข้ าและ
 
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
 
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
 
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
 
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
 
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
 
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
 
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
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ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1




2




3




1




2




3




ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
  
  
  






































รายวิชา
1




2




3




1




2




3




ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
4. สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการจัดการในส่วนกลางน้ำตามห่วงโซ่การผลิตผลอาหาร ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสม
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
    
      
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
              
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
              
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
              
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
              
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
       
     
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
       
     
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
             
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
             
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
    
 
    
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร














ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร














ทก 370 กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บเกี ่ ย วกั บการนำเข้ าและ












ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
              
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
              
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
              
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
              
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
              
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
              
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
              
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
              
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
              
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
              
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
              

5. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบการมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคม และประเทศชาติ
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กฎ 453 การอารักขาพืชประยุกต์
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
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ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1




2




3




ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
  
  
  

รายวิชา
1




2




3




1




ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
   
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
   
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
   
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
   
ทก 370 กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บเกี ่ ย วกั บการนำเข้ าและ
   
ส่งออกผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
   
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
   
วอ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
   
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 460 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
   
ทก 461 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
   
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
   
ทก 463 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
   
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
   
ทก 465 การจัดการต้นทุนโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
   
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
   
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
หลักสูตรได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละ PLOs เพื่อสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงในตาราง ที่ 1.4 ระบุความ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความระดับการเติม
เต็มของแต่ละ PLO ที่มีต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้มีทั้งหมด 3 ระดับการเติมเต็ม คือ
ครบถ้วนความต้องการ (Fully fulfilled, F) เพียงพอความต้องการ (Moderately, M) และเพียงบางส่วนของ
ความต้องการ (Partially fulfilled, P) เช่น จากศิษย์ปัจจุบัน (Students) นักศึกษามีความประสงค์ในการทำวิจัย
เพื่อนำองค์ความรู้พื้นฐานไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จากการเลือกรายวิชาเรียนรู้อิสระในกลุ่มสหกิจ
ศึกษา จากศิษย์เก่า (Alumni) มีความประสงค์ให้นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคการใช้ไมโครนาโนบับเบิลเพื่อคง
ความสดของผลิตผลเกษตร รวมทั้งจากนายจ้าง (Employers) มีความประสงค์ในการให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการปฏิบัติงานได้ ซึ่ง
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อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการแสดงข้อเสนอแนะจากนายจ้างในการ
ฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา ผ่านการแสดงข้อเสนอแนะจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและ
นายจ้าง จากการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร มาใช้ในการกำหนด PLOs เป็นลำดับถัดไป
ตารางที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLO Outcome Statement

TQF

Program
/Faculty

1

Employers

Staff

Alumni

สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
F
F
F
M
F
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
ผลิตผลเกษตรได้
2 สามารถแสดงออกถึงการคิดและ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน
P
F
F
M
F
ระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม
3 สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่
P
F
F
M
F
ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาใน
ระดับทีส่ ูงขึ้นได้
4 สามารถนำองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว ซึ่ง
ประมาณร้อยละ 70 เป็นการ
P
F
F
M
F
จัดการในส่วนกลางน้ำตามห่วง
โซ่การผลิตอาหารไปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์จริงได้อย่าง
เหมาะสม
5 สามารถแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ การมีคุณธรรมและ
F
F
F
M
F
จริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้ง
สังคม และประเทศชาติ
หมายเหตุ: TQF = Thailand Qaulifications Framework, F = Fully fulfilled, M = Moderately fulfilled, P =
Partially fulfilled
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ช่องว่างในการปฏิบัติและ
ย่อย
พัฒนาต่อไป
1.1 สาขาวิชาได้สร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ 1. อัพเดตผลการเรียนรู้ที่
1.2 และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทั่วไป และทักษะ คาดหวังให้เป็นปัจจุบัน
เฉพาะทาง
1.3
หลักฐาน:
1. เอกสารอ้างอิง 1.2 : มคอ.2
2. เอกสารอ้างอิง 01 : MOU
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AUN-QA criterion 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบไป
ด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทำให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการ
เรียน
2.1 ข้อกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้
ปรับปรุงโดยจัดทำเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งออกแบบหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ( PLO) และ
จัดทำผลการเรียนรู้ตามรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLO) ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสีย ซึ่งมีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอเพื่อให้ทันสมัย ดังแสดงใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาที่มีการ upload
ในเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.education.mju.ac.th) ทุกภาคเรียนก่อนเปิดเทอม อีกทั้งหลักสูตรได้ทำ
การเผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา และปรับการนำเสนอให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยและ
สม่ำเสมอ ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ ซึ่งได้มีการเผยแพร่หลักสูตร
โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 2.1) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 และ 2.2
โดยจัดทำเว็บ ไซต์ ของคณะและสาขาวิชา ภาพที่ 4.2 และ 4.3 เกี่ยวกับหลักสูตร จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ โดยผ่ า นช่ อ งทางสื ่ อ ออนไลน์ เช่ น Facebook รวมทั ้ ง จั ด ทำคู ่ ม ื อ นั ก ศึ ก ษา แผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแจกในวันปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาพที่ 2.3) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้ อีกทั้ง
หลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้รับสื่อจากกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการนิเทศงานนักศึกษา (ภาพที่ 2.4)
และการพบปะศิษย์เก่าในงานเกษียณอายุ ผศ. สมโภชน์ โกมลมณี (ภาพที่ 2.5)เพื่อนำมาออกแบบและปรับปรุง
เนื้อหาเป็นลำดับถัดไปอีกด้วย
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ภาพที่ 2.1 การออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพที่ 2.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ณ โรงเรียนต่างๆ
เช่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น โรงเรียนเมือง
กลางวิทยาลัย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนตรอนตรีสอนธุ์ โรงเรียน
พิชัย จ. อุตรดิตถ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ โรงเรียนปายวิท ยา
คาร โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนแม่สะเรียงบริตรศึ กษา จ.
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่
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ภาพที่ 2.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 2.4 การนิเทศงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 2.5 การพบปะศิษย์เก่าในงานเกษียณอายุ ผศ. สมโภชน์ โกมลมณี
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2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
รายละเอียดของวิชาเอกและวิชาแกนกำหนดขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย มีการระบุข้อกำหนดของ
แต่ละรายวิชาไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งได้แก่ เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ และการวัดผล นอกจากนี้ยังมี
การจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งหลักสูตรกำหนดไว้ โดยรายละเอียต่างๆ ของวิชาเอก
และวิชาแกนกำหนดขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้ผ่านการประเมินและสำรวจจากทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อีกทั้งหลักสูตรยังได้ให้คณาจารย์มีการทบทวนข้อมูลรายวิชา มคอ. 3 โดยทำการปรับรูปแบบการเขียน
มคอ. 3 (เอกสารอ้างอิง 2.2) ให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ PLOs และได้เผยแพร่ลงในในเวบไซต์ของ
มหาวิทยาลัย (www.education.mju.ac.th) และมีการนำเอาผลการทบทวนมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอน
และวิธีการประเมินผล เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (เอกสารอ้างอิง 1.1: รายงานการประชุม ครั้งที่
2/2563)
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2]
มีการระบุข้อกำหนดของแต่ละรายวิชาไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งได้แก่ เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอนที่ใช้
และการวัดผล มีการจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งหลักสูตรกำหนดไว้ โดยรายละ
เอียต่าง ๆ ของวิชาเอกและวิชาแกนกำหนดขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้ผ่านการประเมินและสำรวจจาก
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลังจากการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังแสดงในเอกสารอ้างอิง 2.1
หลักสูตรได้เก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตร พบว่านักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนใหม่นั้น ต้องการเพิ่มช่องทาง
เข้าถึงข้อมูลของหลักสูตร โดยทางสาขาวิชาได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Application Line ให้กับกลุ่ม
นักศึกษาดังแสดงในภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 Application Line ให้กับกลุ่มนักศึกษาเข้าเรียนใหม่
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 2 – ข้อกำหนดของหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
การดำเนินการในปัจจุบนั
2.1
2.2
2.3

หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาข้อกำหนด เพื่อให้มคี วามทันสมัยมากขึน้ รวมทั้ง
การปรับรูปแบบการเขียน มคอ. 3 และมีการนำเอาผลการทบทวนมาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการสอนและวิธีการประเมินผล เพือ่ ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
หลักฐาน:
1. โครงสร้างหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ.2 หน้า 23 – 28)
หลักสูตรมีการปรับปรุงเพิม่ ช่องทางการรับรู้ข้อกำหนด
หลักฐาน:
1. เว็บไซต์ของคณะ (https://engineer.mju.ac.th/)
2. เว็บไซต์ของสาขาวิชา (http://www.postharvest.mju.ac.th)
3. เพจ Facebook “สาขาวิชาเทคโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว”
4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ภาพที่ 4.1)
5. Application Line (ภาพที่ 2.5)
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ช่องว่างในการปฏิบัติและ
พัฒนาต่อไป

AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วย
ให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่รายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึงมี
การนำเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็น ระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมี ความสัมพันธ์ก ันและทันสมั ยอยู่
ตลอดเวลา
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
รายวิชาแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดเนื้อหารายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ
รายวิชาเป็นไปตามที่อธิบายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เอกสารอ้างอิง 1.2 : มคอ.2 หน้า 23 - 28) โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังมี
การยุบรวมเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน สามารถลดจำนวนหน่วยกิตจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คือ 141 หน่วยกิต
ให้เหลือ 135 หน่วยกิต รวมถึงการเปิดรายวิชาใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์หรือเทคโนโลยีได้
ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิชาเอกเลือกและเอกบังคับ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีจุดเด่นในเชิงวิชาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรและที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งประมาณร้อยละ 90 มีการเรียน
การสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ตามห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ
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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ และการออกแบบรายวิชายัง คำนึงถึง ความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2552 และได้ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระหว่างการวิพากษ์หลักสูตร โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ถูกส่งมอบไปสู่รายวิชาต่างๆ (CLOs)
ได้เป็นอย่างดี และหลักสูตรได้มีการออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้คือ นักปฏิบัติที่
สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตร สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธะกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งหลักสูตรมีศักยภาพในการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ เนื่องจากหลักสูตรมีอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตรที่ได้รับมาตรฐานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในภาคเอกชน เช่น การคัดบรรจุผลิตผลเกษตร รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้งการจัดการเมล็ด
พืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว ดังแสดงในแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการทางด้านการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว (ภาพที่ 3.1) ซึ่งนักศึกษาได้รับการผลักดันให้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเอาองค์ความรู้ทางด้านการ
จัดการผลิตผลเกษตรที่ดีจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้ไปประกอบกิจการธุรกิจหรือประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ นอกเหนือจากนี้หลักสูตรได้มร
การทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตรให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น โดยแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ “การบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดใน
เมืองนวัตกรรมอาหารส่ว นขยายและหน่ว ยงานสั ง กัด กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษาวอทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” ผ่านเมืองนวัตกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ Internet of Thing (IoT) ติดตั้งในโรงคัด
บรรจุผ ลิตผลเกษตรอิน ทรีย ์ เพื่อให้มีความสอดคล้ องกับ ผลลั พธ์ก ารเรียนรู้ ที่ ได้ อ อกแบบไว้ มากยิ ่ ง ขึ้ น
(เอกสารอ้างอิง 3.1)

ภาพที่ 3.1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแก่ผู้ที่สนใจ
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นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อหารือทบทวนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ ม ี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ก่ อ นเปิ ด เทอม
(เอกสารอ้างอิง 3.2) สำหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565 หลักสูตรได้ทบทวนและออกแบบการกำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความชัดเจนในรายวิชาต่างๆ ให้มีความสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(เอกสารอ้างอิง 3.3)
3.2 มีการกำหนดสัดส่วนที่เ หมาะสมระหว่า งรายวิชาต่า งๆ ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวัง [2]
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ตอบสนองต่อ PLO (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ.2
หน้า 97 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLO กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน) และได้ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระหว่างการวิพากษ์หลักสูตร รวมทั้งทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการกำหนด CLOs บรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละข้อของ PLOs ดังการรายงานผล มคอ.3 ของทุกรายวิชา และได้แสดงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในด้านองค์ความรู้ (K) ทักษะ (S) และทัศนคติ (A) ไว้ในตารางที่ 1.2
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
หลักสูตรมีการจัดเรียงลำดับการเรียน โดยเริ่มจากการเรียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงตามลำดับอย่าง
เป็น เหตุผ ล และ ในตารางที่ 1.3 มีการจัดเรียง Curriculum mapping สอดคล้ องต่ อ YLOs, PLOs และ
CLOs ดังแสดงในแผนการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ.2 หน้า 30 – 33) และมีการบูรณาการระหว่าง
รายวิชา และได้ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างการวิพากษ์หลักสูตร และได้มีการทบทวนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามระดับชั้นปี เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนในเล่มหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 เป็นลำดับ
ถัดไป
การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 3 – โครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร
การดำเนินการในปัจจุบนั
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
เกณฑ์

ย่อย
3.1
3.2
3.3

หลั ก สูต รได้ ออกแบบรายวิ ชาเพื ่อ ให้ ตอบสนองต่อ PLO และทุก วิเคราะห์ผลประเมินผู้เรียนแต่ละเทอม
รายวิชาของหลักสูตรและดำเนินการกำหนด CLOs บรรลุผลลัพธ์การ และรวบรวมข้อมูลไว้วิเคราะห์ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละข้อของ PLOs ดังการรายงานผล มคอ.3
เรียนรู้ตลอดหลักสูตร
หลักฐาน :
1. มคอ.3 ของทุกรายวิชา
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึงแนวความคิดในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและ
เรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้ าที่ของผู้สอน
ผู้เรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์ในการ
เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
รู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการ
เรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีใน
การประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและใช้
ข้อมูล การนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการกำหนดปรัชญาไว้วา่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน
สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน”
(ภาพที่ 4.1) ส่วนในระดับหลักสูตรได้กำหนดปรัชญาของหลักสูตร คือ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นนัก
ปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มาประยุกต์ใช้ในการจัดการผลิตผลเกษตรได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ” โดยการจัดการศึกษาของหลักสูตรมีการ
เน้นทักษะการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง
ในปีการศึกษาที่ 2563 หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทั้ง 4 ช่องทาง คือ
1) การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 2.1) 2) บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3) การ
เผยแพร่ด้วยแผ่นพับหลักสูตรฉบับภาษาไทย (ภาพที่ 4.2) 3) ฐานข้อมูลหลักสูตรบนเว็บไซต์ของคณะและ
สาขาวิชา (ภาพที่ 4.3) 4) คือฐานข้อมูลหลักสูตรบนเพจ Facebook ของสาขาวิชา (ภาพที่ 4.4)
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ภาพที่ 4.1 การเผยแพร่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.2 การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและข้อมูลของหลักสูตรด้วยแผ่นพับภาษาไทย

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.3 การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและข้อมูลของหลักสูตรบนเว็บไซต์ (ก) เว็บไซด์คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร, (ข) เว็บไซด์สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 4.4 การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและข้อมูลของหลักสูตรบนเพจ Facebook
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3,
4, 5]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 2560) มีการ
กำหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนสำหรับผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยกำหนดไว้ในข้อ 4.2 ของหมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ตัวอย่าง เช่น กลยุทธ์การสอนในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 1.2 : มคอ.2 หน้า 73-98) ซึ่งกลยุทธ์การเรียนการสอนที่กำหนดนี้
จะเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อใช้กำหนดวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผลให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้แต่ละด้าน โดยการจัดทำรายละเอียดลงใน มคอ.3 และ มคอ.4
ของแต่ละรายวิชา โดยรายวิชาต่ างๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในข้อ 2 ของหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลใน มคอ.3 และ มคอ.4 ซึ่งจะมี
การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรได้กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวผู้สอนจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบเมื่อเริ่มต้นการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยในการกำหนดเกณฑ์และวิธี การประเมินผลดังกล่าวนี้ ผู้สอนในรายวิชาจะ
พิ จ ารณาจากแผนที ่ แ สดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู ้จ ากหลั กสู ตรสู ่รายวิช า
(Curriculum Mapping) ซึ่งจะทำให้การประเมินผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าวเกิดความสอดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้
นอกจากนี้รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรยังสนับสนุนให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์/ปฏิบัติจริง ดังจะเห็นได้จากรายวิชาส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือกของ
หลักสูตรจะมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ อีกทั้งหลักสูตรมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล โดยอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี ่ ย ว คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ได้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐาน Good
Manufacturing Pratices (GMP) แ ล ะ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ต า ม
ข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร ร่วมถึงใบอนุญาตผลิตอาหาร ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่ที่มีการปฏิบัติงานจริง (Learning by doing) และเพื่อให้เกิดผล
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น ในรายวิชา ทก 490 ศึกษาหัวข้อสนใจ (ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ได้
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มี ร ู ป แบบการสอนแบบการใช้ เ กมส์ (Games-based learning) โดยแบ่ ง กลุ ่ ม เล่ น เกมส์ ทายคำศั พ ท์
ภาษาอั ง กฤษ (ภาพที ่ 4.5) แบบกรณี ศ ึ ก ษา (Problem/Project-based learning/Case study)
โดยกำหนดให้นักศึกษาจัดกลุ่มจำลองการปฏิบัติแบบปัจจุบันและแบบใหม่ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของ
การจัดการผลิตผลสด และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทุกคนแบบกลุ่ม

ภาพที่ 4.5 รูปแบบการสอนแบบการใช้เกมส์ (Games-based learning)
หลักสูตรยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของแต่ละรายวิชา เช่น วิชาการบรรจุภัณฑ์ผลิตผล
เกษตร (ทก 340) ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุยุคใหม่แบบครบวงจร ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 4.7) วิชาการจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการ
เก็บเกี่ยว (ทก 323) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการแปลงปลูกและการจัดการในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร ณ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 4.8) วิชาระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
(ทก 220) จัดการบรรยายโดยเชิญวิทยาการจากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” รวมถึงการศึกษาดูงานเรื่อง
การผลิตผักปลอดภัย และผักอินทรีย์ ณ สาขาวิชาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังภาพที่ 4.9 วิชาการปรับสภาพ
และการเก็บรักษาเมล็ดพืช (ทก 461) ได้ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอกะ อะโกร จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่
4.10) วิชาการเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว (ทก 462) ได้ศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสริยะผล จังหวัด
เชียงใหม่ (ภาพที่ 4.11) หรือการศึกษาดูงานประจำปี ซึ่งหลั กสูตรจะจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ศึกษาดูงานใน
บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานในแต่ละปี แต่ในปีนี้จำเป็นต้องงดกิจกรรมไปเนื่องจากมีการระบาดของไวรัส
โควิด 19 แต่หลักสูตรพิจารณาว่าจะพยายามจัดกิจกรรมนี้ โดยลดระยะเวลาในการศึกษาดูงานและเลือกพื้นที่
ในการดูงานในเขตภาคเหนือแทน
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบและสร้างโอกาสในสายงานที่ตนต้องทำในอนาคต เช่น ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมเกี่ยวกับการบริการวิชาการของหลักสูตรให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ (ภาพที่ 4.13) และ
หลักสูตรยังมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น การ
ฝึกงานสหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ และการปฏิบัติจริงในแต่ละรายวิชา (Project based learning) เป็นต้น
และได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถ่ายวิดีโอโครงการหลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาการจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (ทก 323) และผักและผลไม้
สดพร้อมบริโภค ภาพที่ 4.17 (เอกสารอ้างอิง 1.1: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563)
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ในด้านการลงทะเบียน มคอ.2 ได้ระบุไว้ว่า สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสม
ของนักศึกษา โดยสามารถปรับการลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสมของสถานภาพของนักศึกษา เช่น สามารถ
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ลดจากรายวิชาที่ระบุในโปแกรม หรือลงทะเบียนวิชานอกโปรแกรม กรณีที่เป็นวิชาที่
นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคอยให้คำปรึกษา ในบางรายวิชา
หลักสูตรจะมีตวั เลือกให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษาได้ เช่น วิชาสหกิจศึกษา
วิชาการเรียนรู้อิสระ วิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามความเหมาะสมหรือความต้องการของนักศึกษาได้

ภาพที่ 4.6 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ของอาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ภาพที่ 4.7 การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4.8 การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4.9 การบรรยายจากวิทยากรจากสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และการศึกษาดูงานใน
รายวิชาระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
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ภาพที่ 4.10 การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัทเอกะ อะโกร จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4.11 การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสริยะผล
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหา
องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดระยะเวลาของการศึกษาผ่าน
รายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาการวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้กำหนดให้นักศึกษาทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชามาประยุกต์ใช้ในหัวข้อ “การชะลอ
การเสื่อมเสียคุณภาพของผลิตผลเกษตรและการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในระหว่างการเก็บ
รักษาก่อนการเสื่อมสภาพ” และมีการนำเสนองานวิ จัยในรูปแบบโปสเตอร์ (ภาพที่ 4.12) ช่วยฝึกให้นักศึกษา
ค้นคว้า หาข้อมูล ลงมือปฏิบัติจริง การวิเคราะห์และนำข้อมูลมาใช้ นอกจากนี้ยังฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วม
ถึงทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและอาจารย์ประจำรายวิชา รวมทั้งฝึกการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะด้านการสื่อสารทางด้านการพูดเพื่อการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ส่วนรายวิชาของชั้นปีที่ 4 คือการเรียนรู้อิสระ และสหกิจศึกษา นักศึกษามีโอกาสในการสร้างโจทย์วจิ ยั
ตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ใช้ทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้จากการอ่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในระหว่างการทำการเรียนรู้อิสระและการศึกษาหัวข้อที่สนใจ รวมทั้ง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูลที่ได้ และใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาการเรียนรู้อิสระเป็นผู้ให้คำแนะนำ เมื่อหมดภาคการศึกษาหลักสูตรมีการจัดวันนำเสนอความก้าวหน้า/
รายงานการจบของการเรียนรู้อิสระ/ปิดโครงการการเรียนรู้อิสระและสหกิจศึกษา (ภาพที่ 4.13) เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำเสนอผลงาน การใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านการสื่อ สาร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ นอกจากนี้ ในรายวิชาฝึกอบรมต่างประเทศ นักศึกษาได้มีโอกาส
นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ FAPC’s Virtual Research
Symposium 2021 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง Functional bead: Effect of red kidney bean and
peanut flour on dough and bread characterostics ดังภาพที่ 4.14 ซึ่งการเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษา
และการฝึกอบรมต่างประเทศ ส่งผลทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าสังคม การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เพื่อพัฒนาด้านทักษะด้านสังคม คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพื่อ
พัฒนาตนให้เหมาะสมกับงานต่อไป รายวิชาเหล่านี้ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตตามปรัชญา
ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
อีกทั้งหลักสูตรยังได้เสริมสร้างทักษะต่างๆ เชิงปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมทักษะด้าน
อื่นๆ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทาง
หลักสูตรได้จัดโครงการปลูกผักปลอดภัยต้านภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นการบูรณาการร่วมกับ
พันธกิจการเรียนการสอน ในรายวิชา ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร (เอกสารอ้างอิง 4.1
และภาพที่ 4.12) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการเรื่อง “สลัดและส้มตำแยกน้ำมีประโยชน์เพื่อจำหน่ายเชิง
พาณิชย์” (Project based learning), โครงการสร้างนักพัฒานเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี และหลักสูตรยังได้มีการจัดทำงานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการฝึกเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้การปฏิบัติการในโรงคัดบรรจุผลิตผล
เกษตรอิน ทรีย ์ เป็น การใช้ร ูป แบบการเรียนการสอนแบบ Project-baesd learning ในรายวิช า ทก 466
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (เอกสารอ้างอิง 4.2) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมและเป็นผู้ช่วยในการอบรมทางวิชาการให้แก่บริษัทเอกชน (ภาพที่ 15) นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีการจ้าง
นักศึกษาในการปฏิบัติการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การเคลือบเมล็ดพันธุ์
การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ การรมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของลำไย การคัดและตัดแต่งผักอินทรีย์ การตรวจ
ติดตามระบบ GMP และ HACCP ของสายการผลิตคัดบรรจุผลิตผลเกษตร โดย บริษัท SGS เป็นต้น ดังแสดง
ในภาพที่ 4.16 และจัดกิจกรรมการปรับปรุงภมิทัศน์ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เพื่อเตรียมการรับ
เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราราชกุ มารี ดังแสดงในภาพที่
4.20
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ภาพที่ 4.12 โครงการปลูกผักปลอดภัยต้านภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ภาพที่ 4.13 การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในรายวิชาวิชาการวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาท
สัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 4.14 การนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้อิสระ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 4.15 การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภาพที่ 4.16 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานบริการวิชาการแก่บริษัทเอกชน

การคัดตัดแต่งผักอินทรีย์
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การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์และการเคลือบเมล็ดพันธุ์

การรมลำไยด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์

การตรวจติดตามระบบ GMP และ HACCP ของสายการผลิตคัดบรรจุผลิตผลเกษตร โดย บริษัท SGS

ภาพที่ 4.17 การปฏิบัติงานของนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา

ภาพที่ 4.18 การถ่ายวิดีโอโครงการหลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร
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ภาพที่ 4.19 เพจ Facebook โครงการสลัดและส้มตำแยกน้ำมีประโยชน์เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ภาพที่ 4.20 กิจกรรมการปรับปรุงภมิทัศน์ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 4 – การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ย่อย
4.1

4.2

4.3

สาขาวิชาได้กำหนดปรัชญาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้บนเว็บไซต์ของคณะ
เว็บไซด์สาขาวิชา และ Facebook รวมทั้งได้ประชุม เพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักฐาน:
1. เว็บไซต์ของคณะ (https://engineer.mju.ac.th/)
2. เว็บไซต์ของสาขาวิชา (http://www.postharvest.mju.ac.th)
3. เพจ Facebook “สาขาวิชาเทคโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว”
4. เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ 2
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมี
รูปแบบการประเมินผลที่คาดหวังที่สอดคล้องกับ PLO
2. มี ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ลบนเว็ บไซด์ข องสำนักบริหารและพั ฒนาวิ ชาการ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. นักศึกษาทราบแนวทางการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาและผลสำเร็จที่
ต้องการของแต่ละรายวิชาจาก มคอ.3
หลักฐาน:
1. PLO ของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ. 2 หน้า 85-97)
2. มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
1. มีรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) เช่น วอ 497 สหกิจศึกษา
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ วอ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ทก 331
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของสาขาวิชาฯ รวมถึงเป็นการสร้าง
รายได้ให้นักศึกษาในระหว่างการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับ
นักศึกษา ประจำปี 2563
หลักฐาน:
1. มคอ. 3 ของรายวิชาในกลุม่ นี้
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ช่องว่างในการปฏิบัติและ
พัฒนาต่อไป
เพิ่มช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
เช่น Line official,
Instagram และ youtube

เพิ ่ ม รู ป แบบการสอนผ่ า น
ออนไลน์ ที ่ ย ื ด หยุ ่ น และ
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้ น่ า
เรียนรู้

ร อ ฟ ั ง ผ ล ต อ บ รั บ
( Feedback) กา รเรี ย นรู้
ตลอดชี ว ิ ต ของผู ้ ส ำเร็ จ
การศึกษาต่อไป

AUN-QA criterion 5 การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
• การรับเข้านักศึกษาใหม่
• การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
• การสอบก่อนสำเร็จการศึกษา
2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผล
การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกำหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย
การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทำให้ชัดเจนและสื่อความที่
เกี่ยวข้องได้
5. กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล
น่าเชื่อถือ และดำเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหม่ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้
ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]
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การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในแต่ละรายวิชามีการใช้เกณฑ์ที่
แตกต่างกันไป การประเมินผู้เรียนผ่านกลไกของการจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา หรือ มคอ.5
ตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ระบุไว้ในเอกสาร มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ซึ่งโดยภาพรวมของ
หลักสูตรกำหนดการประเมินมีสาระสำคัญ คือ
1. วิชาภาคบรรยายทางทฤษฎี ส่วนใหญ่มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาคเป็นสัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้คะแนนการบ้าน รายงาน การทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
โครงงานพิเศษ และการนำเสนอผลโครงงานร่วมด้วย
2. วิชาภาคปฏิบัติ มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงาน การนำเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน การสอบปฏิบัติ และสอบปลายภาคทั้งแบบข้อเขียน แบบปากเปล่า และแบบ
แลปกริ๊ง
3. วิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ปรึกษาที่สถานที่ทำงานเป็นผู้ประเมินนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา ซึ่งจะมีการประเมินจากรายงานการฝึกงานที่นั กศึกษาจัดส่ง เล่มสหกิจศึกษา และการตรวจประเมิน
นักศึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
4. วิชาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาจะทำการเรียนรู้อิสระภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาการ
เรียนรู้อิสระ โดยมีการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอและระบุไว้ในตารางสอนนักศึกษา โดยวิชาการ
เรียนรู้อิสระมีการประเมินผลจากการนำเสนอโครงร่างของการเรียนรู้อิสระ ทั้งแบบรายงานและการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำการเรียนรู้อิสระ และประเมินผลจากผลสำเร็จของ
การเรียนรู้อิสระ การจัดทำรายงานและการสอบการนำเสนอ ที่มีคณะกรรมการสอบไม่ต่ำกว่า 3 คน
ส่วนการประเมินนักศึกษา จะมีระบบและกลไก ดังนี้
- ทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนักศึกษาไว้ในแผนการสอนของแต่ละ
รายวิชา ดังแสดงใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งได้จัดทำแจกและแจ้งหน้าชั้นเรียนต่อนักศึกษาทุกคนเมื่อเริ่ม
เปิดภาคการศึกษา
- มีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ในแต่ละปีการศึกษา
- ภายหลังการสอบกลางภาค อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องแจ้งคะแนนสอบให้แก่นักศึกษาทราบ
ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ทันหรือหาทางปรับปรุงพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น
ในช่วงสอบปลายภาค
- ภายหลังสอบปลายภาค สาขาวิชามีการจัดประชุมหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการสอบของรายวิชา
ต่างๆ ที่สาขาวิชารับผิดชอบดำเนินการ โดยคณาจารย์ร่วมกันพิจารณาเกรดของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ตรวจสอบ แนะนำ และแก้ไข แล้วยืนยันเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
ประจำคณะพิจารณาในลำดับต่อไป
- นักศึกษาที่ทราบผลการเรียนแล้วสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบหรือ
ยื่น คำร้องผ่านสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และดำเนินการปรับแก้ห ากมี
ข้อผิดพลาดต่อไป โดยมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การ้องทุกข์สำหรับนักศึกษา ของคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรดังรูปที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 ประกาศหลักเกณฑ์การ้องทุกข์สำหรับนักศึกษา
5. วิ ช าการศึก ษา หรื อ ฝึ ก งาน หรื อ ฝึ ก อบรมต่า งประเทศ การศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก อบรม
ต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอ
ผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ
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การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 5 – การประเมินผู้เรียน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ย่อย
5.1 1. ก่อนรับเข้าศึกษา มีการกำหนดเกณฑ์นักศึกษา (เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่
ต่ำกว่า 2.25 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75)
2. ในระหว่างการศึกษามีการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตามกลยุทธ์
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามรายวิชา
3. ก่อนจบการศึกษามีการประเมินความสามารถผ่านวิชาสหกิจศึกษา การเรียนรูอ้ สิ ระ
หรือการฝึกอบรมต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการทำงาน
ที่หลากหลายร่วมกัน
หลักฐาน:
1. มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา
5.2 มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการประเมิน สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจน
พอควร และทั่วถึงในแผนการสอนของแต่ละรายวิชา และแจ้งให้แก่นักศึกษาในชั้น
เรียนเมื่อเริ่มเปิดภาคการศึกษา
หลักฐาน:
1. มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน
5.3 มีการตัดเกรดอิงเกณฑ์ในรายวิชาส่วนใหญ่ และมีการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำในการตัดเกรด A
และ F ในบางวิชา เช่น A เมื่อมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 หรือ F เมื่อมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
50 เป็นต้น
หลักฐาน:
1. มคอ.3 ของทุกรายวิชา
2. มคอ.5 ของทุกรายวิชา
5.4 1. มีการแจ้งผลการสอบกลางภาค เพื่อให้นักศึกษาพิจารณาปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น
สำหรับการสอบปลายภาคต่อไป
2. นักศึกษาสามารถถอนรายวิชานั้นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักฐาน:
1. เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (http://www.education.mju.ac.th/)
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(https://www.mju.ac.th/main/Student_Page.html)
5.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบ หรือยื่นคำ
ร้องผ่านสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และดำเนินการ
ปรับแก้หากมีข้อผิดพลาด
หลักฐาน:
1. ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ (เอกสารอ้างอิง 5.1)
2. แบบฟอร์มคำร้อง
(www.education.mju.ac.th/www/fileDownload.aspx?ID=1)
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ช่องว่างในการปฏิบัติและ
พัฒนาต่อไป
เพิ่มการระบุ LO ของรายวิชา
ในหลั ก สู ต รให้ ช ั ด เจนว่ า
สอดคล้องกับ PLO ที่กำหนด
ไว้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าหรื อ ไม่
อย่างไร เพื่อให้สามารถระบุ
ได้ ช ั ด เจนว่ า การประเมิ น
สามารถตอบสนอง

เขียน rubrics ในการประเมิน
ที ่ ช ั ด เจนในวิ ช าปฏ ิ บ ั ติ
วิชาการเรียนรู้อิสระ หรือวิชา
ที่มีผู้ประเมินหลายคนเพื่อให้
มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ
การกำหนดเนื ้ อ หาที ่ จ ะ
ประเมิ น ในการสอบและ
สัดส่วนการประเมินให้ชัดเจน

การเพิ่มสัดส่วนการประเมิน
ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถปรั บ ปรุ ง
การเรียนของตนเอง

1. เพิ่มช่องทางการอุทธรณ์ให้
เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และมี
มาตรฐาน
2. ใช้การยื่นคำร้องเพื่อ ขอดู
ข้อสอบเบื้องต้นในระดับภาค
โดยให้มีคนกลางจาก
สาขาวิชาฯ ร่วมสังเกตการณ์

AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึง การ
สืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจ
ว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการ
วิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระงานที่ได้รับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
• นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
• พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
• ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
• มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
• มีการทำวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่อนตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากการ
สอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดย
คำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
นำไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
9. มีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกร ะตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับเพื่อการพัฒนา
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6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการจั ดสรร
บุค ลากรเข้า สู่ต ำแหน่ง การสิ้น สุด ตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้า น
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร
บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน การศึกษา
การวิจัย และการบริการวิชาการนั้น หลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีปริมาณและคุณสมบัติที่
เพียงพอต่อการทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยคณะมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยวางแผน
อัตรากำลังล่วงหน้า 10 ปี พร้อมกับแจ้งให้หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่และพัฒนาอาจารย์
ปัจ จุบ ัน ทั้งทางด้านงานวิชาการและงานบริห ารหลักสูตรเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ
โดยเฉพาะการร่วมกันกำหนดภาระงานให้สมดุลกั บจำนวนอาจารย์ เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของอาจารย์แต่ล ะท่าน ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 – 2564 หลักสูตรได้รับการจัดสรร
อัตรากำลังในส่วนของอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (เอกสารอ้างอิง 6.1) และแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
1) กรณีเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2561 และ 2563 โดยกำหนดคุณสมบัติให้ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการรับอาจารย์ใหม่จำนวน 1 คน คือ อ.ดร.ดวงใจ น้อยวัน เพื่อทดแทนอาจารย์ รศ.ดร.
สุจิตรา รตนมะโน ที่ได้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 และ ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจารย์ใหม่ดังกล่าว มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และมีความถนัดเชิงวิชาการตรงกับอาจารย์ผู้สอนที่จะเกษียณอายุ
ราชการ มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตรงตามกำหนดเวลาก่อนที่จะมีอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ อีกทั้งหลักสูตรได้ทำสำรวจอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญใกล้เคียงกับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการมา
สอนร่วมและนั่งเรียนในคาบรายวิช าที่อาจารย์ที่จะเกษียณอายุสอนอยู่ เพื่อเตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับอาจารย์ต่อไป เป็นการวางแผนและดำเนินการในส่วนของการเกษียณอายุราชการของผศ.สมโภชน์
โกมลมณี อีกทั้งในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี ได้สอน 1 รายวิชาซึ่งเป็นราย
วิชาเอกเลือก โดยหลักสูตรมีการวางแผนให้ ผศ.ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ ดำเนินการรับผิดชอบรายวิชานี้ต่อไป ดัง
แสดงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (เอกสารอ้างอิง 3.3)
2) กรณีถ้าหากมีการลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น พบว่าปัจจุบันหลักสูตรมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่พร้อมจะสลับตำแหน่งมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้งหมด 2 คน คือ รองศาสตราจารย์
ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่ และอาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้าน
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีความถนัดเชิงวิชาการ ดังนั้นอาจารย์
ประจำหลักสูตรทั้งสองท่านมีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การวางแผนระยะยาวนั้น จะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวน 5 ท่านมีเวลาราชการคงเหลือมากกว่า 10 ปี ดังแสดงในตารางที่ 6.1 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรยังไม่
จำเป็นต้องเตรียมการจัดสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่ม อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ดำเนินการดำเนินการ
สำรวจและจัดการเรียนการสอนให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงตามความเชี่ยวชาญ โดยแสดงในการ
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ประชุมของสาขาวิชา รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 (เอกสารอ้างอิง 1.1 : ในหัวข้อเรื่องภาระงานสอน
ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563)
ตารางที่ 6.2 แสดงการสำรวจในส่วนของตำแหน่งและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร อีก
ทั้งหลักสูตรดำเนินสำรวจและกำหนดปีการศึกษาและรายวิชาที่คาดว่าจะขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการสอบถามความประสงค์จากทางคณาจารย์เพื่อ ให้
คณาจารย์วางแผนในการพัฒนาตนเอง เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สอดคล้องต่อความต้องการด้าน การศึกษา การ
วิจัย และการบริการวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากตารางที่ 6.3 และ 6.4 พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของ
อาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตร ต้องการดำเนินการขอตำแหน่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงมีแนวทางปรับให้
อาจารย์ทุกท่านที่ต้องการขอตำแหน่งสอนในรายวิชาที่ต้องการขอตำแหน่งเพียงท่านเดียวโดยไม่มีผู้สอนร่วม
เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งคณะยังมีการจัดงานกิจกรรมสัมนากระตุ้นให้
อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยการจัด KM ในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับการขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนสำหรับสนับสนุนงานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการกระตุ้นให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งยังมีการจัดสรรเครื่องมือและห้องปฏิบัติการให้
ตรงตามความต้องการของอาจารย์เพื่ออำนวยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้ทำการขอครุภัณฑ์ในแผน
ระยะ 5 ปี ตามการสำรวจความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสลับกัน
ในแต่ละปี รวมทั้งจัดสรรห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการวิจัยและบริการวิช าการของอาจารย์แต่ละท่าน ดัง
แสดงในแผนการขอครุภัณฑ์ ทบทวนแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 5 ปี (เอกสารอ้างอิง 6.2)
จากการดำเนินงานของหลักสูตร พบว่าหลักสูตรได้มีการวางแผน ดำเนินการตามแผน และติดตามผล
การพั ฒ นาของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร ผ่ า นการกำหนดการพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล IDP (Individual
Development Plan) และได้ดำเนินการปรับหลังจากการติดตามผล เช่น การสอบถามความต้องการในการ
ขอครุภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการวิจัย เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็นลำดับถัดไป
ตารางที่ 6.1 ตารางอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันสิ้นปี
การศึกษา 2563)
ชื่อ

วันที่บรรจุ

ประสบการณ์สอน

วันเกษียณอายุ

เวลาที่เหลือ

รศ.ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่

2 พ.ค. 2537

27 ปี

1 ต.ค. 2567

3 ปี

รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

10 ก.ย. 2536

28 ปี

1 ต.ค. 2568

4 ปี

อ.ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร

1 ก.ย. 2552

12 ปี

1 ต.ค. 2575

11 ปี

อ.ดร. ดวงใจ น้อยวัน

19 พ.ย. 2559

3 ปี

1 ต.ค. 2584

20 ปี

อ.ดร. แพรวพรรณ จอมงาม

1 ก.พ. 2559

5 ปี

1 ต.ค. 2587

23 ปี

อ.ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ

9 ม.ค. 2560

4 ปี

1 ต.ค. 2588

24 ปี

ผศ.ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์

2 มี.ค. 2558

6 ปี

1 ต.ค. 2579

25 ปี
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ตารางที่ 6.2 แสดงวุฒิการศึกษาและตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันสิ้นปี
การศึกษา 2563)
วุฒิการศึกษา

อ.
4
4

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สูงกว่าปริญญาเอก
รวม

ผศ.
1
1

ตำแหน่ง
รศ.
1
1
2

ศ.
-

อ.พิเศษ
-

รวม
1
6
7

ตารางที่ 6.3 การวางแผนการกำหนดปีการศึกษาและรายวิชาที่คาดว่าจะขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
อ. ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
อ. ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
อ. ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
อ. ดร. ดวงใจ น้อยวัน
ผศ. ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์

ปีการศึกษา
2564
2564
2564
2564
2565

รายวิชา
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วเบื้องต้น
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

ตารางที่ 6.4 ตารางการกำหนดรายวิชาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รหัส
ทก 200
ทก 220
ทก 310
ทก 320
ทก 321
ทก 322
ทก 323
ทก 330
ทก 331
ทก 340
ทก 341
ทก 370

ชื่อรายวิชา

อาจารย์ผู้ประสงค์จะเขียนเล่ม

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ผลิตผลเกษตร

อ.ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
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อาจารย์ผู้เขียนเล่ม
เพื่อขอตน.ทางวิชาการ

รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
อ. ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
อ. ดร. ดวงใจ น้อยวัน
ผศ. ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์
รศ. ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่

ทก 350
ทก 460
ทก 461
ทก 468

คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว

ทก 463
ทก 464
ทก 465
ทก 466

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรอินทรีย์
พฤกษเคมีของผักและผลไม้
การจัดการบัญชีต้นทุนในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

อ. ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์

อ. ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน
และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]
จากแผนและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร เมื่อนำมาประเมินผลการ
ดำเนินงาน โดยพิจารณาจากชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ รวมถึงค่า FTES ของคณาจารย์พบว่า มีค่า FTES เฉลี่ย
เท่ากับ 5.36 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ถึงร้อยละ 10 (ตารางที่ 6.5 ภาพที่ 6.1 และเอกสารอ้างอิง 6.3) ซึ่ง
ภาระงานสอนยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะได้กำหนดภาระงานสอนให้สมดุลกับ
จำนวนอาจารย์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก การมีจำนวนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ต่ำกว่า
แผนที่กำหนดไว้ คื อ 30 คน จึงส่งผลให้มีค่า FTES เฉลี่ยลดลงตามไปด้ว ย อย่างไรก็ตามจากภาระงาน
นอกเหนือจากงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น พบว่าอาจารย์ทุกท่านทำงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 6.9, 6.11 และ 6.12 ซึ่งสาขาวิชาได้กำกับติดตามอาจารย์ให้ไม่ขาด
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้กรอกตารางวิจัยที่ได้ปฏิบัติทุกปีอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการเกลี่ยภาระงานสอนของคณาจารย์ในเทอมที่ 1 และ 2 นั้นจะเห็นได้ว่าจากตารางที่ 6.6,
6.7, 6.8 และภาพที่ 6.2 แสดงการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์จากค่า FTES สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว เทอม 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชามี ภาระงานสอนที่
ใกล้เคียงกัน โดยรศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ และรศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและใกล้จะ
เกษียณอายุ (ตารางที่ 6.1) จึงเป็นสาเหตุให้มีภาระงานสอนน้อย จากการดำเนินการสำรวจอัตราส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี พบว่าอาจารย์มีจำนวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน ดังแสดงในตาราง พบว่า
จำนวน FTES เท่ากับ เป็นเหตุให้อาจารย์ยังคงสามารถทำงานวิจัยได้
ตารางที่ 6.5 การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประจำปีการศึกษา 2560-2563
ปีการศึกษา
เทอม 1
เทอม 2
ค่าเฉลี่ยต่อปีการศึกษา

ค่า FTES
2561
3.54
4.56
4.05

2560
3.00
4.35
3.68
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2562
5.67
6.79
6.23

2563
6.25
5.19
5.36

8

6.79
5.67

ค่า FTES

6
4

4.35
3

6.25
5.19

4.56
3.54

2
0

2560

2561

2562

2563

ปี การศึกษา
เทอม 1 เทอม 2

ภาพที่ 6.1 แสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร เทอม 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ภาระงานสอน

12
10
8
6
4
2
0

เฉลี่ย

อ. ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
ผศ. ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
อ. ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
อ. ดร.ดวงใจ น้อยวัน
อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

รวม

1
2
3
4
5
6
7

อาจารย์

เทอม 2

ลำดับ

เทอม 1

ตารางที่ 6.6 การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ จากค่า FTES สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เทอม 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

5.59
8.22
6.95
4.62
8.75
3.37
-

10.83
7.34
6.17
7.44
1.67
1.75
1.17

16.42
15.56
13.12
12.06
10.42
5.12
1.17

8.21
7.78
6.56
6.03
5.21
2.56
1.17

10.83
5.59

8.22 7.34

7.44

6.95 6.17

8.75

4.62

3.37
1.67

อ. ดร.แพรว ผศ. ดร.ปวาลี อ. ดร.ธิดารัตน์
พรรณ จอมงาม ชมภูรตั น์
แก้วคา

อ. ดร.ดวงใจ
น้อยวัน

เทอม 1

อ. ดร.กัลย์
กัลยาณมิตร

1.75

รศ. ดร.ยงยุทธ
ข้ามสี่

1.17
รศ. จักรพงษ์
พิมพ์พมิ ล

เทอม 2

ภาพที่ 6.2 แสดงภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละคนในเทอม 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

58

ภาคเรียนที่ 1/2563
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
ทก 321 การจัดการไม้ดอกไม้ประดับหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 330 ชีวเคมีและการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 340 การบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร
ทก 370 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ผลิตผลเกษตร
ทก 323 การจัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 350 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 490 การศึกษาหัวข้อสนใจ
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 462 การปรับสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืช
ทก 462 การเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
ทก 464 พฤกษเคมีของผักและผลไม้
ภาคเรียนที่ 2/2563
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ทก 200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วเบื้องต้น
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผักและผลไม้
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร
ทก 322 การจัดการเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืชหลังการเก็บเกี่ยว
ทก 331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว
ทก 341 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งผลิตผลเกษตร
วอ 497 สหกิจศึกษา
วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทก 461 ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน
1 เกษียณอายุราชการ ภาคเรียนที่ 1/2563, 2 อาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2559, 3 อาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2561
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ดวงใจ3

ธิดารัตน์ 2

แพรวพรรณ

ปวาลี

กัลย์

สมโภชน์1

รายวิชา

ยงยุทธ

จักรพงษ์

ตารางที่ 6.7 ภาระงานสอนของอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวประจำ
ปีการศึกษา 2563

ตารางที่ 6.8 การวิเคราะห์จำนวนรายวิชาสอนและผู้ รับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา
2563
อาจารย์ประจำหลักสูตร
(8 คน)
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล*
รศ.ดร. ยงยุทธ ข้ามสี่
ผศ.สมโภชน์ โกมลมณี**
อ.ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
อ.ดร. ดวงใจ น้อยวัน
อ.ดร. แพรวพรรณ จอมงาม
อ.ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ
เฉลี่ย

เทอม 1
จน.รายวิชา
จน.รายวิชา
เป็น
สอน
ผู้รับผิดชอบ
4
2
2
2
1
1
3
1
3
1
3
2
4
3
2.9
1.7

เทอม 2
รวม
จน.รายวิชา
จน.รายวิชา
จน.รายวิชา
จน.รายวิชา
เป็น
เป็น
สอน
สอน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
4
4
8
6
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
2
2
5
3
5
3
8
4
4
3
7
5
4
3
7
6
3.0
2.4
5.1
3.6

*ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (คณบดี), **เกษียณอายุราชการ ภาคเรียนที่ 1/2563

6.3 เกณฑ์ใ นการสรรหาและการคัด เลื อกบุค ลากรสายวิ ชาการซึ่ ง ประกอบด้ว ยจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรร บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ถูก
กำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
ระบบการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรและแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เริ่มต้นจากหลักสูตรและคณะร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ PLOs และ CLOs ของหลักสูตรแล้วนำไปวางแผนเพื่อขออัตรากำลังและจัดส่งให้กองแผนงาน
ของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้ ได้มาซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามภาพที่ 6.1 โดยหลักสูตรจะมีการหมุนเวียนผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกๆ รอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภาพที่ 6.3 ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่
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6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
คณาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญตรงตามมาตรฐานของสกอ. ดังแสดงในเล่ม มคอ. 2
ของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ.2 หน้า 104) หลักสูตรจะมีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกท่าน พัฒนาตนเองในทักษะทั้งทางด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน คลรอบคลุมภารกิจทุกด้านสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs ของหลักสูตร โดยในเนื้องาน
เน้นที่เกี่ยวข้องกับความถนัดและความชอบของตนเอง รวมทั้งตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน
งานวิจัยที่ได้รับโจทย์จากผู้ประกอบการ งานบริการวิชาการ เช่น งานที่ปรึกษา ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านได้
ดำเนินการทั้งทางด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการเป็นอย่างดี ดังแสดงในตารางที่ 6.9 โดยมีการวิเคราะห์
ช่องว่างของสมรรถนะที่พึงประสงค์ของอาจารย์สอดคล้องกับ PLOs และ CLOs ของหลักสูตร และส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในทักษะที่จำเป็นต่อไป สำหรับการประเมินความสามารถนั้นคณาจารย์ทุกท่านจะได้รับ
การประเมินทางด้านงานสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ และอื่นๆ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและคณะ ใน
ทุกปีการศึกษา ดังแสดงในหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 6.4)
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนำไปจัด
กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
หลักสูตรได้มีการสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร ผ่านการระบุ
ในแผนกำหนดการพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คล IDP (Individual Development Plan) โดยคณะได้ มี
งบประมาณสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล ปีการศึกษาละ 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ใน
การเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรสายวิชาการซึ่งโดยทั่วไปการสร้าง
ผลงานในระดับนานาชาติ คณาจารย์สามารถของบประมาณสนับสนุนได้เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่า
คณาจารย์ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยหลักสูตรอนุมัติให้คณาจารย์เดินทางราชการไปงานต่างๆ ซึ่ง
คณาจารย์ทุกท่านได้เดินทางไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้นั้นๆ แสดงในตารางที่ 6.10 และหลังจากอบรมแล้วได้มีการ
แสดงข้ อ มู ล การนำไปใช้ ป ระโยชน์ ก ับ รายวิ ช า การวิ จ ั ย และการบริก ารวิช าการของหลัก สูต ร แสดงใน
www.erp.mju.ac.th ของอาจารย์
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ตารางที่ 6.9 แสดงงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล

รายละเอียดทางวิชาการ
Chompoorat, P., Kantanet, N., Hernández Estrada, Z. J., & Rayas-Duarte, P. 2020. Physical and Dynamic Oscillatory Shear
Properties of Gluten-Free Red Kidney Bean Batter and Cupcakes Affected by Rice Flour Addition. Foods, 9(5), 616.
Zulkeflee, W., Chompoorat, P., Siva, R. 2020. Physicochemical and sensory properties of bread added with chicken eggshell
powder. Malaysian Journal of Analytical Sciences. 24(6), 873-881.
Wuttirat, R., Seaheng S., Chompoorat, P., and Rayas-Duarte, P. 2021. Functional bread: effect of red kidney bean peanut flour
on dough and bread characteristics. Virtual Research Symposium, Robert M Kerr Food & Agricultural Products Center, Oklahoma
State University, Stillwater, OK. USA.
เป็นอาจารย์ผู้สอน Adjunct lecturer ให้กับ Faculty of Applied Science ณ UCSI University ในปี 2563-2565 ประเทศมาเลเซีย
โครงการการเพิ่มมูลค่าถั่วแดงหลวงโดยพัฒนาแป้งโดแช่แข็งขนมปังเพื่อสุขภาพ
โครงการบริการวิชาการเชียงใหม่โมเดล เรื่อง การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2563
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเก็บรักษาผักและผลไม้ในยุคโควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ร่วมการจัดทำเวบไซต์สื่อการสอน Virtual Farm Academy Pilot Module กับ Central Bicol State University of Agriculture และหน่วยงาน
SAFE organization ประเทศฟิลปิ ปินส์และอินโดนีเซีย เดือนกรกฎาคม 2563
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง AgriFood supply chain in Thailand after COVID-19 ในฐานะของ invited speaker ในงาน The 2nd
International Conference of Agriculture (ICA-2) วันที่ 26 กันยายน 2563 จัดโดย SAFE Network organization ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ปรึกษาโครงการการผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3 ปี 2563 โดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกระเทียม วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 หมู่บ้านนาปลาจาด อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
62

ประเภทงาน
งานตีพิมพ์ในวารสาร
งานตีพิมพ์ในวารสาร
งานประชุมทางวิชาการ
อาจารย์สอนพิเศษ
งานวิจัย
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
งานที่ปรึกษา
โครงการบริการวิชาการ
งานวิทยากร
งานบริการวิชาการ
งานวิทยากร
งานที่ปรึกษา
งานวิทยากร

ชื่อ-สกุล

อ. ดรดวงใจ น้อยวัน

รายละเอียดทางวิชาการ
ประเภทงาน
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การลดการสูญเสียด้วยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร รายการ ก้าวใหม่เกษตรไทย ผ่าน
งานวิทยากร
ระบบออนไลน์ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตอาหารกลูเตนฟรีและการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว วันที่ 17 และ 25 พฤศจิกายน 2563 โครงการ
งานวิทยากร
ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาผู้ประกอบเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์ (Junior AgTech Enterpreneurship Boothcamp) โดยคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมสถานทีผ่ ลิตสำหรับการตรวจประเมินขออนุญาตจากหน่วยงานสาธารณสุข กับบริษัทอาร์ เค บีทริปเปิ้ล ซี
งานที่ปรึกษา
จำกัด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว วันที่ 15 กุมภาพันธ์และ 1 มีนาคม 2564 กิจกรรม Meet the Food Exprt FI โดยเมือง
งานวิทยากร
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมในยุควิกฤติ COVID-19 วันที่ 21 มกราคม
งานวิทยากร
2564 กิจกรรม Food Talks 2021 โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Innovators for smart and integrated farming) ภายใต้โครงการพัฒนา
งานวิทยากร
ทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการและวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว การคัดคุณภาพและการเก็บสำรองพันธุ์พืช วันที่ 7 เมษายน 2564 การ
งานวิทยากร
สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ปี 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Longan Postharvest Management and Adding Value to Longan Fruit ในฐานะของ Guest lecturer วันที่ 29
งานวิทยากร
เมษายน 2564 ณ University of Brawijaya เมือง Malang ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นผู้พิจารณาต้นฉบับ (Reviewer) ให้กับวารสารทางวิชาการ LWT – Food Science and Technology,
งาน Reviewer
Noiwan, D., Sutenanc, K., Yodweingchai, C. and Rachtanapun, P. 2020. Physical, mechanical and antibacterial properties of soy
งานประชุมวิชาการ
st
protein films incorporated with fingerroot essential oil. The 21 International Union of Materials Research Societies – International
Conference in Asia (IUMRS-ICA2020), 23-26 February 2021, The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand
โครงการจนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลอินทผาลัมสดระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมติ ่าง ๆ
งานวิจัย
โครงการการพัฒนาแผ่นดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากเยื่อต้นข้าวโพดสำหรับลำไยสด
งานวิจัย
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเก็บรักษาผักและผลไม้ในยุคโควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยยวคณะ
โครงการบริการวิชาการ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมในยุควิกฤติ COVID-19 วันที่ 21 มกราคม 2564 กิจกรรม
งานวิทยากร
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ชื่อ-สกุล

รายละเอียดทางวิชาการ
Food Talks 2021 โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการบริการวิชาการเชียงใหม่โมเดล เรื่อง การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลัง
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2563
Rasiga Sevilai, Jaturapatr Varith, Paisarn Kanchanawong, Jakrapong Pimpimol, and Sayam Aroonsrimorakot. 2020. Factors
influencing adoption of vertical forced-air sulfur dioxide fumigation technology of fresh longan exporters in Thailand.
รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล Interdisciplinary Research Review. 15(4), pp.22–27.
เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สตรอว์เบอร์รี วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ. โรงแรมเชียงใหม่
ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการการศึกษาการปลูกถั่ว True Red Cranberry พืชพันธุ์ใหม่ในพืน้ ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพที่ สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 พันธุ์ ในระหว่างการเก็บรักษา
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเก็บรักษาผักและผลไม้ในยุคโควิด -19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะ
วิศวกรรมลอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
การบรรยาย เรื่อง การทดสอบความแข็งแรง และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดย AA-test และ TZ test
ผู้ตรวจอ่านและพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 22 ในวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้ตรวจอ่านและพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเก็บรักษาผักและผลไม้ในยุคโควิด-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยากรรับเชิญการบรยาย เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไย เพื่อรองรับ
อ.ดร.แพรวพรรณ ตลาดทั้งในและต่างประเทศ วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จอมงาม
โครงการการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย
โครงการชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ดอ โดยใช้ระบบ BBCH scale
โครงการบริการวิชาการเชียงใหม่โมเดล เรื่อง การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
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งาน Reviewer
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ชื่อ-สกุล

รายละเอียดทางวิชาการ
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลัง
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2563
เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเภทงาน
งานที่ปรึกษา
งานวิทยากร

ตารางที่ 6.10 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.ปวาลี
ชมภูรัตน์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาการยกระดับผักและผลไม้ไทยสูม่ าตรฐานสากลและการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผ่าน
ระบบออนไลน์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม EU H2020 Green Deal Proposal Writing 120 days Concentration Workshop วันที่ 27 กันยายน 2563 ถึง 29 มกราคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์
เข้าร่วมโครงการจัดการความรูด้ ้านวิชาการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร (Postharvest management for
perishable crops and food loss control) วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUNQA ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 เมษายน 2564
เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติออนไลน์ Virtual Research Symposium, Robert M Kerr Food & Agricultural Products Center,
Oklahoma State University โดยส่งผลงานนำเสนอประเภทบรรยาย เรื่อง effect of red kidney bean peanut flour on dough and bread
characteristics วันที่ 6 เมษายน 2564

การใช้ประโยชน์
การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวิจัย

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้ชื่อ PADTHAI by Food Innopolis Program for Acceleration and Development
for Thai SMEs ครั้งที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารหลักสูตร

เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Development Documented Information วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จัดโดยสถาบันรับรองระบบ
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเรียนการสอน
การวิจัย
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ชื่อ-สกุล

อ.ดร. ดวงใจ
น้อยวัน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP System Draft Revision 5-2020 Requirement and Interpretation วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบ
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การใช้ประโยชน์
การเรียนการสอน
การวิจัย

เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเรียนการสอน
การวิจัย

เข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารในยุค COVID-19 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

การเรียนการสอน
การวิจัย

เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการระบบบริหารจัดการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารและสารสกัดของ
ประเทศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริหารหลักสูตร

เข้าร่วมอบรม เรื่อง Big Idea ventures: What do accelerators look for when working with entrepreneurs โดย Food Innopolis Accelerator
กิจกรรม NSTDA Accele FoodTech Special Talk#2 วันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบอนนไลน์

การเรียนการสอน
การวิจัย

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Online)
การบริหารหลักสูตร
เข้าร่วมอบรม หลักสูตรข้อกำหนดและตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1:2015 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้า
การเรียนการสอน
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
การวิจัย
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม EU H2020 Green Deal Proposal Writing 120 days Concentration Workshop วันที่ 27 กันยายน 2563 ถึง 29 มกราคม 2564
การเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์
การวิจยั
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Internal Audit วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิจยั
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Development Documented Information วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จัดโดยสถาบันรับรองระบบ
การเรียนการสอน
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิจยั
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP System Draft Revision 5-2020 Requirement and Interpretation วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบ การเรียนการสอน
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวิจยั
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเตรียมความพร้อมผูต้ รวจประเมินสำหรับอาจารย์ผสู้ อน (Train of the Trainer) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 การเรียนการสอน
วันที่ 21-23 เมษายน 2564 จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
การวิจยั
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ชื่อ-สกุล

รศ.จักรพงษ์
พิมพ์พิมล

อ.ดร. ธิดารัตน์
แก้วคำ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้ชื่อ PADTHAI by Food Innopolis Program for Acceleration and Development
for Thai SMEs ครั้งที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

การใช้ประโยชน์
การบริหารหลักสูตร

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Online)

การบริหารหลักสูตร

เข้าร่วมอบรม หลักสูตรข้อกำหนดและตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1:2015 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Internal Audit วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Development Documented Information วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จัดโดยสถาบันรับรองระบบ
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP System Draft Revision 5-2020 Requirement and Interpretation วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบ
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเตรียมความพร้อมผูต้ รวจประเมินสำหรับอาจารย์ผสู้ อน (Train of the Trainer) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17
วันที่ 21-23 เมษายน 2564 จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย

เข้าร่วมการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUNQA ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 เมษายน 2564

การบริหารหลักสูตร

เข้าร่วมอบรม Seed Quality Management Seminar วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย The Asia and Pacific Seed Association (APSA)

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่อง Gas Chromatography ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563

อ.ดร.แพรว
พรรณ จอมงาม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเตรียมความพร้อมผูต้ รวจประเมินสำหรับอาจารย์ผสู้ อน (Train of the Trainer) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17
วันที่ 21-23 เมษายน 2564
เข้าร่วมการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUNQA ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 เมษายน 2564
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การเรียนการสอน
การวิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริหารหลักสูตร

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
หลักสูตรได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจผ่าน Page
Facebook ของสาขาวิชา (ภาพที่ 6.4) เป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในด้านงานสอน วิจัยและงาน
บริการวิชาการของคณาจารย์สู่สาธารณะ และการให้รางวัลโดยคณาจารย์ในสาขาวิชาได้รับการแสดงความ
ยินดีของการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
แสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากทางคณะ (ภาพที่ 6.5) ซึ่ง จากการดำเนินงานของหลักสูตรจะ
เห็นได้ว่าคณาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมี
จำนวนงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ดังแสดงตารางที่ 6.11 และ 6.12

ภาพที่ 6.4 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการของคณาจารย์
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ตารางที่ 6.11 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2563
ลำดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์

ชื่อเรื่องงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการการเพิ่มมูลค่าถั่วแดงหลวงโดยพัฒนาแป้งโดแช่แข็งขนมปังเพื่อสุขภาพ.
(2564-2565). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (หัวหน้า
โครงการ).
โครงการ จนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลอินทผาลัมสดระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้. (2562-2563). (ผู้ร่วมโครงการ).
อ.ดร. ดวงใจ น้อยวัน
โครงการ จนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลอินทผาลัมสดระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าง ๆ. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้. (2562-2563). (หัวหน้าโครงการ).
โครงการการพัฒนาแผ่นดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากเยื่อต้นข้าวโพดสำหรับลำไย
สด. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2562-2563).
(หัวหน้าโครงการ).
รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล โครงการพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผลลำไยเพื่อทดแทนการรมแก๊สซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (2563). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัดความแก่ของทุเรียนด้วยเซ็นเซอร์ไมโครเวฟ
(2564). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
อ.ดร. ธิดารัตน์ แก้วคำ การศึกษาการปลูกถั่ว True Red Cranberry พืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่. (หัวหน้าโครงการ)
การศึ ก ษาผลของการทำ Seed Treatment ร่ ว มกั บ แบคที เ รี ย ส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตต่ อ คุ ณ ภาพและการเจริ ญ เติ บ โตของข้ า ว. คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2562-2563). (หัวหน้าโครงการ)
อ.ดร.แพรวพรรณ จอมงาม โครงการการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วง
กลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย. (2560-2563). โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่. (ผู้ร่วมโครงการ).
โครงการชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ดอ โดยใช้ระบบ BBCH scale.
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2563-2564). (หัวหน้า
โครงการ)
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จำนวนเงิน
719,633
25,000
25,000
50,000
2,325,600
2,943,668
50,000
25,000
440,000
25,000

ตารางที่ 6.12 ตารางแสดงสถิติจำนวนทุนที่ได้รับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563
ปีการศึกษา จำนวนทุน มูลค่ารวม (บาท) จำนวนผลงานทางวิชาการ (ชิ้น)
2560
9
5,884,680
4
2561
10
5,198,772
2
2562
10
4,666,472
10
2563
10
8,929,501
5
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ภาพที่ 6.5 ใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
หลักสูตรได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อประเมิน เปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยของคณาจารย์
ทุกปี โดยมีตารางจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่ อการพัฒนา โดยอ้างอิงเกณฑ์
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ จากคู่มือ สกอ. 2557 (ตารางที่ 6.13 และ 6.14) และข้อมูลสถิติเดิม
เปรีย บเทีย บตั้งแต่ป ี 2560-2563 (ตารางที่ 6.15) (ปีพ.ศ. ตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง 2560) จากการ
ประเมินผลงานของบุคลากร จากเอกสารอ้างอิงรายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ พบว่าคณาจารย์มี
งานวิจัยที่มีคุณภาพในทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ และมี
การเผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาได้มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563)
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ตารางที่ 6.11 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร นับชิ้นงานตามปีปฏิทิน
น้ำหนัก
(A)

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1

บทความวิ จ ั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ท ี ่ ต ี พ ิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิ จ ั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ท ี ่ ต ี พ ิ ม พ์ ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิ จ ั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ท ี ่ ต ี พ ิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ. หรือ
ระเบีย บคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลัก เกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ อ อก
ประกาศ
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจ ัย หรือ บทความวิ ชาการที ่ต ี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ
นานาชาติ ท ี ่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ กพอ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจั ดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
ตำราหรือหนัง สือ หรืองานแปลที่ ไ ด้ร ั บการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ก ารขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

จำนวน
ชิ้นงาน
(B)

ผลรวม
ถ่วงน้ำหนัก
(AxB)

2

0.8

1

0.6

2

2.0

0.20
0.40
0.40

0.40
0.60
0.80

0.80
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5

3.4

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เรื่องคุณภาพ
อาจารย์
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ตารางที่ 6.12 เอกสารอ้างอิงรายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ นับชิ้นงานตามปีปฏิทิน 2563 (2020)
ลำดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
1.
Chompoorat, P., Kantanet, N., Hernández Estrada, Z. J., & Rayas-Duarte, P. 2020.
Physical and Dynamic Oscillatory Shear Properties of Gluten-Free Red Kidney
Bean Batter and Cupcakes Affected by Rice Flour Addition. Foods, 9(5), 616.
2.
Zulkeflee, W., Chompoorat, P., Siva, R. 2020. Physicochemical and sensory properties
of bread added with chicken eggshell powder. Malaysian Journal of Analytical
Sciences. 24(6), 873-881.
3.
Wuttirat, R., Seaheng S., Chompoorat, P., and Rayas-Duarte, P. 2021. Functional bread:
effect of red kidney bean peanut flour on dough and bread characteristics.
Virtual Research Symposium, Robert M Kerr Food & Agricultural Products
Center, Oklahoma State University, Stillwater, OK. USA.
4.
Noiwan, D., Sutenanc, K., Yodweingchai, C. and Rachtanapun, P. 2020. Physical,
mechanical and antibacterial properties of soy protein films incorporated with
fingerroot essential oil. The 21st International Union of Materials Research
Societies – International Conference in Asia (IUMRS-ICA2020), 23-26 February
2021, The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand
5. Rasiga Sevilai, Jaturapatr Varith, Paisarn Kanchanawong, Jakrapong Pimpimol, and
Sayam Aroonsrimorakot. 2020. Factors influencing adoption of vertical forcedair sulfur dioxide fumigation technology of fresh longan exporters in Thailand.
Interdisciplinary Research Review. 15(4), pp.22–27.
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก

คะแนน
1.0
1.0
0.4

0.4

0.6

3.4

ตารางที่ 6.13 ประเภทและจำนวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี 2560-2563
ปีการศึกษา

2560
2561
2562
2563

ประเภทผลงานตีพิมพ์
รายงานสืบ
รายงานสืบ
บทความ
เนื่องจากการ
เนื่องจากการ
วิจัย
ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ (0.8/0.6)
(0.2)
(0.4)
1
3
1
5
2
1
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บทความ
วิจัยระดับ
นานาชาติ
(1.0)

ตำรา
(1.0)

รวม
จำนวน
ชิ้นงาน

2
4
2

-

4
2
10
5

ผลรวม
ถ่วง
น้ำหนัก

1.4
2.0
6.2
3.4

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 6 – คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
6.1
หลักสูตรได้ดำเนินการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา เพิ่มการเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน
ทรั พ ยากรบุ ค คลสายวิ ชาการ มี ก ารกำกั บ และติด ตามภาระงานสอนของ จากสถาบันอื่นในสาขาเดียวกัน เพื่อ
6.2
คณาจารย์ กำหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กและสรรหาตามแนวทางของ นำไปเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาต่อไป
6.3
มหาวิ ท ยาลั ย และได้ เ ผยแพร่ ใ ห้ ท ราบโดยทั ่ ว กั น รวมทั ้ ง มี ก ารประเมิ น
6.4
สมรรถนะของคณาจารย์ผ่านการเก็บข้อมูลในการดำเนินการทางด้านงานวิจัย
6.5
และบริการวิชาการ มีการกำหนดให้บุคลากรระบุความต้องการในการอบรม
6.6
และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตามความต้องการ รวมทั้งมีการบริหาร
6.7
ผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ผ่านช่องทางต่างๆ และมีการสร้าง กำกับและ
เทียบเคียงเพื่อการพัฒนางานด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
หลักฐาน:
1. แผนอัตรากำลังระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
2. แผนของบครุภัณฑ์
3. FTES 2563
4. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
5. แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 2565
6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 และ 5/2563
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดำเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ การ
วางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด และการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
และมีการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความจำเป็น
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน การ
เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดำเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
หลักสูตรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชา จำนวน 3 คน บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย
ผู้ป ฏิบ ัติงานบริห าร (นางสีน ีล ักษณ์ เครือปัญญา) นักวิทยาศาสตร์ (นางสีนีล ักษณ์ เครือปัญญา) และ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (นางวิไล กานิล) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนงานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยช่วยดูแลห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา หลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังในส่วนที่ 1
ส่วนนำ ในตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีอายุการ
ทำงานมากกว่า 10 ปี จึงไม่จำเป็นต้องเสนอแผนความต้ องการต่อคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและกรอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชั ด เจน และแบ่ ง หน้ าที ่ค วามรั บ ผิด ชอบตามความเหมาะสมคุณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ซึ ่ ง ทุ ก ท่ านมี
ประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่งต่างๆ เฉลี่ยมากกว่า 15 ปี นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนให้บุคลากร
เหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม (ตารางที่ 7.1) ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนจะ
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณโดยประธานหลักสูตร ให้ สามารถสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (เอกสารอ้างอิง
7.1)
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ตารางที่ 7.1 การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษา 2563
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางสีนีลักษณ์ เครือ
ปัญญา
2

3

นายทองลา ภูคำวงษ์

นางวิไล กานิล

กิจกรรม/สถานที่และวันที่
1. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมข้อมูลให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑณ์ AUN-QA (Criterria 9.2) ณ
ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมข้อมูลให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑณ์ AUN-QA (Criterria 9.2) ณ
ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
2. เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Internal Audit วันที่
29-30 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เ ข ้ า ร ่ วม อบ ร ม GHPs & HACCP Draft Revision 5-2020 Development
Documented Information วั น ที ่ 10 กรกฎาคม 2563 จั ด โดยสถาบั น รั บ รอง
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมอบรม GHPs & HACCP System Draft Revision 5-2020 Requirement
and Interpretation วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 จัดโดย สถาบันรับรองระบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมข้อมูลให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑณ์ AUN-QA (Criterria 9.2) ณ
ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

การใช้ประโยชน์
บริหารหลักสูตร
บริหารหลักสูตร
งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน
งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน
งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน
บริหารหลักสูตร

7.2 มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุค ลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
หลักสูตรมีการกำหนดหน้าที่รายละเอียดงานอย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง 7.1) มีการประเมินผลงาน
(APS) เพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตำแหน่งสนับสนุนวิชาการและนำมาเป็น
แนววางแผนการปฏิบัติงาน วางแผนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานได้ทุกปีการศึกษา ส่วนการเลื่อน
ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (เอกสารอ้างอิง 7.2) ได้เห็นชอบให้กำหนดกรอบประเภท
ทั่วไป ระดับชำนาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ด้วยผลงานให้กับทุก
ตำแหน่งโดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ยกเว้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ โดยต้องขอ
ประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดให้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ
วิเคราะห์ค่างานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
หลักสูตรได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทำสมรรถนะเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
สนับสนุน และการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ตั้งแต่ปี 2552 และต่อมาในปี 2553 ได้นำการประเมินสมรรถนะดังกล่าว มาใช้ในการประเมินผลการ
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ปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร
ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน โดยได้จัดทำเป็นคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ใน
การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่า
มาตรฐาน ของแต่ละตำแหน่ง ในการประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน
2554 (เอกสารอ้างอิง 7.3)
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดำเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มีการสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะให้สามารถ
ทำงานของสาขาวิชา ในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยหลักสูตรอนุมัติให้บุคลากรเดินทางราชการไปงาน
ต่างๆ แสดงในตารางที่ 7.1 และหลังจากอบรมแล้วได้มีการแสดงข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร แสดงใน www.erp.mju.ac.th ของบุคลากร
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
ได้จัดให้มีการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะต้นสังกัด เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล และ
ยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง แรงจูงใจ สร้างขวัญ
และกำลังใจ ตลอดจนสนับสนุนบริการ ซึ่งดำเนินการในภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนา
ย่อย
ต่อไป
7.1
หลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ มีการกำหนดหน้าที่รายละเอียดงานอย่างชัดเจน มี
7.2
การสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
7.3
และได้จัดให้มีการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะต้นสังกัด
7.4
เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
7.5
หลักฐาน:
1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ปฏิบัติงาน
2. มติ กบม กำหนดกรอบชำนาญการ 60
3. การประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการสำหรับ
บุคคลากร
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมีการ
บันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจำเป็น
4. มีการจัดการให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนัก ศึกษา และการ
บริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น
ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้างเสริม การเรียนการสอน
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะ
สร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป โดยมีการประกาศรับสมัครผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของหลักสูตรและ Facebook ของสาขาวิชา เพื่อสื่อสาร
ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป โดยเฉพาะให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและผู้ปกครองได้รับทราบ
วัตถุประสงค์การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัคร และวิธีการสมัครเรียนในระบบ
TCAS โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6
ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- หรือเป็น ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิช าเกษตรกรรม สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะทำหน้าที่พิจารณาผลการรับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีก
ทั้งสาขาวิช าได้ทำการลงพื้น ที่ป ระชาสัม พันธ์ห ลักสูตร เขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งภาคกลาง จังหวัดสระบุรี นครสวรรค์ และชัยนาท ซึ่งจากผลการประชาสัมพันธ์ทำให้มี
นักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสนใจสมัครเข้าเรียนกับทางสาขาวิชา
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ภาพที่ 8.1 การประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563
8.2 มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้กำหนดช่องทางและสัดส่วนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ตามระบบ TCAS ไว้ดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 8.1)
รอบที่ 1 Porfolio การรับ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เช่น พิจารณาจากผลการเรียน ปพ.1 หรือ
Porfolio
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียนและมีการสอบ เช่น พิจารณา
จากผลการเรียน ปพ.1 หรือ Porfolio และสอบข้อเขียนเฉพาะคณะสถาปัตย์ฯฯ คณะสารสนเทศและการ
สื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์
รอบที่ 3 Admission 1 โดยการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา GAT, PAT, ONET และการสอบสัมภาษณ์
โดยเลือกได้ 6 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
รอบที่ 4 Admission 2 โดยการสอบวิช าสามัญ 9 วิช า GAT, PAT, ONET, GPAX และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยยื่นกับมหาวิทยาลัย
จากช่องทางและสัดส่วนการรับนักศึกษาดังกล่าว จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนและสัดส่วนการรับ
นักศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563
ได้ดังตารางที่ 8.1

78

ตารางที ่ 8.1 จำนวนและสั ด ส่ ว นการรั บ นั ก ศึ ก ษาของคณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
ปีการศึกษา 2563
ลำดับ
1
2
3
4
5

สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รวม

จำนวนที่
รับ
100%
60
50
60
30
35
235

รอบที่ 1
70%
32
24
40
20
3

รอบการรับสมัคร
รอบที่ 2
รอบที่ 3
10%
10%
12
22
0
26
13
42
7
7
3
9

รอบที่ 4
10%
7
4
10
3
0

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ได้มี
การประชุมวางแผน ติดตาม และประเมินผลการศึกษาตามรายวิชาจากการประชุมประเมินเกรดประจำแต่ภาค
การศึกษา โดยอาจารย์ผ ู้ร ับ ผิดชอบรายวิช ามีการกำหนดผลการเรียนรู้ประจำรายวิชา (CLO) ที่มีความ
สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร และมีการติดตามความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
ประเมินนักศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น การตรวจผลคะแนนจากการ quiz ท้ายชั่วโมง การตรวจ
แบบฝึกหัดในเวลาเรีย น การสอบกลางภาค ฯลฯ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ล ะบุคคล
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการประชุมเพื่อหารืออาจารย์ผู้สอน การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระ
การเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งนำมาปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรในรอบการปรับปรุงครั้งต่อไป
หลักสูตรมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล อีกทั้งใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่
ตนดูแล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนน่าเป็นห่วงอย่างทันท่วงที คณะได้มีการติดตาม
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง (เกรดต่ำกว่า 2) แจ้งมายังสาขาวิชาผ่านการประชุมกรรมการวิชาการและคณะ อีกทั้ง
หลักสูตรยังได้จัดทำโครงการติวสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เน้นรายวิชาที่นัก ศึกษาต้องการเป็นหลัก เป็นการ
ทบทวนและติดตามความก้าวหน้าและผลการศึกษาของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
8.4 มีการจัด ให้คำแนะนำทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขัน ของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน [4]
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกๆ เรื่อง รวมทั้งแนะนำกิจกรรม
ที่นักศึกษาควรจะเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเข้า
อบรมรับความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักศึกษาในอนาคต รวมทั้งการทำกิจกรรมกีฬาต่างๆ
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ตนดูแลแนะนำได้ในระบบระเบีย บ
กิจกรรมออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ซึ่งมีการจำแนกประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วม
ออกเป็นด้านๆ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมด้าน
วิชาการ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา การส่งเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน เช่น การสร้างแรงจูงใจให้ฝึกซ้อม
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ทำงานหนักจดจ่อสร้างสมาธิให้กับตนเอง รวมทั้งสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม เชาน การสื่อสาร ภาวะผู้นำ
การสร้างความมั่นใจให้กับทีม เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
1. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัฒ กรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expro 2020) เรื่องที่ส่งไปประกวดคือ “บรรจุภัณฑ์แอค
ทีฟดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยเพื่อการส่งออก” ดังแสดงในเอกสารอ้างอิง 8.2
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี
2563 ดังภาพที่ 8.2
3. สนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วม
โครงการ Startup Gate ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้ างผู้ประกอบการรุ่น ใหม่
(Entrepreneurial Ecosystem Development) จั ด โดยอุ ท ยานวิ ท ยาศาตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังภาพที่ 8.3

ภาพที่ 8.2 การเข้าร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา

ภาพที่ 8.3 การเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ Startup Gate
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8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุข
ภาวะส่วนบุคคล [5]
หลักสูตรจัดห้อง Co-working space (ภาพที่ 8.3) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการทำ
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กีฬา
นันทนาการ ดนตรีและกิจกรรมอื่นๆ (ภาพที่ 8.3) ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้และสร้างเสริมคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตที่หลักสูตรต้องการ

ภาพที่ 8.3 พื้นที่ห้อง Co-working spaceและสถานที่ทำกิจกรรมอื่นๆ
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 8 – คุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ย่อย
8.1
หลักสูตรมีการกำหนดนโยบาย และเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ และมีการประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
หลักฐาน:
1. ระบบรับสมัครนักศึกษา (www.admissions.mju.ac.th/main.aspx)
8.2
หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาจากเอกสารการสมัครและคะแนนสอบ ม. ปลาย โดยตั้ง
มาตรฐานตามเกณฑ์ของหลักสูตร
หลักฐาน:
1. ระบบรับสมัครนักศึกษา (www.admissions.mju.ac.th/main.aspx)
8.3

8.4

8.5

ช่องว่างในการปฏิบัติ
และพัฒนาต่อไป
เพิ ่ ม ช่ อ งทางการสื ่ อ สาร
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงระบบการ
ประเมินกระบวนการและ
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ ก
เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ระบบ เพิ ่ ม ระบบติ ด ตามข้ อ มู ล
ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์
ภาระการเรียนและ
หลักฐาน:
ความก้ า วหน้ า ในการ
1. ระบบบริการการศึกษา (http://reg.mju.ac.th/registrar/home.asp)
เรียนรู้ตาม PLO
1. หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพิ่มการวางแผนการจัด
โดยใช้ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
กิจกรรมให้แก่นกั ศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งระบบการให้
เพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน
คำปรึกษาที่มี
หลักฐาน:
ประสิทธิภาพ
1. กิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท
(https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2562&facultyKey=
3&facultyDepartmentKey=14&levelGroupKey=2)
2. เอกสารอ้างอิงที่ 8.2
1.หลักสูตรใช้สิ่งสนับสนุนทางกายที่คณะฯ จัดให้
เพิ่มสิ่งสนับสนุนทาง
2. หลักสูตรมีการดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
กายภาพให้ดยี ิ่งขึ้น และ
หลักฐาน:
จัดทำระบบการดูแลเรื่อง
1. ฐานข้อมูล AUN-QA: Criterion 8.5 สภาพแวดล้อม/การส่งเสริมบรรยากาศแห่ง
ของสุขภาวะส่วนบุคคล
การเรียนรู้ (https://erp.mju.ac.th/qaIndex1.aspx)
สังคมและจิตใจ
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ดำเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมื อ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
6. สถาบัน จัดเตรีย มเครื่องคอมพิว เตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่ส ามารถเข้า ถึง ได้ในพื้น ที ่ ใ น
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกำหนดและดำเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึงการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใ ช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทำ
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทำวิจัย [1]
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ทางหลักสูตรจัดให้มีการเรียน
การสอนที่อาคารเรียนรวม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการเรียนการสอนร่วมกันหลายหลักสูตร ได้แก่ อาคาร
แม่โจ้ 70 ปี: สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน และ อาคารเรียนรวม 80 ปี ซึ่งมีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอเหมาะสม สำหรับหมวดวิชาเฉพาะทางนั้น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่อาคารพนมสมติ ตานนท์ ซึ่ง
ประกอบด้ว ยห้อ งเรีย น โดยแต่ ล ะห้อ งมี การติ ดตั้ งเครื่ อ งฉายภาพ (Projector) และอุ ป กรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง และอาคารคัดบรรจุ
ผลิตผลเกษตร โดยจัดให้มีมีโต๊ะ เก้าอี้ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าใช้เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือ
วิเคราะห์ผลวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาร่วมกันโดยมีการกำหนดให้นักศึกษากรอกแบบสอบถาม
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการหลังจากนั้นหลักสูตรจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หากมีประเด็นใดที่ควร
ปรับปรุง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
[3,4]
หลักสูตรใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรในห้องสมุดจากสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการทรัพยากรสารนิเทศ หนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษาสามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลาง และบริการยืม -รับคืนหนังสือด้วยระบบ
Barcode ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่าน OPAC โดยมี Single Search
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Service เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งภายในการค้นครั้งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก
และสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของผู้รับบริการ ดังแสดงในภาพที่ 9.1 และ 9.2 นอกจากนี้สำนักหอสมุดกลาง
ยังมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ห้องบริการอินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 9.1 สถิติการใช้งานหนังสือและวารสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ

ภาพที่ 9.2 การสืบค้นสารสนเทศผ่าน OPAC โดยมี Single Search Service เป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลจากหลายแหล่งภายในการค้นครั้งเดียว
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9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]
สาขาวิชามีห้องปฏิบัติการทั้งเพื่อจะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ การ
วิจัยและด้านอื่น ๆ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม จำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการจะมีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้ องการในการใช้ในทุก ๆ ปีงบประมาณ
ได้แก่ Gas Chromatography เครื่องวัด Water Activity รวมทั้งมีโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรซึ่งได้รับมาตรฐาน
GMP HAACCP และใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (ภาพที่ 9.3 และ
9.4)

ภาพที่ 9.3 ครุภัณฑ์ ปี 2563 ตามความต้องการใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจยั

ภาพที่ 9.4 โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP HAACCP และใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
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9.4 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้า งพื้น ฐานการเรี ยนรู ้ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายที่บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถใช้ได้ทั่วทั้งอาคาร สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ
MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal, MJU_WLAN by True และ Eduroam ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายที่
ทันสมัย ครอบคลุมและทั่วถึงในบริเวณอาคารที่ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูลและทบทวน
รายวิชาแก่นักศึกษาภายในอาคารหอพักนักศึกษา
9.5 มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ [7]
คณะดำเนิน กานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัย โดยนักศึกษาได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ผู้ที่มีความ
จำเป็นพิเศษได้รับสิทธิ์หรือโอกาสอย่างเท่าเทียม โดยมีทีมแม่บ้านที่ทางบริษัทรับเหมาจัดหามาให้ แบ่งการ
ทำงานเป็นจุด เน้นความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 9 – สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ช่องว่างในการปฏิบัติและ
ย่อย
พัฒนาต่อไป
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

หลักสูตรมีทรัพยากรเรื่องการเรียน การสอน การสัมนา และการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
หลักฐาน:
1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน (https://erp.mju.ac.th/assessRptUniv02.aspx?qg=2)
2. เอกสารอ้างอิง 9.1, 9.2 และ 9.3
คณะและหลักสูตร มีมาตรการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

86

ดำเนินการสอบถามความ
ต้องการเพิม่ เติม และ
ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา
ติดตามนโยบายต่อเนื่องใน
การเตรียมความพร้อมช่วง
เปิดเทอม 1/2563 ต่อไป

AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคำแนะนำและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็น
ระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร [1]
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งปรับปรุงจากความต้องการและป้อนข้อมูลกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 2560 (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ.2
หน้า 181-185 รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร) ซึ่งประกอบด้วย
1. คณาจารย์: มีการประชุมระดมความเห็นของคณาจารย์ในการปรับปรุงหลักสูตร 2560 และในแต่
ละภาคการศึกษาจะมีวาระในการประชุมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ทบทวน การปรับปรุงการเรียนการสอน
และการปรับปรุงหลักสูตร
2. นักศึกษา: นักศึกษาจะประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ผ่านระบบประเมินการสอน
ของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประเมิน ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนหรือแผนการสอน วิธีการสอน การวัดผลและการประเมินผล และการส่งเสริม
ผู้เรียนทางด้านต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพิ่มเติม และ
อาจารย์สามารถนำความเห็น หรือข้อเสนอแนะจากนักศึกษาไปพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตรรวมทั้งกลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมิน
3. ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตร และนำข้อมูลจากการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงศิษย์เก่าที่จบการศึกษา มาใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน และเนื้อหาของหลักสูตรในการจัด ทำ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
หลักสูตรได้มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักดังอธิบายข้างต้น
เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และมีการประชุมหลักสูตรเพื่อหารื อ
ประเมินและปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะเปิดสอน (ตารางที่ 10.1)
ตารางที่ 10.1 การปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา
รายวิชา
ทก 220 ระบบจัดการ
คุณภาพผลิตผลเกษตร

รายละเอียดการปรับปรุง
อาจารย์ ผ ู ้ ส อน : ปรั บ ลดจำนวนอาจารย์ ผ ู ้ ส อน และอาจารย์ ผ ู ้ ส อนได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร การเตรี ย มความพร้ อ มผู ้ ต รวจประเมิ น สำหรั บ อาจารย์ ผ ู ้ ส อน (Train of the
Trainer)
กระบวนการสอน : พัฒนาเนื้อหาในรายวิชาร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้กับผู้เรียน
รายวิชานี้ สำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP ในอนาคต
ทก 310 สรีรวิทยาหลังการ อาจารย์ผู้สอน : ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีอาจารย์ผสู้ อนจำนวน 1 คน
เก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตร เกษียณอายุราชการ
กระบวนการสอน : ใช้ MS Teams เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพือ่ สื่อสารและให้ feedback
กับนักศึกษา
ทก 320 เทคโนโลยีหลังการ อาจารย์ผู้สอน : ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้สอน
เก็บเกี่ยวผักและผลไม้
กระบวนการสอน : ใช้ MS Teams เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อสื่อสารและให้ feedback
กับนักศึกษา
ทก 323 การจัดการโรงคัด
อาจารย์ผู้สอน : ปรับเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
บรรจุผลิตผลเกษตรหลังการ ระบบ GMP และ HACCP ซึ ่ งเป็ นระบบมาตรฐานที ่สำคั ญสำหรับ การจั ดการโรงคัดบรรจุ
ผลิตผลเกษตร
เก็บเกี่ยว
กระบวนการสอน : ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาโดยเฉพาะระบบมาตรฐานที่สำคัญสำหรับการ
จัดการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรให้ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งใช้ระบบ MS Teams เป็นสื่อในการ
เรียนการสอน เพื่อสื่อสารและให้ feedback กับนักศึกษา
ทก 466 ผู้ประกอบการธุรกิจ อาจารย์ผู้สอน : ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้สอนเหลือ 1 ท่าน ให้เหมาะสมกับการวางแผนการ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สอน และจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวน 7 คน
กระบวนการสอน : นำเสนอรายวิชา ทก 466 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ที่เปิด
สอนในภาคการศึ ก ษาที ่ 2/ 2563 ให้ เ ป็ น รายวิ ชาที ่ ท ำวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น พร้ อ มกั บ ปรั บ
กระบวนการสอนให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส (โควิด -19) โดยจัดการ
เรียนการสอนผ่าน Online ในช่วงแรกในด้านทฤษฎี และเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในช่วงหลังของ
ภาคการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการ
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ทก 490 ศึกษาหัวข้อสนใจ
อาจารย์ผู้สอน : จำนวนอาจารย์ผสู้ อนเหมือนเดิม
(English for postharvest) กระบวนการสอน : นำการสอนแบบ Active learning มาใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษให้กับ
รายวิชาเปิดใหม่เฉพาะเทอม 1 นักศึกษา ดังนี้
ปี 2563
1. แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการสอนแบบใช้เกมส์ (Games-based
learning)
2. แบบกรณีศึกษา (Problem/Project-based learning/Case study) โดยกำหนดให้
นักศึกษาจัดกลุม่ จำลองการปฏิบัตแิ บบปัจจุบันและแบบใหม่ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ
กำไรของการจัดการผลิตผลสด และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษทุกคนแบบกลุ่ม
88

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ [3]
หลักสูตรดำเนินการทบทวน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยกำหนดให้
อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในการนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
หน้าที่กำกับดูแลการจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตรและมีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณาข้อมูลจากความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อเป็น
แนวทางในการทบทวนผลการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]
ในปีศึกษา 2563 หลักสูตรมีการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการทางสังคม มา
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้
1. รายวิชา ทก 320 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการรม
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยจากถังอัดแก๊สโดยตรงและวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ที่ตกค้างในผลลำไยร่วมกับสถานประกอบการ
2. รายวิชา ทก322 การจัดการเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริการวิช าการเรื่อง "Introduction to ISTA Rules Principle of Accelerated Ageing Test and
Seed Viability Test" แก่พนักงานบริษัทโฮมซีดส์ จำกัด และบริษัทซานยี่สหสิงห์ ซีดส์ จำกัด
3. รายวิชา ทก331 การวิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
โดยให้นักศึกษานำองค์ความรู้มาทำงานวิจัยในชั้นเรียนและนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
4. รายวิชา ทก460 ผักผลไม้สดพร้อมบริโภค มีการบูรณาการโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการเรื่อง "การเก็บรักษาผักและผลไม้สดพร้อมบริโภคในครัวเรือน"
5. รายวิ ช า ทก 462 การเพิ ่ ม มู ล ค่า เมล็ด ธัญ พื ช และถั ่ว นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามรู้ ด ้า นการวิจ ัยมา
ประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมขาไก่ข้าวไรย์เพื่อสุขภาพ ในโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตเกษตรพันธุ์
ใหม่ รุ่นที่ 3” และ “พัฒนาผู้ประกอบเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์ (Junior AgTech Entrepreneurship
Boot Camp)” โดยเน้นการบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น Project base เพื่อสร้าง
และพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ
ประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 10.5
6. รายวิชา วอ 498 การเรียนรู้อิสระ ได้บูรณาการร่วมกับงานวิจัย ดังนี้
- งานวิจัย เรื่อง ผลของการเคลือบด้วยเครื่องเคลือบแบบจานหมุนต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ โดย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
- งานวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของแป้งกากเม็ดมะม่วงหิมพานต์หลังจาก
สกัดน้ำมันสำหรับเค้กเพื่อสุขภาพ โดย ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
งานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่ามันม่วงกลายเป็นแป้งสำหรับเค้กไร้กลูเตน โดย ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
- งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผ่นดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากเยื่อต้นข้าวโพดสำหรับลำไยเพื่อการ
ส่งออก โดย อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
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- งานวิจัย เรื่อง จนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลอินทผาลัมสดพันธุ์ KL1 ระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ โดย อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน

ภาพที่ 10.1 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลลำไยสดให้กับสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับ
รายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

ภาพที่ 10.2 การบริการวิช าการเรื่อง "Introduction to ISTA Rules Principle of Accelerated Ageing
Test and Seed Viability Test" แก่พนักงานบริษัทโฮมซีดส์ จำกัด และบริษัทซานยี่สหสิงห์ ซีดส์ จำกัด เป็น
การบูรณาร่วมกับรายวิชาการจัดการเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 10.3 การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในรูปแบบโปสเตอร์ ในรายวิชาการ
วิเคราะห์ทางกายภาพและประสาทสัมผัสผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 10.4 การบริการวิชาการเรื่อง "การเก็บรักษาผักและผลไม้สดพร้อมบริโภคในครัวเรือน" เป็นการบูรณา
ร่วมกับรายวิชาผักผลไม้สดพร้อมบริโภค

ภาพที่ 10.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่ข้าวไรย์เพื่อสุขภาพ ในโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตร
ประกาศนียบัตร เป็นการบูรณาร่วมกับรายวิชาการเพิ่มมูลค่าเมล็ดธัญพืชและถั่ว
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่า งๆ (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ) [5]
หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักหอสมุด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นทุก ปี (เอกสารอ้างอิง 10.1 และ 10.2) สำหรับหลักสูตรได้วางแผนและดำเนินการ
สำรวจอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนทุกเทอม (เอกสารอ้างอิง 10.3)
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10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและ
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
ในปีการศึกษา 2563 หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักหอสมุด และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ มาดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารอ้างอิง 10.4 และ 10.5) สำหรับการประเมินคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและช่วยกันพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้การประชุมของ
สาขาวิชา
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 10 – การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ย่อย
10.1 หลักสูตรได้มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
10.2 เสียเป็นหลักดังอธิบายข้างต้น เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
10.3 และมีการประชุมหลักสูตรเพื่อหารือประเมินและปรับปรุงเนื้อหาใน
10.4 รายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัยพร้อมที่จะเปิดสอน
10.5 หลักฐาน:
10.6 1. รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1.2: มคอ.2 หน้า
181-185)
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 และ 5/2563 (เอกสารอ้างอิง
1.1 : หัวข้อการประชุมเรื่องภาระงานสอนของคณาจารย์ ประจำปี
การศึกษา 2563)
3. ตารางที่ 10.1
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ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
ควรมี ก ารประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยสำหรับการวางแผนในการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสำเร็จการศึกษา
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทำ ฯลฯ) นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
2. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหล่านั้น
ต้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่ า นายจ้าง
ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและ
บัณฑิต
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้
ในการปรับปรุง [1]
การคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราของการออกระหว่างการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว แสดงดังตารางที่ 11.1 พบว่า หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2560 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่
รับเข้าในปีการศึกษา 2561, 2562 และ 2563 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 2 และ 1 ซึ่งสาเหตุนั้นพอที่จะ
ประมวลได้ว่า นักศึกษาบางคนไม่มีความถนัด หรือความชอบ รวมทั้งความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาโครงสร้าง
รายวิชาของหลักสูตร จึงส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ และมีการโอนย้ายไปเรียนในสาขาวิชาหรือ
คณะอื่น รวมถึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดกิจกรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมเบื้องต้นให้กับนักศึกษา เช่น การวางแผนการเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา (ภาพที่ 11.1) รวมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน โดยเฉพาะ
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาการพ้นสภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามข้อมูลการคงอยู่ของ
นักศึกษาผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
คงอยู่ของนักศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ช่วย
ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 11.1 จำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และการออกระหว่างการศึกษา
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ปี
การศึกษาที่ รับเข้า
รับเข้า
2563
2562
2561
2560
2559

11
18
16
45
33

จำนวนนักศึกษา
ปี 1

ปี 2

ชั้นปี
ปี 3

ปี 4

> ปี 4

ปี 1

3 (9.1)

1 (9.1)
1 (5.6)
1 (6.3)
4 (8.9)
3 (9.1)

10 (90.9)
16 (88.9)
14 (87.5)
37 (82.2)

ออกระหว่างการศึกษา
ปี 2
ปี 3 ปี 4
1 (5.6)
1 (6.3)
4 (8.9)
5 (15.2)

1 (3)

1 (3)

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

ภาพที่ 11.1 กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
[1]
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระยะเวลาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ของนักศึกษาที่รับเข้าในปี
การศึกษา 2555 – 2559 หรือนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 2555 แสดงดังตารางที่ 11.2 โดยพบว่าอัตราการ
สำเร็จการศึกษาเฉลี่ย 60% และมีระยะเวลาสำเร็จการศึกษาประมาณ 4 - 5 ปี ดังนั้นในหลักสูตรปรับปรุง
2560 ได้มีการทบทวนรายวิชาและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้นักศึกษามีการสำเร็จการศึกษาตามแผน
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> ปี 4

ตารางที่ 11.2 การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระยะเวลาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2559
2558
2557
2556
2555

รับเข้า

สำเร็จการศึกษา

หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย
ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา
4 ปี
5 ปี
> 5 ปี
17 (51.5) GPA: 2.70
3 (9.1) GPA: 2.39
9 (37.5) GPA: 2.61
1 (4.2) GPA: 2.41
1 (4.2) GPA: 2.3
11 (33.3) GPA: 2.64 10 (30.3) GPA: 2.42
1 (3) GPA: 2.18
21 (61.76) GPA: 2.44
11 (24.4) GPA: 2.79
9 (20) GPA: 2.51
9 (20) GPA: 2.35

33
20 (60.1)
24
11 (45.8)
33
22 (66.7)
34
21 (61.8)
45
29 (64.4)
เฉลี่ย
(59.76)
ที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูลงานทะเบียนฯ (https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.aspx)

11.3 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทำของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
มหาวิทยาลัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ดังตารางที่ 11.3 พบว่า บัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปี 2562 มีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาและมีระดับเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 19,050 บาท โดย
พบว่าบัณฑิตร้อยละ 18 ทำงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19
ทำให้บัณฑิตที่จบใหม่ประสบปัญหาในการหางาน นอกจากนี้หลักสูตรได้สอดแทรกหรือจัดกิจกรรมในรายวิชา
ต่างๆ โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษาและทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพ
ตารางที่ 11.3 การได้งานทำของบัณฑิต
ปี
จำนวนผู้จบ
จำนวนบัณฑิตได้งานทำ
การศึกษา การศึกษา
(แยกตามลักษณะงานทีท่ ำ และรวมผูท้ ี่ทำงาน+ศึกษาต่อ)
ที่รับเข้า
หัก บวช
องค์กรไทยใน
องค์กรระหว่าง
เกณฑ์ทหาร องค์กรไทยในประเทศ
ศึกษา
ต่
า
งประเทศ
ประเทศ
(คน)
ต่อ
ราช เอก ส่วน ราช เอก ส่วน ใน ต่างปร
อย่าง
การ ชน ตัว การ ชน ตัว ไทย ะเทศ
เดียว
2559
17
2558
9
2557
20
2556
19
2555
27

รายได้
ต่อ
เดือน
(บาท)

19,050
12,125
13,241
10,464
11,666

ระยะ
ตรง
รวม
เวลา
หรือ
(มีงานทำ+
การได้ สัมพันธ์
ศึกษาต่อ)
งานทำ
กับ
(เดือน) สาขาวิ
ชาที่
เรียน (คน) (ร้อย
ละ)
(คน)
3
3
4
3
8
4
5
1
14

ที่มาของข้อมูล : ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (https://erp.mju.ac.th/qaRpt15.aspx)
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ได้งานทำการ
ได้รับ
ทาบทามหรือ
งานทำใน
องค์กรที่
ไปสหกิจ
ศึกษาหรือ
ฝึกงาน

11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทำวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [2]
ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนในรายวิชา วอ 498 การเรียนรู้อิสระ โดยมีการนำ
งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา (ตารางที่ 11.4) และใน
รายวิชา วอ 497 สหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาหัวข้อสนใจหรืองานวิจัย ซึ่งสมรรถนะในการ
ทำงานวิจัยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากเหนือจากการเรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้ว
นั้น หลักสูตรยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ (ตารางที่ 11.5 และภาพที่ 11.2)
รวมทั้งผลักดันให้น ักศึกษานำงานวิจัย เผยแพร่ในงานประชุมวิช าการในระดับนานาชาติ FAPC's Virtual
Research Symposium 2021 ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ ่ ง เป็ น ผลงานวิ จ ั ย จากทุ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ ไปฝึ ก งาน ณ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Oklahoma State University ปี 2020 (ภาพที่ 11.3)
ตารางที่ 11.4 ผลงานวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา วอ 498 การเรียนรู้อิสระ
ลำดับ
เรื่อง
นักศึกษา
1 การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของแป้งกากม็ด น.ส.กาญจนา ตาเปี้ยว
มะม่วงหิมพานต์หลังจากสกัดน้ำมันสำหรับเค้กเพื่อสุขภาพ น.ส.ปดิวลันดา กันเจียก
2 การเพิ่มมูลค่ามันม่วงกลายเป็นแป้งสำหรับเค้กไร้กลูเตน
น.ส.ศิริรักษ์ อินต๊ะโม
น.ส. อินทิรา ระบือนาม
3 การพั ฒ นาแผ่ น ดู ด ซั บ ซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ จ ากเยื ่ อ ต้ น น.ส.พีรณัฐ ตานุ
ข้าวโพดสำหรับลำไยสด
น.ส.กรรณิการ์ คำภิโล
4 ผลของแคลเซียมคลอไรด์และบรรจุภัณฑ์แบบดัดแปลง นายสิทธิชัย เตชะดิลก
สภาพอากาศต่อคุณภาพลำไยตัดแต่งสดพร้อมบริโภค
5 ผลของการเคลือบด้วยจานหมุนต่อคุณภาพและอายุ การ น.ส.จุฑามาศ เชื้อลิ้นฟ้า
เก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่
น.ส.สุทธิดา กำเหนิดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
ผศ.ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
อ.ดร.ดวงใจ น้อยวัน
อ.ดร.ดวงใจ น้อยวัน
อ.ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ

ตารางที่ 11.5 ผลงานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการโดยได้รับโจทย์จากสถานประกอบการ
ลำดับ
เรื่อง/ความต้องการของสถานประกอบการ
1 การเก็บรักษาเพื่อยืดอายุมะม่วงพันธุ์มหาชนก
วัตถุประสงค์: เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตมะม่วงมหาชนก
2 การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของแป้งกากเม็ดมะม่วงหิม
พานต์หลังจากสกัดน้ำมันสำหรับเค้กเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์: เพิ่มมูลค่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cereal bar หญ้าดอกขาวและแก่นตะวัน
วัตถุประสงค์: เพิ่มมูลค่าหญ้าดอกขาวและแก่นตะวัน
ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ
(Reskill/Upskill/Newskill)
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพเมีย่ งและกระชายดำ
วัตถุประสงค์: เพิ่มมูลค่าเมี่ยงและกระชายดำในโครงการพัฒนาทักษะ
กำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill)
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นักศึกษา
นายณพงษ์ คันทะเนตร
นายนิติพล ต่อพันธ์
น.ส.ศิริรักษ์ อินต๊ะโม
น.ส.กาญจนา ตาเปี้ยว
น.ส.ปดิวลันดา กันเจียก
น.ส.กาญจนา ตาเปี้ยว
น.ส.ปดิวลันดา กันเจียก
น.ส.ศิริรักษ์ อินต๊ะโม
น.ส.อินทิรา ระบือนาม
น.ส.ปดิวลันดา กันเจียก
น.ส.ศิริรักษ์ อินต๊ะโม
น.ส. อินทิรา ระบือนาม
น.ส.กาญจนา ตาเปี้ยว

สถานประกอบการ
บริษัท สไมล์ คร
อปส์ จำกัด
บริษัท แม่เฒ่าเอียด
จำกัด
คุ ณ นพลั ก ษณ์ นิ ธิ
กาญจนพัฒน์
คุ ณ ปวีย ์สุ ดา อั ฒ น
พิษฐ์

การเก็บรักษาเพื่อยืดอายุมะม่วงพันธุ์มหาชนก

การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของแป้งกากเม็ดมะม่วงหิมพานต์หลังจากสกัดน้ำมัน
สำหรับเค้กและคุ๊กกี้เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ Cereal bar หญ้าดอกขาวและแก่นตะวัน

ผลิตภัณฑ์ขนมธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพเมี่ยงและกระชายดำ

ภาพที่ 11.3 การทำงานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
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ภาพที่ 11.4 การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ FAPC's Virtual Research
Symposium 2021 ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 ของนางสาวรวิกานต์ วุฒิรัตน์
11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง
[3]
หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามประเด็นผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรกำหนด (PLO) และตามคุณลักษณะของบัณฑิต (TQF) ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและ
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ดัง ตาราง 11.6 พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพของบัณฑิตในปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนภาพรวมความพึงพอใจเท่ากับ
4.15 คะแนน สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.88 คะแนน
ตารางที่ 11.5 ความพึงพอใจของ stakeholders ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 และ 2563
Stakeholders
1. ผู้ใช้บัณฑิต
1.1 ต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ต่อคุณภาพบัณฑิตตาม PLOs
สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้
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ระดับความพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ย)
4.15
4.1
4.83
4.00
3.5
4.67
3.50
4.20
4.00

Stakeholders

ระดับความพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ย)
สามารถแสดงออกถึงการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่าง
4.00
เหมาะสม
สามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
4.00
สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นการ
4.00
จัดการส่วนกลางงน้ำตามห่วงโซ่การผลิตอาหารไปใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ การมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ รวมทั้งสังคัม
5.00
และประเทศชาติ
2. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.56
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร
3.56
2.3 เนื้อหาที่หลักสูตรเปิดสอน
3.67
2.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
3.44
2.5 ด้านอาจารย์ผสู้ อนในภาพรวมของหลักสูตร
3.78
2.6 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.78
2.7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3.11
2.8 การจัดการเรียนการสอน
5.57
2.9 กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่
3.56
กำหนดไว้ในหลักสูตร
2.10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.67
2.11 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
3.44
2.12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม
3.44
3. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิตใหม่
3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.18
3.2 โครงสร้างของหลักสูตร
4.09
3.3 เนื้อหาที่หลักสูตรเปิดสอน
4.09
3.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
4.00
3.5 ด้านอาจารย์ผสู้ อนในภาพรวมของหลักสูตร
4.22
3.6 การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.91
3.7 การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
3.82
3.8 การจัดการเรียนการสอน
4.05
3.9 กิจกรรม/โครงการด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่
3.91
กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.10 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.91
3.11 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
4.09
3.12 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม
4.00
ที่มาของข้อมูล: 1. ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต (https://e-plan.mju.ac.th/ReportOfCompany.aspx)
2. ฐานข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ (เอกสารอ้างอิง 11.1 และ 11.2)
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 11 – ผลผลิต
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบนั
ย่อย
11.1 หลั ก สูตรได้ต ิดตามข้ อมูลการคงอยู่ ข องนัก ศึ ก ษาผ่า นการประชุม
11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการคงอยู่ของนักศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุม เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ช่วยทำหน้าที่
กำกับดูแลและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หลักฐาน:
1. เอกสารอ้างอิง 1.1
11.3
หลักสูตรได้รับทราบถึงข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัย
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ยังไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
หลักฐาน:
1. การได้งานทำของบัณฑิต
(https://erp.mju.ac.th/qaRpt15.aspx)
11.4 หลักสูตรได้ติดตามการทำงานวิจัยของนักศึกษา โดยสมรรถนะในการ
ทำงานวิจัยต้องตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษานำงานวิจัยเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติ
หลักฐาน:
1. ตารางที่ 11.4 และ 11.5
2. ภาพที่ 11.3 และ 11.4
11.5 หลักสูตรมีข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพของบัณฑิต
ตามประเด็ น ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ห ลั ก สู ต รกำหนด (PLO) และตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต (TQF) ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาชั ้ น ปี
สุดท้ายและความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร แต่
ยังไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง
หลักฐาน:
1. ตาราง 11.5
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ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนา
ต่อไป
เพิ่มการติดตาม และวางแผนการคง
อยู่ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จตามแผนการ
ศึกษา

เพิ่มการวิเคราะห์หาสาเหตุการได้งาน
ทำและสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั

เพิ ่ ม ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ผลงานวิ จ ั ย ของนั ก ศึ ก ษา และหา
ข้อมูลเทียบเคียง

วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มาจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากหลายๆ แหล่งที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยตรง

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

