Appendix D

AUN-QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL)
Date of Assessment : 14 มิถุนายน 2564

AUN-QA Assessment No :
Name of Programme Assessed :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Name of University :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Name of Faculty/School :
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
Name of Management Representative/Designation :
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมโภช โกมลมณี
3. รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
4. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
Name of Assessors :
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3. อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์
4. นางสาวโสภา หาญยุทธ

Email :

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2
Report Summary
This report is based on the information provided in the self-assessment report (SAR) , evidences, site tour and interview with selected stakeholders
including academic and support staff, students, alumni and employers. It should be read together with the preliminary findings presented at the closing
ceremony where the key strengths and areas for improvement were highlighted.
The AUN-QA assessment at programme level covers 11 criteria and each criterion is assessed based on a 7-point scale. The summary of the
assessment results is as follows:
Criteria
Score
1. Expected Learning Outcomes
3
2. Programme Specification
3
3. Programme Structure and Content
3
4. Teaching and Learning Approach
3
5. Student Assessment
2
6. Academic Staff Quality
3
7. Support Staff Quality
2
8. Student Quality and Support
3
9. Facilities and Infrastructure
3
10. Quality Enhancement
3
11. Output
3
Overall Verdict
3
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ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :
ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์







ไม่ผ่านเกณฑ์
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Criteria
1. Expected
Learning
Outcomes

1.1 The expected learning
outcomes have been clearly
formulated and aligned with
the vision and mission of the
university [1,2]

1. Expected
Learning
Outcomes

1.2 The expected learning
outcomes cover both subject
specific and generic (i.e.
transferable) learning
outcomes [3]

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
หลักสูตรมี PLOs สอดคล้องวิสัยทัศน์และ 1.ควรทบทวนความเชื่อมโยงของ PLOs กับวิสัยทัศน์ 2
3
พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ควรทบทวนกระบวนการสร้ า ง PLOs ให้ ม ี ค วาม
ชัดเจน โดยมุ่งสู่ ELOs
3.ควรกำหนด PLOs แต่ละข้อเรียงลำดับ
การเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) จากระดับต่ำสู่ระดับ
ที่สูงขึน้
4.ควรมีการทบทวนปรับปรุง PLOs บางข้อ หรือบาง
ประเด็นมีการกำหนดทักษะการเรียนรู้ค่อนข้างกว้าง
โดย PLOs ควรระบุ Action Verb ชั ด เจนตามแบบ
Bloom’s Taxonomy ทำให้วัดและประเมินผลผู้เรียนได้
หลักสูตร
หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ 1.ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการกำหนด ELOs 3
และทักษะเฉพาะทาง (SSLOs) และความรู้ YLOs CLOs โดยพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชา
และทักษะทั่วไป (GLOs) ที่ครอบคลุม และ กลุ่มศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พืน้ ฐาน
กระจายสู่รายวิชาของหลักสูตร
2. PLOs แต่ละข้อควรแสดงสมรรถนะประกอบด้วย
ความรู้ที่ต้องใช้ไปสู่ทักษะเฉพาะและทั่วไปทำให้เกิด
เจตคติ Knowledge->Skills->Attitude ที ่ ส อดคล้ อ ง
ELOs เพื่อไปกำหนดเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา
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Criteria

Strengths

1. Expected
Learning
Outcomes

1.3 The expected learning
outcomes clearly reflect the
requirements of the
stakeholders [4]

หลักสูตรมีการถ่ายทอดความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ได้แก่ หลักสูตร คณะ ศิษย์เก่า อาจารย์
ผู ้ ส อน อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ผูบ้ ริหารวิทยาลัย ผูใ้ ช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปเข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

2. Programme
Specification

2.1 The information in the
programme specification is
comprehensive and up-todate [1, 2]

จาก มคอ. 2 มีรายละเอีย ดของหลัก สูตร
(programme specification)

2. Programme
Specification

2.2 The information in the
course specification is
comprehensive and up-todate [1, 2]

หลักสูตรมีการปรับแผนการเรียนการสอน
สอน (course specification) ให้ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและ PLOs

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
1. ควรทำการวิ เ คราะห์ ช ่อ งทางการได้ ม าซึ ่ง ความ 3
ต้ อ งการของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทั ้ ง ภายในและ
ภายนอก
2. ควรกำหนดความต้องการด้านความรู้ ทักษะ และ
เจตคติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้เรีย น
อาจารย์ผสู้ อน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. ควรมีการทบทวนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อนำมาปรับปรุง PLOs ให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
การทบทวนการให้ข้อมูลรายละเอียดของ หลักสูตรใน 3
3
programme specification และ course specification ที่
ครอบคลุมทั้งเป้าหมาย กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมิน และข้อกำหนดต่างๆ ที่มีความเป็น
ปัจจุบัน
1. ควรนำ ELOs ของหลักสูตรมาทำการวิเคราะห์หา 3
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผลให้เกิด
กระบวนการการปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าและโครงสร้ า ง
หลักสูตร
2. ควรทบทวนการจัดทำข้อกำหนดของหลักสูตร ให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจนและให้ทันสมัย
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Criteria
2. Programme
Specification

2.3 The programme and
course specifications are
communicated and made
available to the
stakeholders [1, 2]

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
หลักสูตรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เรียน 1.ควรวิ เ คราะห์ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ได้ ร ั บ ทุ ก 3
สามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรผ่านทาง กลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจ การสื่อสาร programme
เว็ บ ไซต์ แผ่ น พั บ Line Application และ specification และ course specification เพื่อการพัฒนา
Facebook
ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนในส่วนอื่นๆ ในการ
พัฒนาหลักสูตร
2.ควรประเมินกระบวนการสื่อสารเผยแพร่ รวมถึง
เนือ้ หาที่ตอ้ งการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจง่าย ทันสมัยและ
สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้แก่ ผู้เรียน
ผูส้ อน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
3. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุง มคอ. 3 – มตอ.6 ให้
ทันสมัย มีการกำหนด CLOs แต่ละวิชาที่เปิดการเรียน
การสอน
4.ควรมีวิธีการสื่อสารประชาสัมพั นธ์ในการเผยแพร่
หลัก สูตรได้ตรงกลุ่มเป้าหมายของหลัก สูตร โดยมี
รูปแบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลาย
และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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Criteria
3. Programme
Structure and
Content

3.1 The curriculum is
designed based on
constructive alignment with
the expected learning
outcomes [1]

3. Programme
Structure and

3.2 The contribution made
by each course to achieve

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
หลั ก สู ต รพิ จ ารณานำ PLOs มาออกแบบ 1.ควรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการจัดลำดับ 3
3
จั ด ทำรายวิ ช า และแผนที ่ ก ระจายความ รายวิ ช าต่ า งๆ ของหลั ก สู ต รกั บ ผลการเรี ย นรู ้ ท ี่
รับผิดชอบผลการเรียนรู้
คาดหวัง ที่สามารถบรรลุ PLOs ของหลักสูตร
2.ควรแสดงให้ เ ห็ น การออกแบบหลั ก สู ต รฯ ด้ ว ย
Backward Curriculum design โ ด ย เ ร ิ ่ ม จ า ก ค ว า ม
ต้องการของ Stakeholders ไปสู่การกำหนด PLOs โดย
การแตก PLOs ที่ได้เป็น PLOs ย่อยที่แสดง การเรียนรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) แล้ว
นำข้ อ มู ล มาทำการวิ เ คราะห์ อ อกมาเป็ น รายวิ ช า
(Course) และคำอธิบายรายวิชา (Course Description)
และนำไปสู่การกำหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษา และ การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ท ี่
สอดคล้ อ งกั บ PLOs ของหลั ก สู ต รฯ (Constructive
Alignment)

มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่
รายวิชา (Curriculum mapping)

1. ควรมีแสดงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของPLOs
YLOs กั บ CLOs ในแต่ ล ะรายวิ ช าให้ ช ั ด เจนโดย

3
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Criteria
Content

the expected learning
outcomes is clear [2]

3. Programme
Structure and
Content

3.3 The curriculum is
logically structured,
sequenced, integrated and
up-to-date [3, 4, 5, 6]

4. Teaching and 4.1 The educational
Learning
philosophy is well
Approach
articulated and
communicated to all
stakeholders [1]

Strengths

1. มีการแสดงปรัชญาของหลักสูตร

“พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่
สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ผลิตผลเก็ตได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
และจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ”

2.มีการสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผูม้ ี

Areas for Improvement
กำหนดให้ ม ี ร ะดั บ ขั ้ น การเรี ย นรู ้ ต ามแบบ Bloom’s
Taxonomy
2. ควรมีการกำหนดรายวิชาเฉพาะที่ทำหน้าที่สะท้อน
โดยตรงต่อ PLOs ข้อนัน้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการประเมิ น ผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ส มรรถนะที่
ต้องการได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระของ
รายวิชา
1. ควรมีกระบวนการจัดลำดับวิชาก่อนหลัง ตามลำดับ
ขั้นของการเรียนรูต้ ามแนวทาง Bloom’s Taxonomy ทำ
ให้แต่ละรายวิชามีลำดับจากง่ายไปหายาก
2. ควรมีการบูรณาการในรายวิชา สามารถ ตอบสนอง
ต่อ PLOs ได้
1. ควรนำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มาสื่อสารและถ่ายทอดให้แก่อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อ
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการออกแบบหลั ก สู ต รและการ
จัดการเรียนการสอน
2.ควรทบทวนช่องทางในการสื่อสารปรัชญา
การศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ไปยังผู้มีส่วนได้เ สียทุก
กลุ่ม

Score Overall
(1-7) Score

2

2

3
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Criteria

4.2 Teaching
and
Learning
Approach

4.3 Teaching and
learning activities
are constructively
aligned to the
achievement of the
expected learning
outcomes [2, 3, 4]

Strengths

Areas for Improvement

ส่วนได้ส่วนเสีย 4 ช่องทางการสื่อสารผ่าน
โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ เ ว ็ บ ไ ซ ต์
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะและสาขาวิชา
เฟชบุ๊กของสาขาวิชา

3. ควรแสดงการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตร
แสดงให้เห็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้เป็นไปตาม
ปรัชญาการศึกษาให้ชัดเจนว่าหลักสูตรได้ดําเนินการ
จัดการเรีย นการสอนอย่างไร แนวทางการประเมิน
ผูเ้ รียนตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. ควรเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการสอน
ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ PLOs แต่ ล ะข้ อ ที ่ ส ามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ของหลักสูตรได้
2.ควรมีการเชื่อมโยง PLOs กับแนวทางการสอนแต่ละ
รายวิชาไปสู่วิธีการประเมินผู้เรียนให้บรรลุตาม ELOs
ของหลักสูตร
3.ควรนำผลการประเมินผู้เรียนทุกรายวิชาหลังสิ้นสุด
ภาคเรี ย นมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง วิ ธ ี ก ารสอนและ
กิจกรรมการเรียนรูท้ ี่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที ่ ส ามารถบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ข อง
หลักสูตรได้

หลักสูตรมีกระบวนการและผลดำเนินงาน
กิจกรรมการเรีย นการสอนที่หลากหลาย
ยกตั ว อย่ า งรายวิ ช าในหลั ก สู ต รโดยระบุ
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ เ กิ ด จากปฏิ บ ั ต ิ (Performance
indicators) รูป แบบการเรีย นการสอน เช่น
Learning by doing, Games-based
learning, Problem/Project based Learning,
Case Study

Score Overall
(1-7) Score

3
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Criteria

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
4. Teaching and 4.3 Teaching and learning หลักสูตรมีการกำหนดการเรียนการสอนที่ 1. ควรประเมินผู้เรียนเพื่อทบทวนรูปแบบกิจกรรมทั้งใน 3
Learning
activities enhance life-long กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใน และเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับ ELOs เพื่อใช้ในการ
Approach
learning [5]
รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by 2.ควรมีการประเมินรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
Activities) ส่งผลต่อผูเ้ รียนในการพัฒนา
เรียนรู้ตลอดชีวิตว่าส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
ตนเองด้วยการแสวงหาองค์ความรูจ้ ากการ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
แก้ปัญหาทำให้เรียนรู้กระบวนการวิจัย
3.ควรสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทั้งภายใน
อย่างครบวงจร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม หลักสูตรและศึกษาทั่วไปเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมและ
(Team Work) และร่วมกับผู้อื่น
บูรณาการเข้ากับการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และทักษะทั่วไป
ตาม PLOs
5. Student
5.1 The student assessment หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมิน 1. ควรมี ก ารกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กและ 2
2
Assessment
is constructively aligned to ผู ้ เ รี ย นตั ้ ง แต่ ก ารรั บ เข้ า การประเมิ น คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้อง
the achievement of the
ระหว่างการศึก ษาตลอดจนถึงการสำเร็จ กับ ELOs
expected learning outcomes การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รตามหลั ก เกณฑ์ 2. ควรประเมิ น ระดั บ ความสามารถและความรู้
[1, 2]
มาตรฐาน
พื้นฐานของนักศึกษาแรกเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับ
พืน้ ฐานก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร
3. ควรมีการจัดรูปแบบและวิธ ีก ารประเมิน ผู้เ รี ย น
บรรลุตาม ELOs ในการประเมินตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา
ระหว่างศึ ก ษาในทุก รายวิ ช า (มคอ.3-6) และหลั ง
เรียนจบ
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Criteria
5. Student
Assessment

5.2 The student
assessments including
timelines, methods,
regulations, weight
distribution, rubrics and
grading are explicit and
communicated to students
[4, 5]

5. Student
Assessment

5.3 Methods including
assessment rubrics and
marking schemes are used
to ensure validity, reliability
and fairness of student
assessment [6, 7]

Strengths

Areas for Improvement

มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการประเมิน ซึ่ง
จัดทำไว้ใน มคอ 3 และมีการแจ้งให้ผเู้ รียน
ทราบ

1. ควรแสดงความเชื่อมโยง ELOs ของการ
ประเมินผูเ้ รียนทั้งหลักสูตรแสดงถึงวิธีการที่ใช้ประเมิน
เกณฑ์ที่ใช้ น้ำหนักสัดส่วน แยกตามกลุ่มรายวิชา ชั้นปี
การศึกษา ตลอดจนทบทวนปรับปรุงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ปีการศึกษา
2.ควรใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผูเ้ รียนและ
วิ ธ ี ก ารวั ด ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น
โดยเฉพาะ Rubrics และควรสื่อสารให้ผู้เ รีย นเข้าใจ
รูปแบบ และเกณฑ์ในการวัดประเมินผลแต่ละรายวิชา
1. ควรแสดงรายวิชาที่กำหนดหลักเกณฑ์
การประเมิ น การกำหนดเนื ้ อ หาแบ่ ง สั ด ส่ ว นการ
ประเมินให้ชัดเจน การใช้เ กณฑ์ก ารให้คะแนนแบบ
Rubric ในการประเมินผู้เรียนทุกรายวิชานํามาสู่ความ
เที่ย งตรง น่าเชื่อถือและยุติธ รรมเพื่อให้ตอบสนอง
PLOs
2.ควรทบทวนปรับปรุงการให้คะแนนตาม
รู ป แบบ Rubrics แต่ ล ะระดั บ การเรี ย นรู ้ ต ามการ
จำแนกระดับความสามารถของผูเ้ รียนตามสภาพจริง

Score Overall
(1-7) Score
2

2
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Criteria
5. Student
Assessment

5. Student
Assessment

6. Academic
Staff Quality

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
3

5.4 Feedback of student
assessment is timely and
helps to improve learning
[3]
5.5 Students have ready
access to appeal procedure
[8]

หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนทราบผลการ
ประเมิน มีการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไขการทำงาน

ควรประเมินรูปแบบการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับไปยังผู้เรียนรับทราบผลของตนเองและนำไป
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้

มีระบบและกลไกของช่องทางการร้องทุกข์
และรูปแบบในการอุทธรณ์ของนักศึกษา

ควรทบทวนช่องทางการร้องทุกข์ในการอุทธรณ์ของ
นักศึกษาที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วมี
มาตรฐานรวมถึงมีการประเมินช่องทางการร้องทุกข์
อย่างสม่ำเสมอ

3

6.1 Academic staff planning
(considering succession,
promotion, redeployment,
termination, and retirement)
is carried out to fulfil the
needs for education,
research and service [1]

หลักสูตรร่วมกับคณะมีการวิเคราะห์แผน
อัตรากำลังของอาจารย์ในหลักสูตร แผน
อัตราการคงอยู่ วุฒิการศึกษาและตำแหน่ง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนด้าน
กำหนดตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ ด้านการ
มอบหมายการสอนในรายวิชาสอดคล้ อ ง
กั บ การเขี ย นหนั ง สื อ ตำราเพื ่ อ กำหนด
ตำแหน่งวิชาการ

1. ควรทบทวนแผนอัตรากำลังของอาจารย์ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในด้ า นจำนวนและสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับ ภารกิจหลักได้ แก่
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
การทำวิจัย และการบริการวิชาการ
2. ควรจัดทำให้เ ป็นระบบเพื่อสร้างผู้สืบทอดความ
เชี่ยวชาญ สร้างความต่อเนื่องครบทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3.ควรส่งเสริ มการใช้อ าจารย์ จ ากหลัก สูต รภายใน
คณะและอาจารย์ระดับบัณฑิตมาร่วมสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

3

3
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6. Academic
Staff Quality

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
6.2 Staff-to-student ratio 1.หลั ก สู ต รมี ก ารวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ ควรนำภาระงานของอาจารย์นอกคณะที่นักศึกษาของ
4
and workload are measured บริหารจัดการภาระงานอาจารย์ เพื่อ หา หลักสูตรไปเรียน
and monitored to improve สาเหตุ แ ละกำหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
the quality of education,
ภาระงานอาจารย์โดยจัดให้มีการวางแผน
research and service [2]
รองรับ
2. มีการนำค่า FTEs ที่ได้มาใช้การวิเคราะห์
แนวโน้ม และการกำกับติดตาม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของการเรียน
การสอนนำไปสู ่ ก ารปรั บ เพิ ่ ม ลดจำนวน
นักศึกษารับเข้าใหม่
3.มีการกำกับติดตามควบคุมให้อาจารย์ไม่
ขาดคุ ณ สมบั ต ิ อ าจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
สอน โดยเฉพาะผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย
ย้อนหลัง 5 ปี
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Criteria

Strengths

Areas for Improvement

มี ร ะบบการสรรหาและการคั ด เลื อ ก
บุคลากรและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบ
หลั ก สู ต รตามหลั ก เกณฑ์ ข องคณะและ
มหาวิทยาลัย

1. ควรแสดงการกระจายงานของอาจารย์
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รโดยจั ด ลำดั บ กระบวนการ
วิ ธ ี ก าร คำนึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะ ประสบการณ์
ความสามารถ ความมี เ สรี ภ าพทางวิ ช าการ มี
จริยธรรมทางวิชาชีพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.ควรระบุคุณลักษณะเฉพาะผูส้ อนที่
สอดคล้องกับ PLOs ให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตรตั้งแต่
ขั้นตอนการสรรหา กำหนดบทบาท มอบหมาย
1. ควรประเมินและทบทวนสมรรถนะ
ความสามารถของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไป
ตามทิศทางกับคณะและมหาวิทยาลัย
2.ควรกำหนด การวัด และการวิเคราะห์
ความสามารถของอาจารย์ ใ นการจั ด กระบวนการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ( Learning process) แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
มาตรฐานการศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษาที ่ เ น้ น ผลลั พ ธ์ ข อง
บัณฑิต (Professional Standard Framework หรือ PSF)
ประกอบด้ ว ย 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) องค์ ค วามรู ้
(Knowledge) 2) สมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู ้
( Professional Competencies) 3) คุ ณ ค่ า ของอา
อาจารย์ (Professional Value)

6. Academic
Staff Quality

6.3 Recruitment and
selection criteria including
ethics and academic
freedom for appointment,
deployment and promotion
are determined and
communicated [4, 5, 6, 7]

6. Academic
Staff Quality

6.4 Competences of
หลักสูตรมีการระบุสมรรถนะความสามารถ
academic staff are identified ของอาจารย์ ต ามความต้ อ งกา รของ
and evaluated [3]
หลักสูตรในด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้ ช ั ด เจนและประเมิ น สมรรถนะเพื่ อ
วิ เ คราะห์ ช ่ อ งว่ า ง (Gap Analysis) ในการ
กำหนดแผนการพัฒนาตนเองหรือ IDP โดย
เน้นไปที่สมรรถนะของอาจารย์ที่สอดคล้อง
กับ ELO ไปสู่ผเู้ รียน

Score Overall
(1-7) Score
2

3
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Criteria
6. Academic
Staff Quality

6. Academic
Staff Quality

6. Academic
Staff Quality

6.5 Training and
developmental needs of
academic staff are identified
and activities are
implemented to fulfil them
[8]

Strengths

1.ห ล ั ก ส ู ต ร ร ่ ว ม ก ั บ ค ณ ะ ไ ด ้ จ ั ด ส ร ร
งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์เพื่อ
การพัฒนาตนเองในการอบรม
ประชุ ม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน และการ
นำเสนอผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ
2.มีการรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการอบรมใน
ปี ท ี ่ ผ ่ า นมาแล้ ว และระบุ ก ารนำไปใช้
ประโยชน์ต่อหลักสูตร
6.6 Performance
1. หลักสูตรมีการยกย่องคณาจารย์ที่ได้รับ
management including
รางวัลจากผลการปฏิบัติงานด้านการเรียน
rewards and recognition is การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
implemented to motivate
รวมทั้งการได้รับทุนวิจัยและบริการวิชาการ
and support education,
2.แสดงรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการยกย่อง
research and service [9]
เชิดชูเกียรติผไู้ ด้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา
6.7 The types and quantity 1. คณะร่วมกับหลักสูตรมีการวางแผน
of research activities by
กำกั บ ติ ด ตามและสนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย ของ
academic staff are
อาจารย์และมีการเทียบเคียงงานวิจัยของ
established, monitored and หลักสูตรกับมาตรฐาน
benchmarked for
2.อาจารย์มีความสามารถในการหาแหล่ง
improvement [10]
ทุนวิจัยและบริการวิชาการ

Areas for Improvement
1. ควรกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของอาจารย์ท ี่หลัก สูตรต้องการและ
สอดคล้องกับ ELOs เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
2.ควรแสดงผลการพัฒนาของอาจารย์แต่ละ
ท่านในการนำผลไปใช้ในบริหารหลักสูตร การเรีย น
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ

Score Overall
(1-7) Score
3

ควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและ
การยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ี่มีผลงานด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการระดับหลักสูตร
เพื่อจูงใจอาจารย์ในการทำภารกิจให้สอดคล้องกับ
ELOs ไปสู่ผเู้ รียน

3

1. ควรกำกับติดตามเป็นประจำ ใช้ขอ้ มูล
ย้อนหลังมาเทียบเคียงผลงานวิจัยของอาจารย์ภายใน
หลักสูตรรวมถึงการหาคู่เทียบเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนางานวิจัย
2. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็ นหมวดหมู่
ตามความเชี ่ ย วชาญของอาจารย์ เ พื ่ อ การนำไปใช้
ประโยชน์ของนักศึกษา

3
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Criteria

Strengths

7. Support Staff 7.1 Support staff planning
Quality
(at the library, laboratory, IT
facility and student services)
is carried out to fulfil the
needs for education,
research and service [1]

หลั ก สู ต รมี บ ุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่
ปฏิบัติงานในสาขาวิชา จำนวน 3 คน ซึ่ง ทำ
หน้าที่ให้บริการสนับสนุนบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนและบริการวิชาการของ
หลักสูตร

7. Support Staff 7.2 Recruitment and
Quality
selection criteria for
appointment, deployment
and promotion are
determined and
communicated [2]

1.หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ คณะได้ ก ารกำหนด
หน้ า ที ่ ร ายละเอี ย ดงาน (job description)
ของเจ้าหน้าที่ประจำขอบเขตการภาระงาน
ส่งผลต่อการ บรรลุ PLOs ของหลักสูตรเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตนเอง และนำมาสู่
การนำ ผลการปฏิบัติงานมาประกอบการ
เลื่อนขัน้ เงินเดือน

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
1. ควรวิเคราะห์อัตรากำลังว่ามีจำนวนเพียงพอกับต่อ 2
2
บุคลากรในการสนับสนุนให้นักศึกษาบรรลุ ELOs ต่อ
ภาระงานการจัด การเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการของหลักสูตร
2.ควรมี แ ผนอั ต รากำลั ง บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่
ให้บ ริก าร ครอบคลุมภารกิจของหลักสูตรด้านการ
เรียนการสอน ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านห้องบรรยาย
ด้านโสตทัศนศึกษา ด้านการวิจัยแก่หลักสูตร และ
ส่งผลต่อการบรรลุ PLOs ของหลัก สูตร โดยมีก าร
เสนอแผนความต้องการด้าน อัตรากำลังต่อคณะและ
มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนควรระบุ 3
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหลักสูตรให้ชัดเจน โดยนำ PLOs
ของหลักสูตรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
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Criteria

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score

2.หลักสูตรร่วมกับคณะได้ วิเคราะห์ค่างาน
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าสู่ก าร
เลื ่ อ นตำแหน่ ง ให้ ส ู ง ขึ ้ น ในการกำหนด
ตำแหน่งระดับชำนาญการขึน้ ไป
7. Support Staff 7.3 Competences of support
Quality
staff are identified and
evaluated [3]

7. Support Staff 7.4 Training and
Quality
developmental needs of
support staff are identified
and activities are
implemented to fulfil them
[4]

1. ควรระบุและประเมิ นความสามารถของบุค ลากร
สายสนับสนุน ในการตอบสนองต่อความต้องการ
จำเป็ น ของผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ผ่ า น การพั ฒ นา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร การทำ
วิจัย และการบริการวิชาการ
2.ควรวิ เ คราะห์ ห าความต้ อ งการของสมรรถนะที่
จำเป็นต่อหลักสูตรในการสนับสนุนการบริการ
คณะร่วมกับหลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณ 1. ควรมี ก ารกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการ
สนับ สนุนที่ท ำงานบริก ารหลัก สู ตรทั ้งปั จจุบ ั น และ
พัฒนาตนเอง
อนาคตตามความต้องการของหลักสูตรที่สอดคล้อง
การสร้าง ELOs ในผู้เรียน เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง
หรือ IDP
2.ควรนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ ช่องว่างมาใช้ใน
การจั ด ทำแผนพั ฒ นาตนเองเพื ่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า ง ซึ่ ง
หลักสูตรควรทำแผนพัฒนาในครอบคลุมถึงระยะเวลา
วิธีการจัดสรรทุนในการฝึกทักษะเฉพาะเรื่อง ฝึกอบรม
ระยะสั้น การศึกษาต่อ

2

2
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Criteria

Strengths

7. Support Staff 7.5 Performance
Quality
management including
rewards and recognition is
implemented to motivate
and support education,
research and service [5]
8. Student
8.1 The student intake
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่
Quality and
policy and admission criteria หลากหลาย
Support
are defined, communicated,
published, and up-to-date
[1]

Areas for Improvement
3.ควรสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน และนำผลสำรวจไปใช้ใน
การจัดหัวข้ออบรมทำให้สามารถพัฒนาตนเองตาม
ความต้ อ งการด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาคปฏิบัติและการบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม
4. ควรแสดงผลการดำเนินการฝึกอบรมของบุคลากร
สายสนับสนุนในปีทีผ่านมาและการนำไปใช้ประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและ
การยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ี่ให้บริการสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ
หลักสูตร เพื่อจูงใจบุคลากรสายสนับสนุนในการทำ
ภารกิจให้สอดคล้องการสร้าง ELOs ไปสู่ผเู้ รียน
ควรประเมินประสิทธิภาพของช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์

Score Overall
(1-7) Score

2

3

3
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Criteria
8. Student
Quality and
Support
8. Student
Quality and
Support

8. Student
Quality and
Support

8. Student
Quality and
Support

8.2 The methods and
criteria for the selection of
students are determined
and evaluated [2]
8.3 There is an adequate
monitoring system for
student progress, academic
performance, and workload
[3]
8.4 Academic advice, cocurricular activities, student
competition, and other
student support services are
available to improve
learning and employability
[4]
8.5 The physical, social and
psychological environment is
conducive for education and
research as well as personal
well-being [5]

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
มีเกณฑ์ในคัดเลือกนักศึกษา ที่หลากหลาย 1. ควรทบทวนวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้ รียน
3
ของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์ของ PLOs
2. ควรนำข้อมูลย้อนหลังมาพิจารณา
มี ร ะบบอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาและการกำกั บ ควรมีการทบทวนช่องทางและประเมินประสิทธิภาพใน
ติดตามเพื่อผลักดันให้นักศึกษา บรรลุ PLOs การติดตามความก้าวหน้าการเรียนของนักศึกษา

3

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการส่งเสริม 1.ควรมีการสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม
ผลั ก ดั น ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มการ เสริมหลักสูตรจากอาจารย์รวมถึงให้นักศึกษามีส่วน
ประกวด
ร่วมในการจัดกิจกรรม
2.ควรประเมินผล และแสดงผลสำเร็จของกิจกรรม
ตาม PLOs และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รียน

3

1. มี Co-working space ให้นักศึกษา เพื่อ
การเรียนรู้
2. มีพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม

3

ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับจาก
หลักสูตรฯ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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Criteria
9. Facilities and
Infrastructure

9. Facilities and
Infrastructure

9. Facilities and
Infrastructure

9.1 The teaching and
learning facilities and
equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms,
etc.) are adequate and
updated to support
education and research [1]
9.2 The library and its
resources are adequate and
updated to support
education and research [3,
4]
9.3 The laboratories and
equipment are adequate
and updated to support
education and research [1,
2]

Strengths

Score Overall
(1-7) Score
มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรเพื ่ อ จั ด การเรี ย นสอน 1. ควรแสดงผลวิ เ คราะห์ การสำรวจและประเมิ น 4
3
ร่ ว มกั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารจั ด ความพึงพอใจของสิ่ง อำนวยความสะดวกด้า นการ
ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใน
ของหลักสูตร
เชิงรุก
2. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ
จากหลักสูตรฯ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีการแสดงจำนวนทรัพยากร สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ขอหลัก สูตรและแสดงถึง สถิต ิก ารใช้ ง าน
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

Areas for Improvement

1. ควรมีการประเมินความต้องการด้านทรัพยากร
ห้องสมุดและแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หลักสูตรฯ ทั้งในมิตคิ วามเพียงพอและความทันสมัย
2. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนใช้
ประโยชน์จาก Digital Library
มีห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน GMP
ควรประเมินความพร้อมของทรัพยากรอื่น ๆ ที่
HAACCP และใบอนุญาต การผลิตอาหารใน สัมพันธ์กับการลงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการ
ระดับสากล และประเมินความพึงพอใจ ต่อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และเตรียมความ
สิ่งสนับสนุน
พร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรในอนาคต

3

4
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Criteria
9. Facilities and
Infrastructure

9.4 The IT facilities including
e-learning infrastructure are
adequate and updated to
support education and
research [1, 5, 6]

9. Facilities and
Infrastructure

9.5 The standards for
environment, health and
safety; and access for
people with special needs
are defined and
implemented [7]
10.1 Stakeholders’ needs
and feedback serve as input
to curriculum design and
development [1]

10 Quality
Enhancement

Strengths

หลักสูตรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและกฎหมายด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน และการจัดสภาพแวดล้ อ มที่
เอือ้ ต่อผู้มคี วามต้องการพิเศษ

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
1.ควรมีการทบทวนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ของอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสนับสนุน
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2. ควรมีระบบตรวจสอบสิ่งสนับสนุนของผู้มีส่วนได้
เสียให้มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผลลัพ ธ์ก ารเรี ย นรู ้ ของนัก ศึก ษาใน
หลักสูตรฯ และการทำวิจัย
3. ควรมีระบบการแจ้งความต้องการข้อมูลป้อนกลับ
จากหลักสูตรฯ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อ การดำเนินการ 3
ด้านมาตรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2. ควรมี ก ารดำเนิ น การจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มให้
เหมาะสม ทำความสะอาดห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร การ
รณรงค์ ป้องกัน covid 19

มีกระบวนหาและนำข้อมูลป้อนกลับจาก ผู้ ควรแสดงความสั ม พัน ธ์ข องข้ อ มู ลที ่ป ้อ นกลั บ เพื่อ
มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง นำมาปรับปรุง ว่าสัมพันธ์กับ PLOs ใดของหลักสูตร
หลักสูตร

3
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Criteria

10 Quality
Enhancement

10 Quality
Enhancement

10 Quality
Enhancement
10 Quality
Enhancement

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
10.2 The curriculum design มีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยนำ ควรทบทวนและแสดงความสั ม พั น ธ์ ใ นสาระการ 3
and development process is ข้อมูลป้อน ข้อมูลป้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแก่
established and subjected to ส่วนเสีย มาพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา
ผูเ้ รียนอย่างไร
evaluation and
enhancement [2]
10.3 The teaching and
มีการประเมินกระบวนการขับเคลื่อนการ 1.ควรทบทวนวิธีการประเมินนักศึกษา Rubric
3
learning processes and
เรียนการสอนผ่าน มคอ. 3,4,5,6
2.ควรทบทวนวิธีก ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน
student assessment are
การสอน
continuously reviewed and
evaluated to ensure their
relevance and alignment [3]
10.4 Research output is
มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ
3
used to enhance teaching สอน
and learning [4]
10.5 Quality of support
มีก ารประเมินสิ่งสนับสนุนและบริการทั้ง
3
services and facilities (at the ห้องสมุด สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งอำนวย
library, laboratory, IT facility ความสะดวก และการบริการ แล้วนำผลมา
and student services) is
ปรับปรุง
subjected to evaluation and
enhancement [5]
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Criteria
10 Quality
Enhancement

11. Output

11. Output

10.6 The stakeholder’s
feedback mechanisms are
systematic and subjected to
evaluation and
enhancement [6]
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]

Strengths

Areas for Improvement

มีระบบการหาข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนสีย และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ใ น
การปรับปรุง

หลักสูตรมีการกำหนด ติดตาม เทียบเคียง 1. ควรวิเคราะห์สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
การคงอยู ่ แ ละการออกกลางคั น ข้ อ มู ล แต่ละปี และไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน
ย้อนหลัง 4 ปี
2. ควรหาคู ่ เ ที ย บที ่ ม ี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ใกล้เคียงกัน
3.ควรวิเคราะห์และดูแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่ในการ
พัฒนาการดำเนินการของหลักสูตรฯ เพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข
หลักสูตรมีการกำหนด ติดตาม เทียบเคียง 1. ควรวิเคราะห์ และแก้ปัญหาของผู้เ รีย นที่ไ ม่สำเร็ จ
ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา และข้อมูล การศึกษาตามระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี (ปี55-59)
2.ควรหาคู่เทียบที่มีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียง
กัน
3.ควรวิเคราะห์และดูแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่ในการ
พัฒนาการดำเนินการของหลักสูตรฯ เพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข

Score Overall
(1-7) Score
3

3

3

3
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Criteria
11. Output

11. Output

11. Output

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]

Strengths
มีการวิเคราะห์และพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เ รีย นที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต และมี ข ้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง 5 ปี
(ปี55-59) ที่ใช้ในการวิเคราะห์
มี ง านวิ จ ั ย ของนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการและมี ก ารนำเสนอในระดั บ
นานาชาติ

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
1.ควรหาคู่เทียบที่มีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียง 3
กัน
2.ควรวิเคราะห์และดูแนวโน้มจากข้อมูลที่มีอยู่ในการ
พัฒนาการดำเนินการของหลักสูตรฯ เพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข
1. ควรวิเคราะห์แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานวิจัย
3
เพื่อนำมาวางแผนในการส่งเสริมการสร้างผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2.ควรหาคู่เทียบที่มีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียง
กัน

มีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 1. ควรกำหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนและ
ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ใน ครอบคลุม
ปี 62 และ 63
2. ควรหาคู ่ เ ที ย บที ่ ม ี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ใกล้เคียงกันควรนำ PLOs มาวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานบัณฑิต ผู้ประกอบการและบัณฑิตจบ
ใหม่
Over All

3

3
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สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ได้เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ Microsoft office เช่น word Excell สำหรับการจัดทำ
รายงานและการใช้ประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะการนำเสนองาน (Soft Skill)
2. อัตราการสำเร็จการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากนักศึกษาที่ผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น รายวิชาเคมี ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของหลักสูตร
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษา
1. นักศึกษาได้รับทราบรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพ
และการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2. มีทักษะใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการที่มคี วามพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
3. ให้หลักสูตรการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อนที่จะออกฝึกสหกิจหรือฝึกงาน

26

...........................................
ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ)

.................................................
กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส)

.................................................
(อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์)

กรรมการ

.....................................................
(นางสาวโสภา หาญยุทธ)

เลขานุการ
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ภาคผนวก ก
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยเกณฑ์ AUN QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันจันทร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564
-----------------------------------------------09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.300 น.

คณบดีกล่าวต้อนรับ
- หลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผสู้ อน
สัมภาษณ์นักศึกษา
ตรวจสอบเอกสาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตรวจสอบเอกสาร
นำเสนอผลการประเมินแก่หลักสูตร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์
........................
ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
2. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
3. อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
4. อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
5. รองศาสตราจารย์.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
6. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ตัวแทนนักศึกษา
1. นายวัชรินทร์ หน่องน้อย
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ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการตรวจประเมิน
........................

