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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับผลการ
ดำเนินงานรอบปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
จัด ทำขึ้น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แสดงผลการประเมิ น ตนเองในการดำเนิ น กิ จ กรรมการประกั น
คุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ประกอบที่ 1 การ
กำกับมาตรฐาน และเกณฑ์ คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในที่ มหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ แต่ งตั้ง นำเสนอ
รายงานต่ อ คณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสำคั ญ ของรายงานการประเมิ น ตนเองหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก ารอาหาร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีส่ นใจ
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ส่วนที่ 1
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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
การประเมิ น ของ สป.อว.ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การกำกั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN
University Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 4.0 ในรอบปี ก ารศึ ก ษา
2564 มีนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 211 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกจำนวน 5 คน คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาโทจำนวน 0 คน และมี ต ำแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ
ศาสตราจารย์ จำนวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 0 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3
คน ได้ รั บ งบประมาณ ในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง สิ้ น 447,400 บาท ซึ่ ง มาจาก
งบประมาณเงิน แผ่ น ดิ น 0 บาท และเงิน รายได้ 447,400 บาท โดยมี ผ ลการประเมิ น จำนวน 8
Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Structure and Content
Criterion 3 Teaching and Learning Approach
Criterion 4 Student Assessment
Criterion 5 Academic Staff
Criterion 6 Student Support Services
Criterion 7 Facilities and Infrastructure
Criterion 8 Output and Outcomes

ประเมินตนเอง
ผ่าน
4
4
4
4
4
4
4
4

ค
1.2 วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565
โดยมอบหมายให้แต่ละท่านรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลและทำร่างในแต่ละส่วนของรายงาน และส่งให้
ประธานหลักสูตรในวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งคณะฯ ภายในวันที่
2 พฤษภาคม 2565
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความ
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุรกิ จการเกษตร เข้าด้ว ยกั น โดยมีป รัชญาการศึกษา (Philosophy) ว่า "บั ณ ฑิ ต ผู้มี ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม"
และมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ว่ า "สร้ า งและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ท่ี มุ่ ง มั่ น ซื่ อ สั ต ย์
เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ"

ง
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเริ่มเปิ ดครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2537 และมีการปรับปรุงมาโดยตลอด รวมทั้งมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งหลักสูตรปัจจุบันยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวางแผนปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รในปี ก ารศึ ก ษา 2563 เพื่ อ ใช้ กั บ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2565
ปรัชญาของหลักสูตร :
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ และสามารถพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู้ ด้ า นการวิ เคราะห์
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่า งเหมาะสม
มีคุณธรรมและจริยธรรม
3) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถอธิ บ ายและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การ
การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารอินทรีย์ และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
5) เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี ค วามคิ ดสร้างสรรค์ สามารถพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

จ
7) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานด้านคอมพิวเตอร์
งานด้านสังคมศาสตร์ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน และการประกอบ
อาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร :
หลั ก สู ตรมี ก ารจัด การศึก ษาที่เน้นผลการเรีย นรู้ของผู้เรีย นเป็ นสำคัญ โดยมี ก ารสำรวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมอาหารและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เช่น ความต้องการในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาไปประเทศตามนโยบาย
Thailand 4.0 ความต้องการขององค์กรวิชาชีพในระดับสากล Intstitute of Food Technologists (IFT)
ความต้องการของนักศึก ษาปัจจุบันและศิษ ย์เก่ า เพื่อนำมาสร้างเป็นผลการเรีย นรู้ของหลักสูตร
(PLO) และถ่ายทอดไปสู่ การออกแบบรายวิชาต่างๆ ผลการเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา และการประเมินผู้เรียนโดยยึดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม CLO และ PLO
PLO ของหลักสูตร :
1) อธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
2) อธิบ ายและประยุ ก ต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณ ภาพ การควบคุมคุณ ภาพ ระบบ
ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
3) อธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการจัดการ การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการได้
อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
4) อธิ บ ายและประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้ด้านอาหารเพื่ อสุ ขภาพ อาหารอิ นทรีย์ และการผลิ ต
อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
5) มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ สามารถพั ฒ นากระบวนการแก้ ปั ญ หาด้ านวิ ท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
6) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ
แสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง
7) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม มีทัศนคติ
ที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

ฉ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : ไม่มี
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2564
ปี 1
(2564)
60

ปี 2
(2563)
54

ปี 3
(2562)
42

(28.4)

(25.6)

(19.9)

ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 4
ปี 5
(2561)
(2560)
55
-

ปี 6
(2559)
-

ปี 7
(2558)
-

ปี 8
(2557)
-

(26.1)

รวม
211 (คน)
(100)
(ร้อยละ)

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายสุมติ ร เชื่อมชัยตระกูล
นักวิทยาศาสตร์
2. นางจันทร์จิรา วันชนะ

นักวิทยาศาสตร์

3. นางสาวนันท์ณภัส ระหงษ์

นักวิทยาศาสตร์

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางรำไพ ศุภวงค์
ผู้ปฏิบัตงิ าน
บริหาร

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด สถานภาพการ
(สาขาวิชาที่จบ)
ว่าจ้าง

อายุการ
ทำงาน
(ปี)

วศ.ม. (วิศวกรรม
อาหาร)
ศศ.บ. (อาหารและ
โภชนาการ)
วทบ. (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

20

ปวส. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

38

21
10

ช
อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1) อาคารเรียนรวมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุด
1) ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม EA204
2) ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ EA207
3) ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ EA209
4) ห้องปฏิบัติการสำหรับปริญญาโท 1 EA303
5) ห้องเครื่องมือกลาง EA305
6) ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพทางอาหาร EA306
7) ห้องปฏิบัติการสำหรับปริญญาโท 2 (EA308)
8) ห้องปฏิบัติการสำหรับปริญญาตรี (EA404)
9) ห้องปฏิบัติการธัญญพืช (EA406)
10) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (EA407)
11) ห้องปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห์ (EA409)
12) อาคารโรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
2) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
3) บริษัท ซันสวีท จำกัด
4) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6) บริษัท ข้าว ซี พี จำกัด
7) บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
8) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
9) บริษัท อำพลฟู้ดส์ โปรเซสซิ่ง จำกัด
10) บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด
12) บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด

ซ
13) บริษัท ทีซี ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด
14) บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟส ดิวิชั่น)
15) บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์แอนแฟรนไซส์ จำกัด
16) บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ซฟู้ด จำกัด
17) บริษัท ยูโรเปีย้ นฟู้ด จำกัด (มหาชน)
18) บริษัท เคเอฟ ฟู้ดส์ จำกัด
19) บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
20) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด
21) บริษัท ฟู้ดส์แอนด์ดริง้ ส์ จำกัด
22) โรงงาน บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
23) บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกำหนดไว้ :
หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ดว้ ย
การปฏิบัติ มีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลายหลาย ได้แก่ การใช้สถานการณ์จำลอง การแสดง
บทบาทสมมุติ การแสดงความคิดเห็นและการซักถามข้อสงสัย การค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยว
และกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมีความสนใจ การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนำเนื้อหาที่เรียน
มาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอก
สถานที่ การเชิญผูม้ ีประสบการณ์มาบรรยายและทำรายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ การจัดการ
เรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม และส่งเสริม
ทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กำหนด :
หลักสูตรกำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลผูเ้ รียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ การทดสอบ
หลักการและทฤษฎีโดยการสอบย่อย การทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
การประเมิ น ผลจากการทำงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและรายงานที่ ใ ห้ ค้ น คว้ า การประเมิ น จาก
พฤติกรรมในระหว่างการจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การประเมินจากการอภิปราย
กลุ่ม การประเมินจากการปฏิบัติงานจริง มีการประกาศช่วงเวลาในการประเมิน วิธีก ารประเมิน
รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) การกระจายน้ำหนักการประเมิน (Marking Scheme) วิธีการตัด
เกรด ให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่เริ่มเรียนในแต่ละรายวิชา และมีการประกาศผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบ
เพื่อให้ผเู้ รียนมีเวลาในการปรับปรุงตนเอง

ฌ
การบริหารจัดการหลักสูตร :
1) มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะที่ตรงตามความต้องการและวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสูตร
2) อาจารย์ผู้สอนที่เป็นผูป้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา ทำหน้ าที่ประสานงานกับอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู้ ส อน นั ก ศึ ก ษา ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
3) การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาแกน จะดำเนินการโดย
คณะที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะดำเนินการประสานงาน และแจ้งไปยังคณะ
ที่จัดการเรียนการสอนให้ทราบล่วงหน้าถึงจำนวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา
4) การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเอกบังคับและเอกเอก จะดำเนินการโดยหลักสูตร
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนการสอนใน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2
โดยจัดการสอนและการประเมินผลผู้เรีย นตามปฏิทินการศึก ษา เมื่อสิ้นภาคการศึก ษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับ
ติดตาม ทุกสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดทำรายงานผลการดำเนิน งานของ
หลักสูตร มคอ.7
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปีการศึกษา
2560
2561
กิจกรรม
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ด้านพัฒนา 24,240
24,240 102,500 102,500
นักศึกษา
ด้านพัฒนา
อาจารย์
ด้านพัฒนา
บุคลากร
จัดการเรียน งบประมาณ
การสอน
662,400
662,400 648,000 648,000
รายได้
535,800
535,800 575,500 575,500

2562
ได้รับ
83,600

ใช้จริง
83,600

659,200 659,200
621,700

621,700

2563

2564

ได้รับ

ใช้จริง

ได้รับ

ใช้จริง

-

-

-

-

470,100 470,100 447,400 447,400

*ในอดึตอาจารย์แต่ละคนมีงบประมาณสนับสนุนที่คณะดึงไปจัดสรร คนละ 20,000 บาทต่อปี (กรณีไปต่างประเทศ คณะสนับสนุนเพิ่มอีก 5,000
บาท รวมเป็น 25,000 บาท) ส่วนบุคลากร คณะจะพิจารณาจัดสรรตามการร้องขอ โดยไม่มีการตั้งงบประมาณต่อคนต่อปีไว้ แต่ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน คณบดีแจ้งในที่ประชุมคณะว่า ขอลดงบประมาณสำหรับอาจารย์ลง เหลือคนละ 10,000 บาทต่อปี

ญ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
กลุ่มผู้เรียน :
ผูท้ ี่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษากลาง (Thai University Central Admission
System; TCAS) หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญ ญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
กลุ่มผู้ส่งมอบ :
โรงเรียนมัธยมต้องการให้นักเรียนของตนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร สามารถเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
1) คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบสอนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร ซึ่งได้แก่
คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2) สถานที่ฝกึ สหกิจศึกษา
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต :
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหา

1

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง
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รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะ : วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่ [คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ....ถ้ามี-ระบุ..
จากรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พบว่า มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ก าร
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร

...................................
(ผศ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม)
ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ให้ข้อมูล

...................................
(รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ)
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

...................................
(รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พมิ ล)
คณบดี
ผู้รับรองข้อมูล
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ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

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

รศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
อ.

ปร.ด.
ปร.ด.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.

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

C1
C2
C1
C2
B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

1. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์
2. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
3. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
4. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์
5. นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร

ผศ.
ผศ.
ผศ.
อ.
อ.

ปร.ด.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.
ปร.ด.

2 มิ.ย. 40
6 พ.ค. 40
1 เม.ย. 56
2 ธ.ค. 57
4 มี.ค.65

C2
C1
C2
B2
B2

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่

1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

1. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์
2. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
3. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
4. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์
5. นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร
6. นางวิจิตรา แดงปรก
7. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
8. นายธเนศ แก้วกำเนิด
9. นายธีระพล เสนพันธุ์
10. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ

ผศ.
ผศ.
ผศ.
อ.
อ.
รศ.
ผศ.
อ.
ผศ.
รศ.

ปร.ด.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
วท.ด.
Ph.D.
ปร.ด.
ปร.ด.

นอกหลักสูตร

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์

ผศ.

2. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

ผศ.

3. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี

ผศ.

4. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์

อ.

5. นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร

อ.

6. นางวิจติ รา แดงปรก

รศ.

7. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผศ.

8. นายธเนศ แก้วกำเนิด

อ.

9. นายธีระพล เสนพันธุ์

ผศ.

10. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ

รศ.

คุณวุฒกิ ารศึกษา

อาจารย์ประจำ
สังกัด
หลักสูตร

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

นอก
หลักสูตร

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)
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1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน ดังนี้
1) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กรผกา อรรคนิตย์
2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ตาลดี
4) อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
5) อาจารย์ ดร. ศรัญญา สุวรรณอังกูร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประเภทวิชาการ :
2.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ :
2.3 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.4 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
2.5 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ธัญลักษณ์ สายสืบ, พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ และ กรผกา อรรคนิตย์.(2564,24-25 ธันวาคม). ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพและ
ประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ.การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,
ประเทศไทย.
2. Thongngamkham, K., Meemak, R., Unhapipatpong, P., and Arkanit, K. ( 2021, 17-18 June) . Effects of partial replacement of wheat flour with pumpkin
flour and hydrocolloids on cooking yield, textural and sensory properties of pasta. Food Innovation Asia Conference 2021, BITEC, Bangkok, Thailand.
3. กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรา นิเวศน์, ดารชาต์ เทียมเมือง, กรผกา อรรคนิตย์, และ กานต์ ทิพยาไกรศรี. (2563,5-7 กุมภาพันธ์). การเปรียบเทียบวิธี
เตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน .การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
4. Niwet, J., and Arkanit, K. (2019,12-13 September). Application of basil seed powder and gelatin as an alternative to phosphate in chicken meatball.
Food Ingredients Asia Conference 2019,BITEC, Bangkok, Thailand.
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2. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D. Packaging Technology
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม

วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม, จารุมาตย์ ห้วยไชย, เจนจิรา สายจีน และ วิจติ รา แดงปรก. (2564,27-28 พฤษภาคม). ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลสและฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันของบะหมี่ข้าวกล้องเสริมเห็ดหอม.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: IAMBEST 2021 ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
,ชุมพร,ประเทศไทย.
2. Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T., & Daengprok, W. (2021, 18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
2021),Thailand.
3. Daengprok, W., Rardniyom, C., Keokamnerd, T., & Intharapongnuwat, W. (2021). Effects of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Tandee, K., Chaikantha, W., Khotbua, W., Rahong, N., & Wunchana, J. (2021,18 September). Ultrasonic extraction of Cape gooseberry for production of
calcium alginate bead.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2021)
,Thailand.
2.Tandee, K., Nettiya, K., Duangchan, L., & Wunchana, J. (2020,24 July). Selection of starter culture for soybean tempeh production.The 12th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII) ,Silpakorn University, Nakhon Prathom, Thailand.
3.Tandee, K., Charuphakhaphon, K., Yodwong, A., Saetuang, Y., Jantong, S., Wetpasit, T., Kanittanon, I, & Mahatheeranont, S. (2019,29 July – 2 August).
Optimized fermentation of dried longan wine. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI),Johor Bahru, Malaysia.
4. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์
อาจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. โภชนศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Petchoo, J., Jittinandana, S., Tuntipopipat, S., Ngampeerapong, C., & Tangsuphoom, N. (2021). Effect of partial substitution of wheat flour with resistant
starch on physicochemical, sensorial, and nutritional properties of breadsticks. International Journal of Food Science and Technology, 56, 17501758.
2. Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara, U., & Phanchaisri, C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated makiang juice.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2021) (pp.29-35),Thailand.
3. จิตราพร งามพีระพงศ์. (2563). หน่วยที่ 13 โรคโภชนาการที่เกิดจากการได้รับพลังงานและสารอาหารที่ไม่สมดุล . เอกสารการสอนชุดวิชาสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีทางโภชนาการ หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น.1-63).สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
5. นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร
อาจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. รัชฎาภรณ์ ลิน้ ฤาษี, วิจติ รา แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, กนกวรรณ ตาลดี, จิตราพร งามพีระพงศ์, ศรัญญา สุวรรณอังกูร, วชิระ ชุ่มมงคล และ ธีระพล เสน
พันธุ์. (2565). การปรับปรุงคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 27(2).

7
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
3.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (รวมปีที่ประเมิน)
3.3 ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์
ประจำหลักสูตรทั้งหมดจำนวน 10 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และอาจารย์
ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอีก 5 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ธัญลักษณ์ สายสืบ, พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ และ กรผกา อรรคนิตย์.(2564,24-25 ธันวาคม). ผลของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพและ
ประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ.การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้,เชียงใหม่,
ประเทศไทย.
2. Thongngamkham, K., Meemak, R., Unhapipatpong, P., and Arkanit, K. ( 2021, 17-18 June) . Effects of partial replacement of wheat flour with pumpkin
flour and hydrocolloids on cooking yield, textural and sensory properties of pasta. Food Innovation Asia Conference 2021, BITEC, Bangkok, Thailand.
3. กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรา นิเวศน์, ดารชาต์ เทียมเมือง, กรผกา อรรคนิตย์, และ กานต์ ทิพยาไกรศรี. (2563,5-7 กุมภาพันธ์). การเปรียบเทียบวิธี
เตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน .การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
4. Niwet, J., and Arkanit, K. (2019,12-13 September). Application of basil seed powder and gelatin as an alternative to phosphate in chicken meatball.
Food Ingredients Asia Conference 2019,BITEC, Bangkok, Thailand.
2. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : Ph.D. Packaging Technology
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม, จารุมาตย์ ห้วยไชย, เจนจิรา สายจีน และ วิจติ รา แดงปรก. (2564,27-28 พฤษภาคม). ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลสและฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันของบะหมี่ข้าวกล้องเสริมเห็ดหอม.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: IAMBEST 2021 ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
,ชุมพร,ประเทศไทย.
2. Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T., & Daengprok, W. (2021, 18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
2021),Thailand.
3. Daengprok, W., Rardniyom, C., Keokamnerd, T., & Intharapongnuwat, W. (2021). Effects of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Tandee, K., Chaikantha, W., Khotbua, W., Rahong, N., & Wunchana, J. (2021,18 September). Ultrasonic extraction of Cape gooseberry for production of
calcium alginate bead.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2021)
,Thailand.
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2.Tandee, K., Nettiya, K., Duangchan, L., & Wunchana, J. (2020,24 July). Selection of starter culture for soybean tempeh production.The 12th International
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII) ,Silpakorn University, Nakhon Prathom, Thailand.
3.Tandee, K., Charuphakhaphon, K., Yodwong, A., Saetuang, Y., Jantong, S., Wetpasit, T., Kanittanon, I, & Mahatheeranont, S. (2019,29 July – 2 August).
Optimized fermentation of dried longan wine. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI),Johor Bahru, Malaysia.
4. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์
อาจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. โภชนศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Petchoo, J., Jittinandana, S., Tuntipopipat, S., Ngampeerapong, C., & Tangsuphoom, N. (2021). Effect of partial substitution of wheat flour with resistant
starch on physicochemical, sensorial, and nutritional properties of breadsticks. International Journal of Food Science and Technology, 56, 17501758.
2. Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara, U., & Phanchaisri, C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated makiang juice.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2021) (pp.29-35),Thailand.
3. จิตราพร งามพีระพงศ์. (2563). หน่วยที่ 13 โรคโภชนาการที่เกิดจากการได้รับพลังงานและสารอาหารที่ไม่สมดุล. เอกสารการสอนชุดวิชาสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีทางโภชนาการ หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครั้งที่ 1, น.1-63).สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
5. นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร
อาจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. รัชฎาภรณ์ ลิน้ ฤาษี, วิจติ รา แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, กนกวรรณ ตาลดี, จิตราพร งามพีระพงศ์, ศรัญญา สุวรรณอังกูร, วชิระ ชุ่มมงคล และ ธีระพล เสน
พันธุ์. (2565). การปรับปรุงคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 27(2).
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
6. นางวิจติ รา แดงปรก
รองศาสตราจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม, จารุมาตย์ ห้วยไชย, เจนจิรา สายจีน, และ วิจิตรา แดงปรก. (2564,27-28 พฤษภาคม). ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลสและฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันของบะหมี่ข้ าวกล้องเสริมเห็ดหอม.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: IAMBEST 2021 (หน้า 555-562),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ,์ ชุมพร,ประเทศไทย.
2. Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T., & Daengprok, W. (2021, 18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom. The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
2021),Thailand.
3. Daengprok, W., Rardniyom, C., Keokamnerd, T., & Intharapongnuwat, W. (2021). Effects of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
7. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. ชีวเคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคนิคการแพทย์

วุฒติ รง

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara, U. & Phanchaisri, C. (2021, 18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated makiang juice.the 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2021),Thailand.
2. ปฐวี โรจนแพทย์, สุธยา พิมพ์พิไล,ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, วิจิตรา แดงปรก, และ จาตุพงศ์ วาฤทธิ์. (2560,31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน). ผลของการเติมใย
อาหารและสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติด้านความหนืดของส่ว นผสมแป้งขนมปังปราศจากกลูเตน.การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ชุมพร,ประเทศไทย.
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3.Chaikham, P., Rattanasena, P., Phunchaisri, C. & Sudsanor, P. (2017). Quality changes of Litchi (Litchi chinensis Sonn.) in syrup due to thermal and high
pressure processes. LWT-Food Science and Technology, 75, 751-760.
8. นายธเนศ แก้วกำเนิด
อาจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Technology
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T., & Daengprok, W. (2021, 18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom.The 13th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
2021),Thailand.
2. Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara, U., & Phanchaisri, C. (2021, 18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated makiang juice.The 13th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2021),Thailand.
3. Daengprok, W., Rardniyom, C., Keokamnerd, T., & Intharapongnuwat, W. (2021). Effects of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
9. นายธีระพล เสนพันธุ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Niwet, J., Mangumphan, K., Daengprok, W., Leelapongwattana, K., Yarnpakdee, S., & Senphan, T. (2021). Development of biocalcium production process
from Hybrid Catfish (Pangasianodon gigas × Pangasianodon hypophthalmus) bone. Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา), 26(3),
1532-1544.
2. Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
3. Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata ethanolic
extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation.
doi: 10.1111/jfpp.15534
10. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ
รองศาสตราจารย์
วุฒติ รง
ปริญญาเอก : ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร
ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021) Effect of pretreatment
processes on biogenic amines content and some bioactive compounds in Hericium erinaceus extract. Foods, 10, 996.
doi: 10.3390/foods10050996
2. Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021). Lactobacillus plantarum
SK15 as a starter culture for prevention of biogenic amine accumulation in fermented beverage containing Hericium erinaceus mushroom.
Applied Science, 11, 6680. doi: 10.3390/app11156680
3. วิจติ รา แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยานนท์ และสุทธิดา สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภาคม). การเตรียมสารประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง.การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI
2021) (หน้า 452-267),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,เชียงใหม่,ประเทศไทย.
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4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจำ
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
4.1.2 หากเป็นอาจารย์ผสู้ อนก่อนเกณฑ์น้ปี ระกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
4.2.2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.2.3 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
วิชานั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีอาจารย์
ผูส้ อนทั้งหมดจำนวน 10 คน จำแนกเป็น
1) อาจารย์ประจำ จำนวน 10 คน
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

1. นางสาวกรผกา อรรคนิตย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร

2. นายชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D. Packaging Technology
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)
วุฒติ รง

วุฒติ รง

รายวิชาที่สอน

1) ทอ300 การแปรรูปอาหาร 2
2) ทอ320 เคมีอาหาร
3) ทอ332 ระบบประกันคุณภาพ
อาหาร
4) ทอ333 ความปลอดภัยของ
อาหาร
5) ทอ370 การแปรรูปอาหาร
อินทรีย์และการผลิต
อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
6) ทอ440 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
นม
7) ทอ491 การศึกษาหัวข้อสนใจ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
8) ทอ493 การศึกษาหัวข้อสนใจ
3
9) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
10)วอ497 สหกิจศึกษา
1) ทอ361 การเป็นผู้ประกอบการ
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหาร
2) ทอ362 การตลาดอุตสาหกรรม
อาหาร
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)

3. นางสาวกนกวรรณ ตาลดี

อาจารย์

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

วุฒติ รง

4. นางสาวจิตราพร งามพีระพงศ์

อาจารย์

ปริญญาเอก : ปร.ด.
โภชนศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. อาหารและโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

วุฒติ รง

5. นางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร

อาจารย์

ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

วุฒติ รง

ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร

วุฒติ รง

6. นางวิจติ รา แดงปรก

รองศาสตราจารย์

รายวิชาที่สอน

3) ทอ370 การแปรรูปอาหาร
อินทรีย์และการผลิต
อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
4) ทอ442 การแปรรูปผักและ
ผลไม้
5) ทอ462 เทคโนโลยีการบรรจุ
อาหาร
6) ทอ490 สัมมนา
7) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
8) วอ497 สหกิจศึกษา
1) ทอ210 จุลชีววิทยาทางอาหาร
2) ทอ410 จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม
3) ทอ443 การผลิตไวน์และเบียร์
4) ทอ451 การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร
5) ทอ493 การศึกษาหัวข้อสนใจ
3
6) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
7) วอ497 สหกิจศึกษา
1) ทอ220 โภชนศาสตร์ของมนุษย์
2) ทอ270 อาหารฟังก์ชั่นและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3) ทอ320 เคมีอาหาร
4) ทอ321 การวิเคราะห์อาหาร
5) ทอ490 สัมมนา
6) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
7) วอ497 สหกิจศึกษา
1) ทอ331 มาตรฐานและกฎหมาย
ของอุตสาหกรรม
อาหาร
2) ทอ320 เคมีอาหาร
3) ทอ321 การวิเคราะห์อาหาร
4) ทอ490 สัมมนา
5) ทอ444 เทคโนโลยีขนมอบ
6)10400406 นานาสาระเกี่ยวกับ
อาหารและยา
1) ทอ220 โภชนศาสตร์ของมนุษย์
2) ทอ270 อาหารฟังก์ชั่นและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3) ทอ320 เคมีอาหาร
4) ทอ362 การตลาดอุตสาหกรรม
อาหาร
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ชื่อ-นามสกุล

7. นางฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8. นายธเนศ แก้วกำเนิด

อาจารย์

9. นายธีระพล เสนพันธุ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)

รายวิชาที่สอน

5) ทอ444 เทคโนโลยีขนมอบ
6) ทอ445 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนือ้ สัตว์และประมง
7) ทอ451 การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร
8) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
9) วอ497 สหกิจศึกษา
1) ทอ320 เคมีอาหาร
2) ทอ321 การวิเคราะห์อาหาร
3) ทอ493 การศึกษาหัวข้อสนใจ
3

ปริญญาเอก : วท.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท : วท.ม. ชีวเคมี
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคนิคการแพทย์
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Technology
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

วุฒติ รง

วุฒติ รง

1) ทอ200 การแปรรูปอาหาร 1
2) ทอ201 ปฏิบัติการวิศวกรรม
และการแปรรูปอาหาร
3) ทอ331 มาตรฐานและกฎหมาย
ของอุตสาหกรรม
อาหาร
4) ทอ360 การจัดการโรงงานและ
ห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมอาหาร
5) ทอ442 การแปรรูปผักและ
ผลไม้
6) ทอ445 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนือ้ สัตว์และประมง
7) ทอ491 การศึกษาหัวข้อสนใจ
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
8) ทอ493 การศึกษาหัวข้อสนใจ
3

ปริญญาเอก : ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร

วุฒติ รง

1) ทอ200 การแปรรูปอาหาร 1
2) ทอ201 ปฏิบัติการวิศวกรรม
และการแปรรูปอาหาร
3) ทอ330 การควบคุมคุณภาพ
อาหาร
4) ทอ350 วิศวกรรมอาหาร 2
5) ทอ360 การจัดการโรงงานและ
ห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมอาหาร
6) ทอ442 การแปรรูปผักและ
ผลไม้
7) ทอ444 เทคโนโลยีขนมอบ
8) ทอ445 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนือ้ สัตว์และประมง
9) ทอ451 การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร
10) ทอ490 สัมมนา
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10. นายวิวัฒน์ หวังเจริญ

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

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

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์)

วุฒติ รง

รายวิชาที่สอน

11) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
12) วอ497 สหกิจศึกษา
1) ทอ200 การแปรรูปอาหาร 1
2) ทอ201 ปฏิบัติการวิศวกรรม
และการแปรรูปอาหาร
3) ทอ330 การควบคุมคุณภาพ
อาหาร
4) ทอ380 สถิติและคอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
5) ทอ461 การประเมินคุณภาพ
อาหารโดยประสาท
สัมผัส
6) ทอ464 การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
7) ทอ496 โครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
8) วอ497 สหกิจศึกษา

2) อาจารย์พิเศษ จำนวน 0 คน
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ไม่มีอาจารย์ผสู้ อนที่เป็นอาจารย์พิเศษ

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการวิชาการของคณะ
4. คณะกรรมการประจำคณะ
5. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 12/2559
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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7. สภามหาวิทยาลัย
8. การดำเนินการประเมินความสอดคล้องตามระบบ CHE CO

ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและ
ได้รับการออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ได้รับอักษร P/1
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ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
AUN-QA Criterion 1: Expected Learning Outcomes

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Area of improvement
Criteria 1.1
1. ควรกำหนดกระบวนการและขั้นตอน การ
ได้มาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO/PLO)
(Clearly formulated) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การกำหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความ
ครอบคลุมทั้งจากภายในและภายนอก

Criteria 1.2
1. ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังในแต่ละข้อ ควร
มีความชัดเจน มีประเด็นเดียว สามารถวัดและ
ประเมินผล และแยกรายข้อ ระหว่างความรู้
เฉพาะทาง (Specific LO) และทักษะทั่วไป
(Generic LO)
2. ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้
ของ บลูม (Bloom's Taxonomy) และควร
ครอบคลุมทั้งด้าน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย (Cognitive, affective and psychomotor
domain)

การดำเนินการ
หลักสูตรอาศัยการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรในการรวมรวมความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำ PLO ที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย บรรจุใน มคอ.2 และนำเข้ารับการ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งจะได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากทางภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในขณะนีก้ ำลังจะ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ วันที่ 19
ม.ค. 2565
PLO แต่ละข้อมีความชัดเจน โดยมี CLO แยก
หมวดหมู่รายวิชา สามารถวัดผลและประเมินผล
ได้สะดวก อีกทั้งยังได้กำหนดระดับความยาก
ง่ายของแต่ละ PLO ตาม Bloom’s Taxonomy
ทั้งนี้ หลักสูตรได้กำหนด PLO ที่ครอบคลุมทั้ง
SLO และ GLO และยังสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ช่อื ว่า
Institute of Food Technologists (IFT)
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Area of improvement
3. ควรนำแนวทางการกำหนดสมรรถนะของ
ระดับการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งประเทศ
ไทย (Thailand National Qualification
Framework) มาใช้ในการกำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
กำหนด และเป็นมาตรฐานสากล
Criteria 1.3
1. ควรกำหนดวิธีการที่หลากหลายในการได้มา
ซึ่งข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมา
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังที่ครอบคลุม
มากขึ้น
2. ควรกำหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความ
ครอบคลุมทั้งจากภายในและภายนอก
3. ควรมีการวิเคราะห์และสรุปถึงประเด็นความ
ต้องการที่สำคัญของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กลุ่มให้ชัดเจน และอาจแบ่งน้ำหนักหรือ
เรียงลำดับความสำคัญของความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนถึงการ ตอบสนอง
ความต้องการอย่างชัดเจนต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่มด้านผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง

การดำเนินการ

หลักสูตรมีการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า อาจารย์ผสู้ อน นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชา ใช้ข้อมูล
สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน เช่น
Sustainable Development, BCG Economy,
Industry 4.0 และใช้ Guideline มาตรฐาน
หลักสูตรของ IFT เพื่อกำหนด PLO
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1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the
vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยเฉพาะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ ของคนทุกระดับ
3. สร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเอง
และสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสใน
การบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงกับ Bloom’s Taxonomy และมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
PLO

Outcome Statement

1

อธิบายและประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านการแปรรูปอาหาร
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

Bloom’s

วิสัยทัศน์ของ พันธกิจของ

Taxonomy มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
Apply

การแปรรูป
อาหารเป็น
การสร้าง
คุณค่าให้กับ
ผลิตผลทาง
การเกษตร

ข้อ 3, 5
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Bloom’s

PLO

Outcome Statement

2

อธิบายและประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านการวิเคราะห์
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม

Applying

3

อธิบายและประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านการจัดการ
การตลาด และการเป็นผูป้ ระกอบการได้อย่าง
เหมาะสม มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

Applying

4

อธิบายและประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารอินทรีย์ และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

Applying

วิสัยทัศน์ของ พันธกิจของ

Taxonomy มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ระบบคุณภาพ ข้อ 3, 5
และความ
ปลอดภัยมี
ความสำคัญ
ในห่วงโซ่
คุณค่าของ
ผลิตผลทาง
การเกษตร
และอาหาร
การจัดการ
ข้อ 1, 3, 5
การตลาด
และการเป็น
ผูป้ ระกอบการ
มีความสำคัญ
ในห่วงโซ่
คุณค่าของ
ผลิตผลทาง
การเกษตร
และอาหาร
อาหารเพื่อ
ข้อ 3, 5, 6
สุขภาพและ
ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม
กำลังเป็น
ประเด็น
สำคัญในห่วง
โซ่คุณค่าของ
ผลิตผลทาง
การเกษตร
และอาหาร
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Bloom’s

PLO

Outcome Statement

5

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการ
แก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

Evaluating

6

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง

Applying

วิสัยทัศน์ของ พันธกิจของ

Taxonomy มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ความคิด
ข้อ 3, 5
สร้างสรรค์
และการ
แก้ปัญหาด้วย
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
มีความสำคัญ
ในการพัฒนา
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของผลิตผล
ทาง
การเกษตร
และอาหาร
ทักษะด้าน
ข้อ 1, 3, 4, 5
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
และการใช้
สารสนเทศ
เพื่อการ
สื่อสารจะทำ
ให้บัณฑิต
สามารถ
เรียนรู้ด้วย
ตนเองและ
ทำงานได้
กว้างขวางใน
องค์กรสากล
ในระดับ
นานาชาติ
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PLO

Outcome Statement

7

มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่นื มีภาวะ
ผูน้ ำและผู้ตามที่เหมาะสม มีทศั นคติท่ดี ี มีความ
รับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่ง
ใหม่ๆ

Bloom’s

วิสัยทัศน์ของ พันธกิจของ

Taxonomy มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
Applying

ความมี
ทัศนคติท่ดี ี มี
ความ
รับผิดชอบ
และพร้อมที่
จะเรียนรู้จะ
ทำให้บัณฑิต
สามารถ
เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้
ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพใน
การก้าวไปสู่
การทำงานใน
องค์กรสากล
ในระดับ
นานาชาติ

ข้อ 2, 3, 5

หลักสูตรมีการเผยแพร่ มคอ.2 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรที่
ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง PLO ให้กับผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ โดยมีการกำหนด
กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ จำนวน 4 กลุ่ม ที่หลักสูตรต้องการให้รับรู้ ดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. อาจารย์ผสู้ อน

วัตถุประสงค์
ช่องทาง
ที่หลักสูตรต้องการ ที่สามารถเข้าถึง
ให้รับรู้ PLO
เพื่อให้สามารถจัดการ เอกสาร มคอ.2
เรียนการสอนได้ตรง ที่อยู่ในเว็บไซต์
กับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร

ผลการรับรู้

อาจารย์ผสู้ อนสามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดหลัก OBE
และมีการถ่ายทอด PLO เป็น
CLO และจัดการเรียนการสอน
ได้ ดังปรากฎในเอกสาร มคอ.
3 ของทุกรายวิชา
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. นักศึกษา

3. นักเรียน ม.
ปลาย ที่สนใจ
สมัครเรียน

วัตถุประสงค์
ที่หลักสูตรต้องการ
ให้รับรู้ PLO
เพื่อให้ทราบ
วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรที่นักศึกษาพึง
บรรลุ

เพื่อให้สามารถเข้า
เรียนได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้สมัคร
ผูส้ มัครจึงควรทราบว่า
เมื่อเข้ามาเรียนใน
หลักสูตรนี้ จะได้รับ
ความรูแ้ ละได้ฝึกทักษะ
ด้านใดบ้าง เพื่อ
นำไปใช้ตัดสินใจในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต
4. ผูป้ ระกอบการ เพื่อให้สามารถรับ
ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต สมัครพนักงานได้ตรง
กับที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ
ผูป้ ระกอบการจึงควร
ทราบคุณสมบัติของ
บัณฑิตของหลักสูตร
เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจใน
การรับเข้าทำงาน

ช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึง

ผลการรับรู้

เอกสาร มคอ.2
ที่อยู่ในเว็บไซต์ และ
เอกสาร มคอ.3 ที่
ได้รับแจกในวันเข้า
เรียน

- นักศึกษาสามารถดู
รายละเอียดของ PLO ทั้งหมด
ใน มคอ.2 จากเว็บไซต์ของ
คณะ และได้รับรู้ PLO บางข้อ
จาก มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ที่ได้รับแจกในวันที่เข้าเรียน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถ
ตอบได้ว่าตนเองบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวัง
นักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจ
สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร
สามารถดูรายละเอียดของ
หลักสูตร รวมทั้ง PLO ในเล่ม
มคอ.2 จากเว็บไซต์ของคณะ
ในหน้าเว็บของหลักสูตร

เอกสาร มคอ.2
ที่อยู่ในเว็บไซต์

เอกสาร มคอ.2
ที่อยู่ในเว็บไซต์

ผูป้ ระกอบการที่สนใจจะรับ
บัณฑิตของหลักสูตรเข้าทำงาน
สามารถเข้าไปดูรายละเอียด
ของหลักสูตร รวมทั้ง PLO ใน
เล่ม มคอ.2 จากเว็บไซต์ของ
คณะ ในหน้าเว็บของหลักสูตร
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1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the
programme.
แม้ว่าใน ปี พ.ศ. 2560 หลั กสูตรยังคงต้องจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ 5 ด้าน ตามที่ สกอ.กำหนด แต่ ในขณะนั้นแต่ท างหลัก สูตรก็ ได้จัดรายวิชาให้
สามารถรั บ ผิ ด ชอบ PLO ครบทุ ก ข้ อ ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง แสดงใน มคอ.2 หน้ า 80-85 (ตาราง
ความสัมพั นธ์ ระหว่าง PLOs กั บ รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกั บ มาตรฐานคุณ วุฒิ ของ
หลักสูตร) นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบ มคอ.3 ให้มีการระบุ PLO
และ CLO ที่รายวิชานั้นรับผิดชอบ ทางหลักสูตรจึงได้ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้มีการ
ปรับ ใช้ มคอ.3 ใหม่ในการออกแบบการเรีย นการสอน โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา มีการกำหนด CLO ขึ้น และทยอยทำจนครบทุกรายวิชา ปัจจุบันได้มีการใช้ มคอ.3 รูปแบบ
ใหม่มาแล้ว 2 ปี ทำให้มี CLO ครบทุกรายวิชา ซึ่งรับผิดชอบครบทุก PLO
1 .3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both
generic outcomes (related to written and oral communication, problem solving,
information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes
(related to knowledge and skills of the study discipline).
PLO ของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง generic outcomes และ specific outcomes ดังนี้
PLO
Outcome Statement
Specific Generic
1 อธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
✓
และจริยธรรม
2 อธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการวิเคราะห์คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม
✓
และจริยธรรม
3 อธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการจัดการ การตลาด และการเป็น
✓
ผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
4 อธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์ และการผลิต
✓
อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
✓
เทคโนโลยีการอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
6 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
✓
การแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง
7 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำและผูต้ ามที่เหมาะสม มี
✓
ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
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1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected
learning outcomes.
หลั ก สู ต รได้ ผ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยมี ค ณ ะกรรมการ 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วยผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเป็นกรรมการ จากการประชุม คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ความต้องการขององค์กรวิชาชีพ ความต้องการ
ของประเทศ ความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า และความต้องการของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้
ถูกนำมาสร้างเป็น PLO และสะท้อนความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใช้
บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม
อาหาร
องค์กรวิชาชีพ
Institute of Food
Technologists (IFT)

ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความต้องการ
ต้องการบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญสามารถ
ทำงานทีไ่ ด้รับผิดชอบในฝ่ายผลิตโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารได้
ต้องการให้บณ
ั ฑิตทีไ่ ด้ชื่อว่า Food
Technologist มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
11 ด้าน คือ
1. Food Chemistry
2. Food Microbiology
3. Food Safety
4. Food Engineering and Processing
5. Sensory Science
6. Quality Assurance (QA)
7. Food Laws and Regulations
8. Data and Statistical Analysis
9. Critical Thinking and Problem Solving
10. Food Science Communication
11. Professionalism and Leadership
ต้องการบัณฑิตที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
Thailand 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสากรรม
New S-curve ในกลุม่ เกษตรและอาหาร
ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นำที่มีความเป็นเลิศ
ทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และผลักดั น
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยด้านเกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยนิเวศน์

PLO
1 (F), 2 (F), 3 (F), 4 (F),
5 (F), 6 (F), 7 (F)
1 (F), 2 (F), 3 (F), 4 (M),
5 (F), 6 (F), 7 (F)

1 (F), 2 (F), 3 (F), 4 (F),
5 (F), 6 (F), 7 (F)
1 (F), 2 (F), 3 (F), 4 (F),
5 (F), 6 (F), 7 (F)
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ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
นักศึกษา ศิษย์เก่า

ความต้องการ
ต้องการมีงานทำ โดยเฉพาะการได้งานทำใน
อุตสาหกรรมอาหาร
ต้องการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

PLO
1 (F), 2 (F), 3 (F), 4 (F),
5 (F), 6 (F), 7 (F)
1 (F), 2 (F), 3 (F), 4 (F),
5 (F), 6 (F), 7 (F)

F-Fully fulfilled, M-Moderately fulfilled, P-Partially fulfilled

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the
students by the time they graduate.
เมื่อนัก ศึก ษาจะสำเร็จการศึก ษา หลัก สูตรมีก ารตรวจสอบคุณ สมบัติของนัก ศึก ษาตาม
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 หน้า 90 ได้แก่ เรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตาม
หลักสูตร ต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากหลักสูตรตรวจสอบแล้วนักศึกษาผ่าน
ตามเกณฑ์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ จะถื อ ว่ า นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาได้ ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รได้ มี ก าร
สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่านักศึกษาทุกคนตอบว่าตนเองรู้สกึ ว่าบรรลุ PLO ของหลักสูตรแล้ว
เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง 1.1 มคอ 2 ปี 2560
Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
1
Expected Learning Outcomes
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes
are appropriately formulated in accordance with an established
learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the
university, and are known to all stakeholders
1.2 The programme to show that the expected learning outcomes
for all courses are appropriately formulated and are aligned to
the expected learning outcomes of the programme
1.3 The programme to show that the expected learning outcomes
consist of both generic outcomes (related to written and oral
communication, problemsolving, information technology,

1 2 3 4 5 6 7
✓

✓

✓
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1

Expected Learning Outcomes
1 2 3 4 5 6 7
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related
to knowledge and skills of the study discipline)
✓
1.4 The programme to show that the requirements of the
stakeholders, especially the external stakeholders, are
gathered, and that these are reflected in the expected learning
outcomes
✓
1.5 The programme to show that the expected learning outcomes
are achieved by the students by the time they graduate
✓
Overall opinion
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AUN-QA Critetion 2: Programme Structure and Content

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Area of improvement
Criteria 2.1
ควรมีการนำข้อมูลความต้องการของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียให้ครอบคลุมทั้งจากภายในและภายนอก
และควรสำรวจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
Criteria 2.2
1. การนำข้อมูลความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียให้ครอบคลุมทั้งจากภายในและภายนอก และ
ควรสำรวจความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการพัฒนารายวิชาอย่างต่อเนื่อง
2. ควรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังระดับ
รายวิชาให้สอดคล้องและตอบรับกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร
Criteria 2.3
1. ควรมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายในการ
นำข้อมูลของหลักสูตรและรายวิชาไปยังกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนออกแบบข้อมูลและช่อง
ทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละกลุ่ม
2. ควรมีการประเมินถึงความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของช่องทางและ
ข้อมูลที่ส่อื สารไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
Criteria 3.1
-

การดำเนินการ
ดัง Criteria 1.3

1. หลักสูตรจะจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
2. หลักสูตรมีการกำหนด CLO ครบทุก PLO
บรรจุใน มคอ.2
หลักสูตรกำลังจัดทำเว็บไซต์
http://foodtechmaejo.wordpress.com และจะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ช่องทางสื่อสาร
ดังกล่าว
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Criteria 3.2
1. หลักสูตรควรแสดงความสัมพันธ์ของระดับการ หลักสูตรได้จัดทำ Contribution mapping แสดง
เรียนรู้ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลลัพธ์ ความสันพันธ์ของ PLO กับรายวิชาต่างๆ บรรจุ
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังระดับรายวิชา (Mapping of ใน มคอ.2
PLO to Course) เพื่อเห็นความสอดคล้องระหว่าง
หลักสูตรและรายวิชาที่ตอบรับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวัง
2. ควรมีขอ้ มูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น
Criteria 3.3
1. หลักสูตรควรแสดงความสัมพันธ์ของระดับการ
เรียนรู้ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับชั้นปี
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
(Mapping of YLO to Course) เพื่อเห็นความ
สอดคล้องระหว่างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบรับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ตลอดจนเป็น
แนวทางในการกำหนดโครงสร้างรายวิชาการ
เรียงลำดับการบูรณาการได้ดีมากยิ่งขึน้
2. ควรมีขอ้ มูลความต้องการ จากมีส่วนได้ส่วน
เสียที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

1. หลักสูตรจะจัดทำ Contribution mapping
แสดงความสันพันธ์ของ YLO กับรายวิชาต่างๆ
บรรจุไว้ในเว็บไซต์
2. หลักสูตรจะจัดทำ Curriculum mapping
แสดงความสันพันธ์ระหว่างรายวิชาต่างๆ บรรจุ
ไว้ในเว็บไซต์
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2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all
stakeholders.
ข้ อ ก ำห น ด ของห ลั กสู ต ร (Programme Specification) ถู ก ก ำห น ดขึ้ น ต าม ข้ อ บั งคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2556 รายวิ ช าที่ จ ำเป็ น ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และ ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรอบความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่นักศึกษาพึงมีตาม 2011 Resource Guide for Approval and
Reapproval of Undergraduate Food Science Programs ของ Institute of Food Technologists ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่ถูกใช้อยู่ ณ เวลานั้น
หลักสู ตรมีการเผยแพร่ ข้อกำหนดของหลักสูตรด้วยเอกสารเพียงฉบับเดียว คือ เอกสาร
มคอ.2 เพื่ อให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ รับ ข้อ มูล ที่ เป็ น ต้ น ฉบั บ ในเวอร์ชั่นปั จ จุบั น คื อ มคอ.2 ฉบั บ
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เท่านั้น โดยสามารถเข้าถึงได้ ทางเว็บไซต์ของคณะ ในหน้าเว็บของหลักสูตร
ทั้งนีร้ ูปแบบของ มคอ.2 ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีหัวข้อครบถ้วนตามเกณฑ์ AUN-QA และหลักสูตร
มีการกำหนดกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรต้องการให้เข้าถึง ดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้
วัตถุประสงค์
ช่องทาง
ส่วนเสีย
การเผยแพร่
ที่สามารถเข้าถึง
1. อาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้สามารถจัดการ เอกสาร มคอ.2
เรียนการสอนได้ตรง ที่อยู่ในเว็บไซต์
กับข้อกำหนดของ
หลักสูตร

2. นักศึกษา

เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดของ
หลักสูตร เพื่อให้
สามารถวางแผนการ
เรียนได้ถูกต้อง

ผลการเผยแพร่
Programme Specification
อาจารย์ผสู้ อนสามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยยึด
ข้อกำหนดของหลักสูตรจัดทำ
เป็น Course Specifictaion ดัง
ปรากฎในเอกสาร มคอ.3 และ
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
ข้อกำหนดทุกรายวิชา
เอกสาร มคอ.2
- นักศึกษาสามารถศึกษา
ที่อยู่ในเว็บไซต์ และ ข้อกำหนดของหลักสูตร หรือ
เอกสาร มคอ.3 ที่ มคอ.2 จากเว็บไซต์ของคณะ
ได้รับแจกในวันเข้า และสามารถศึกษาข้อกำหนด
เรียน
ของรายวิชาจาก มคอ.3 ที่
ได้รับแจกในวันที่เข้าเรียน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
วัตถุประสงค์
ส่วนเสีย
การเผยแพร่
3. นักเรียน ม.
เพื่อให้สามารถเข้า
ปลาย ที่สนใจ
เรียนได้ตรงกับความ
สมัครเรียน
ต้องการของผู้สมัคร
ผูส้ มัครจึงควรทราบ
ข้อกำหนดของ
หลักสูตร เพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต
4. ผูป้ ระกอบการ เพื่อให้สามารถรับ
ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต สมัครพนักงานได้ตรง
กับที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ
ผูป้ ระกอบการจึงควร
ทราบข้อกำหนดของ
หลักสูตร เพื่อนำไปใช้
ตัดสินใจในการรับเข้า
ทำงาน

ช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึง
เอกสาร มคอ.2
ที่อยู่ในเว็บไซต์

ผลการเผยแพร่
Programme Specification
นักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจ
สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร
สามารถพิจารณาจาก
ข้อกำหนดของหลักสูตร หรือ
มคอ.2 จากเว็บไซต์ของคณะ
ในหน้าเว็บของหลักสูตร

เอกสาร มคอ.2
ที่อยู่ในเว็บไซต์

ผูป้ ระกอบการที่สนใจจะรับ
บัณฑิตของหลักสูตรเข้าทำงาน
สามารถเข้าไปดูข้อกำหนดของ
หลักสูตร หรือ มคอ.2 จาก
เว็บไซต์ของคณะ ในหน้าเว็บ
ของหลักสูตร

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบ มคอ.3 ให้มีองค์ประกอบสอดคล้องกับ
หัวข้อที่พึงมีในข้อกำหนดของรายวิชา (Course Specifictaion) ตามเกณฑ์ AUN-QA ทางหลักสูตรจึง
ได้ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้มีก ารปรับใช้ มคอ.3 ใหม่ในการออกแบบการเรียนการ
สอน โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา มีการจัดทำ มคอ.3 แบบใหม่และทยอยทำจน
ครบทุกรายวิชา ปัจจุบันได้มีการใช้ มคอ.3 รูปแบบใหม่มาแล้ว 2 ปี หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาเป็นผู้จัดทำ มคอ.3 และปรับปรุง (update) ข้อมูลใน มคอ.3 เช่น เนื้อหาการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ฯลฯ ทุกๆ ภาคเรียน และอัพโหลดเข้าสู่ระบบ มคอ. ของ
มหาวิทยาลัยก่อนเปิดวันเปิดภาคเรียน เพื่อเผยแพร่ให้กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่ม คือ อาจารย์
และ นักศึกษา ดังนี้
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
วัตถุประสงค์
ช่องทาง
ส่วนเสีย
การเผยแพร่
ที่สามารถเข้าถึง
1. อาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้สามารถจัดการ เอกสาร มคอ.3
เรียนการสอนได้ตรง ที่อยู่ในเว็บไซต์
กับข้อกำหนดของ
รายวิชา

2. นักศึกษา

เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดของ
รายวิชา เพื่อให้
สามารถวางแผนการ
เรียนได้ถูกต้อง

ผลการเผยแพร่
Programme Specification
อาจารย์ผสู้ อนสามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยยึด
ข้อกำหนดของรายวิชา หรือ
มคอ.3 และจัดการเรียนการ
สอนได้ตามข้อกำหนดทุก
รายวิชา
เอกสาร มคอ.3
- นักศึกษาสามารถศึกษา
ที่อยู่ในเว็บไซต์ และ ข้อกำหนดของรายวิชา หรือ
เอกสาร มคอ.3 ที่ มคอ.3 จากเว็บไซต์ของ
ได้รับแจกในวันเข้า มหาวิทยาลัยและที่ได้รับแจก
เรียน
ในวันที่เข้าเรียน

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with
achieving the expected learning outcomes.
แม้ว่าใน ปี พ.ศ. 2560 หลั กสูตรยังคงต้องจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณ วุฒิ 5 ด้าน ตามที่ สกอ.กำหนด แต่ในขณะนั้นแต่ท างหลักสูตรก็ได้ จัดรายวิชาให้
สามารถรั บ ผิ ด ชอบ PLO ครบทุ ก ข้ อ ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง แสดงใน มคอ.2 หน้ า 80-85 (ตาราง
ความสัมพั นธ์ ระหว่าง PLOs กั บ รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกั บ มาตรฐานคุณ วุฒิ ของ
หลักสูตร) นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบ มคอ.3 ให้มีการระบุ PLO
และ CLO ที่รายวิชานั้นรับผิดชอบ ทางหลักสูตรจึงได้ตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้มีการ
ปรับ ใช้ มคอ.3 ใหม่ในการออกแบบการเรีย นการสอน โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา มีการกำหนด CLO ขึ้น และทยอยทำจนครบทุกรายวิชา ปัจจุบันได้มีการใช้ มคอ.3 รูปแบบ
ใหม่มาแล้ว 2 ปี ทำให้มี CLO ครบทุกรายวิชา ซึ่งรับผิดชอบครบทุก PLO
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2 .3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.
หลั ก สู ต รได้ ผ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยมี ค ณ ะกรรมการ 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วยผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเป็นกรรมการ จากการประชุม คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ความต้องการขององค์กรวิชาชีพ ความต้องการ
ของประเทศ ความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า และความต้องการของมหาวิทยาลัย ข้อมูล
เหล่านี้ถูกนำมาปรับปรุงหลักสูตร มีรายละเอียดดังแสดงใน มคอ.2 หน้า 149-152 เอกสารแนบ 7
รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่
− ปรับลดรายวิชาแคลคูลัสลงจาก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) เหลือ 1 รายวิชา (3-4 หน่วยกิต)
โดยพิจารณาตัดเนือ้ หาที่ไม่จำเป็นกับสาขาวิชาออก
− ปรับลดจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาโภชนาศาสตร์ของมนุษย์ลงเหลือ 2 หน่วยกิต
− ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช าการแปรรู ป อาหารจาก 2 รายวิช า (6 หน่ ว ยกิ ต ) เหลื อ บรรยาย 2
รายวิชา (4 หน่วยกิต) และปฏิบัติการวิศวกรรมและการแปรรูปอาหาร 1 รายวิชา (1 หน่วย
กิต) และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหม่
− ปรับ เปลี่ ย นหน่ ว ยกิ ต ของรายวิชาวิศ วกรรมอาหารจาก 2 รายวิช า (6 หน่ วยกิ ต ) เหลื อ
บรรยาย 2 รายวิชา (4 หน่วยกิต)
− ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช ากฎหมายและข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมอาหาร เป็ น รายวิ ช า
มาตรฐานและกฎหมายของอุตสาหกรรมอาหาร และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหม่
− แยกรายวิชาระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจาก 1 รายวิชา (4 หน่วยกิต)
เป็น 2 รายวิชา คือ ความปลอดภัยอาหาร (2 หน่วยกิต) และระบบประกันคุณภาพอาหาร
(2 หน่วยกิต) และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหม่
− เปลี่ยนรายวิชาการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
อินทรีย์จาก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) เป็น 2 รายวิชา คือ การแปรรูปอาหารอิ นทรีย์และการ
ผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม (2 หน่วยกิต) และอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(2 หน่วยกิต) และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหม่
− ปรับ ปรุงคำอธิบ ายรายวิชาการควบคุ มคุณ ภาพอาหาร เป็น “หลัก การควบคุมคุณ ภาพ
อาหาร ปัจจัยคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใช้วิธีการทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา
และ การประเมิ น ทางประสาทสัม ผัส การใช้ส ถิติ เพื่ อ การควบคุม คุ ณ ภาพ การสุ่ มชั ก
ตัวอย่าง แผนภูมคิ วบคุม”
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− เพิ่มรายวิชาการจัดการโรงงานและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร (2 หน่วยกิต)
− เพิม่ รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร (2 หน่วยกิต)
− เปลี่ยนรายวิชาการแปรรูปเนื้อสัตว์ เป็น การแปรรูป ผลิตภัณ ฑ์เนื้อสัตว์และประมง และ
ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
− เปลี่ ย นรายวิ ช าการจั ด การและการตลาดอาหาร เป็ น การตลาดอาหาร และปรั บ ปรุ ง
คำอธิบายรายวิชา
− เพิ่มข้อความ “การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์” ในคำอธิบายรายวิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
− เพิ่มข้อความ “การวิจัยตลาด การศึ กษาพฤติก รรมของผู้บ ริโภค และ ความสำเร็จของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาด” ในคำอธิบายรายวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
− ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชาการศึกษาหัวข้อสนใจ เป็น การศึกษาหัวข้อสนใจทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning
outcomes is shown to be clear.
หลักสูตรมีการจัดรายวิชาให้สามารถรับผิดชอบ PLO ครบทุกข้อ ดังแสดงใน มคอ.2 หน้า
80-85 (ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิของหลักสูตร) และมีจำนวนรายวิชาเพียงพอที่จะส่งผลให้สามารถบรรลุ PLO ได้ครบทุก PLO
นอกจากนั้น ทุกรายวิชาในหลักสูตรได้มีการกำหนด CLO ครบทุกรายวิชาแล้ว ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
การจัดโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรจะสามารถจะทำให้นักศึกษาบรรลุ PLO ทั้งหมดได้อย่าง
แน่นอน
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are
integrated.
หลักสูตรมีการจัดลำดับความยาก-ง่ายของรายวิชา โดยจัดเรียงรายวิชาที่ง่ายให้เรียนในปี
ต้นๆ และจัดเรียงรายวิชาที่ยากขึ้นให้เรียนในปีท้ายๆ ดังแผนการศึกษา ทีแ่ สดงใน มคอ. 2 หน้า 2528 โดยนักศึกษาจะได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานและรายวิชาระดับกลาง
ก่อนเป็นชั้นปีที่ 1 และ 2 และจะเริ่มเรียนวิชาเอกบังคับบางวิชา (จำนวน 4 และ 9 หน่วยกิต ในภาค
เรียนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ) ซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะทางในชั้นปีที่ 2 ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เรียน
วิ ช าเอกบั ง คั บ และวิ ช าเอกเลื อ ก โดยวิ ช าเอกบั ง คั บ จะมี ลั ก ษณ ะที่ มี ก ารแบ่ ง วิ ช าตาม
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Techonolgy ส่วนวิชาเอกเลือกจะเป็นวิชาที่แบ่งวิชาตาม Commodity ของอาหาร นักศึกษา
สามารถบูรณาการใช้ความรู้จากวิชาเอกบังคับมาผสมผสานกับรายวิชาเอกเลือกได้ และในชั้น
ปี ที่ 4 นั ก ศึ ก ษาจะได้ ท ำโครงงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร วิ ช าสนทนา
ภาษาอังกฤษ และ วิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Total
Year
Subject Classes and Credits
Credits
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
แกน
37
1
(6)
(6)
และ
(6)
(13)
คณิตศาสตร์
(6)
ภาษา
แกน
เอกบังคับ
37
2
(6)
(18)
(13)
เอกบังคับ
เอกเลือก
39
3
(30)
(9)
แกน
เอกบังคับ
เลือกเสรี
22
4
(3)
(13)
(6)
Total Credits
135
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor
specialisations.
หลักสูตรมีวิชาเอกเลือกทีเ่ ปิดสอนถึง 11 รายวิชา ในขณะที่โครงสร้างของหลักสูตรกำหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ
ทางได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังมี รายวิชา ทอ491 การศึกษาหัวข้อสนใจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นรายวิชาที่นำเอาสถานการณ์ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาใช้เป็นกรณีศึกษา และอาจารย์สามารถเลือกเปิดสอนในหัวข้อที่นักศึกษา
แสดงความสนใจอยากเรียน และสามารถเปิด ได้คราวละหลาย section หลายหัวข้อ สำหรับในปี
การศึกษา 2564 นี้ วิชาดังกล่าวเปิดสอนในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร” ซึ่งเป็นการบูรณาการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักศึกษาที่มคี วาม
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สนใจ และเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านนานาชาติ และในชั้นปีที่ 4
นักศึกษาจะได้ทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งนักศึกษามีอิสระในการ
เลือกหัวข้อที่นัก ศึกษาสนใจจะทำโครงงานได้ และสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความถนัด
เชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจได้
2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.
หลั ก สู ต รมี ก ารทบทวนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความทั น สมั ย และเป็ น ไปตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ทุกๆ 5 ปี โดยรอบการปรับปรุงปัจจุบัน คือ
รอบปีการศึกษา 2560-2564 ขณะนี้หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่เพื่อเตรียมใช้
งานในรอบปีการศึกษา 2565-2569 แล้วเสร็จแล้ว และจะผ่านสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม
2565 นี้ เพื่อพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนเดือนกรกฎาคม 2565
นอกจากการทบทวนปรับปรุงใหญ่ทุก 5 ปีแล้ว หลักสูตรยังมีการทบทวนผลการดำเนินงาน
โดยการจัดการประเมินการประกันคุณภาพทุกปี โดยหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 ซึ่งใช้เป็นรายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (SAR) เพื่ อ รั บ การประเมิ น ตามมาตรฐานเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ AUN-QA
version 4.0 โดยดำเนินการทบทวนตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด และมีการ
กำกับติดตามโดยฝ่ายประกันคุณภาพของคณะ
Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
2
Programme Structure and Content
1 2 3 4 5 6 7
✓
2.1 The specifications of the programme and all its courses are
shown to be comprehensive, up-to-date, and made available
and communicated to all stakeholders
✓
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively
aligned with achieving the expected learning outcomes
✓
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from
stakeholders, especially external stakeholders
✓
2.4 The contribution made by each course in achieving the
expected learning outcomes is shown to be clear
✓
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically
structured, properly sequenced (progression from basic to
intermediate to specialised courses), and are integrated
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2
Programme Structure and Content
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major
and/or minor specialisations
2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed
periodically following an established procedure and that it
remains up-to-date and relevant to industry
Overall opinion

1 2 3 4 5 6 7
✓

✓

✓
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AUN-QA Criterion 3: Teaching and Learning Approach

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Area of improvement
Criteria 4.1
1. ควรประเมินผลด้วยว่าช่องทางไหนได้ผลดี
ที่สุดมากน้อยตามลำดับและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าใจปรัชญานั้นๆอย่างแม้จริงหรือไม่
2. ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ให้มากขึ้นและ
ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง
Criteria 4.2
1. ควรเชื่องโยงกิจกรรมกับ PLOs และ CLOs ให้
ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรประเมิน
3. ไม่ได้กล่าวถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเรียนรูเ้ พื่อบรรลุ PLOs
Criteria 4.3
ควรแสดงการประเมินผลกระบวนการและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ว่าบรรลุหรือไม่

การดำเนินการ
ดัง Criteria 2.3

หลักสูตรจะเขียน SAR แสดงความเชื่อมโยงตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เน้นย้ำให้อาจารย์ประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน (ทั้ง
ออนไซต์และออนไลน์) ใน มคอ.5

ดัง Criteria 4.2

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.
มหาวิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษา คือ “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้
ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการสื่ อ สาร มี ค วามตระหนั ก ต่ อ สั ง คม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวติ ”
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หลักสูตรให้ความสำคัญกับปรัชญาการศึกษาใน 2 ประเด็น คือ
1) การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
2) การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และมีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังปรากฏใน มคอ. 3 ของทุกรายวิชา
สำหรับการสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาทั้ง 2 ประเด็นไปสู่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตร
เล็งเห็นว่าผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญมี 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ และ นักศึกษา
กลุ่มผู้มีส่วนได้
วัตถุประสงค์
ช่องทาง
ส่วนเสีย
การเผยแพร่
การเผยแพร่
1. อาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้สามารถจัดการ การประชุม
เรียนการสอนได้ตรง หลักสูตร
ตามปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษา
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ อาจารย์ผสู้ อน
ได้ตรงตามวิธีการสอน
ที่อาจารย์นำมาใช้ตาม
ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ผลการเผยแพร่
ปรัชญาการศึกษา
อาจารย์ผสู้ อนสามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดหลัก
-ให้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
-ให้เรียนรู้ดว้ ยตนเองได้
นักศึกษาสามารถเรียนรูโ้ ดย
ยึดหลัก
-ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้
-พยายามเรียนรูด้ ้วยตนเอง

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate
responsibly in the learning process.
นั ก ศึ ก ษาสามารถวางแผนการเรี ย นได้ ต ามความเหมาะสม เช่น สามารถเรีย นเพิ่ ม /ลด
แตกต่ างไปจากแผนการเรี ย นใน มคอ.2 ได้ และมี ร ายวิ ช าเลื อ กเสรีใ ห้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรีย นได้
หลากหลายตามความสนใจของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชา นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางกิจกรรม ซึ่งจะต่างกันออกไป
ตามลักษณะของวิชาและสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น เช่น ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ในการ
เรียนการสอนภาคบรรยาย นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการเรียนแบบ on line หรือ on site ได้
ตามความต้องการ
การเรียนวิชาที่มีภาคปฏิบัติ นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่
มหาวิท ยาลัย หรือเรียนด้วยตนเองที่ที่พัก และมีการสอบวัดผลด้วยตนเอง เช่น วิชาทอ 320 เคมี
อาหาร
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นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ว มในการประเมิ น ผลงานของเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาด้ วยกั น เช่น วิ ช าทอ 271
อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหาร
สำหรับ วิชาที่ เป็น ลั ก ษณะ Problem based learning หรือ Project based learning เช่น วิชา
ทอ 490 สั มมนา ทอ 496 โครงงานด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีก ารอาหาร วอ 497 สหกิ จ
ศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อสนใจที่ต้องการศึกษาได้เอง รวมทั้ง สามารถเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษามาเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ และมีโอกาสได้วางแผนการดำเนินงานด้วยตนเอง
3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the
students.
ในหลายๆ รายวิชา มีการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยกำหนดงานให้รับผิดชอบทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และมีการฝึกการเรียนรู้โดย
การปฏิ บั ติ โดยมี อ าจารย์ ผู้ ส อนกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เคราะห์ โต้ เถี ย ง แสดงความคิ ด เห็ น
(Sharing and discussion) โดยยึดพืน้ ฐานของความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ผ่านการนำเสนอโครงการ
หรือรายงานในรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก เช่น
วิชา ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหาร กำหนดค้นคว้าหาความรู้เพื่มเติมจากเอกสารวิชาการ
และนำมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
วิชาทอ 410 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ทอ 441 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม ทอ 443 การผลิต
ไวน์และเบียร์ กำหนดค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติมเรื่องวิธีการผลิตและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
วิชา ทอ 270 อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กำหนดให้นักศึกษาทำโครงร่างการ
พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning
how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g.,
commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to
experiment with new ideas and practices).
หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้
นักศึกษาแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาผ่านวิชาต่างๆ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน 2 แบบ คือ
1) Thinking Based Learning และ Experiential Learning เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ โดยในปีการศึกษา 2564 รายวิชามีการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการลง
มือปฏิบัติ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ที่สอดคล้องกับ CLOs และ PLOs (เอกสารอ้างอิง 3.4.1 มคอ.
3 http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/) มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ก ารทำงานร่ ว มกั บ
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ผู้อื่น การเข้าสั งคม การแก้ ปัญ หาเฉพาะหน้า เพื่ อพั ฒ นาทัก ษะด้านสั งคม คุณ ธรรม จริย ธรรม
เรียนรู้ขอ้ ด้อย ข้อเด่นของตนเองเพื่อพัฒนาตนให้เหมาะสมกับงาน (เอกสารอ้างอิง 3.4.2 มคอ. 4 วอ
497) มีกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ การฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมผู้ประกอบการ มีการฝึกอบรมโดยอาศัยระบบออนไลน์ เรื่องแนวทางการเป็นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหารท้องถิ่นในภาคเหนือ และมีการศึกษาดูงานด้านการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารอ้างอิง
3.4.3 กิ จกรรมส่ งเสริมการเรีย นรู้ การฝึก อบรม การศึก ษาดูงานนอกสถานที่ ) กิจกรรมเหล่านี้
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
2) Problem Based Learning และ Project Based Learning เน้ น การเรี ย นการสอนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น โจทย์ นำไปสู่ วิ เคราะห์ แ ละหาแนวทางแก้ ปั ญ หา เช่ น วิ ช า ทอ 491 โครงงานด้ า น
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร (เอกสารอ้ างอิ ง 3.4.4 มคอ. 3 ทอ 491) ในวิชานี้ จะมี
กิจกรรมให้นักศึกษาได้สร้างโจทย์วิจัย ตั้งสมมุติฐาน วางแผนการทดลอง ใช้ทักษะเรื่องการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ที่ได้จากการอ่านนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
ในระหว่างการทำโครงงาน รวมทั้งการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูลที่ได้ โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้คำแนะนำ
ปลายภาคการศึกษา หลักสูตรมีการจัดวันนำเสนอความก้าวหน้า/รายงานจบของโครงงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำเสนอผลงาน การใช้ส่ือและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำ
ให้แลกเปลี่ยนความรูท้ ั้งระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
Gap 3.4 ปัญหาที่พบคือกิจกรรมที่ตอ้ งลงมือปฏิบัติจริงมีปัญหาไม่สามารถลงพื้นที่ เข้า
ห้องปฏิบัติการ เข้าโรงงานได้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19
Approach
Deploy
Result
Improvement
Evidence
- ใช้ระบบ
- ใช้ระบบ
-นักศึกษาเกิดการ -นักศึกษามีองค์ ตัวอย่าง link วิดีโอ
การศึกษาด้วย
การศึกษาด้วย
เรียนรู้
ความรู้ สามารถ https://maejo365.
ตัวเองจากจาก
ตัวเองจากจาก
นำไปประยุกต์ใช้ได้ sharepoint.com/:v:
วิดีโอคลิป หรือ
วิดีโอคลิป หรือ
/s/Sec_4390_2021
สอนแบบสาธิต
สอนแบบสาธิต
_1_315784/EbgI0
ด้วยระบบออนไลน์ ด้วยระบบออนไลน์
0cqT_dIh3AESlniD
s0BaIBn2tFVpwm
ZNINRleBrBA?e=h
8D0ww
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Approach
-แบ่งกลุ่มย่อยไม่
เกินกลุ่มละ 20 คน
เพื่อใช้
ห้องปฏิบัติการ

Deploy
Result
-แบ่งกลุ่มย่อยไม่ - นักศึกษาได้ลง
เกินกลุ่มละ 20 คน มือปฏิบัติจริง
เพื่อใช้
ห้องปฏิบัติการ

Improvement
-นักศึกษาเกิด
ทักษะ ความ
ชำนาญ

Evidence

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ผ่ า นรายวิ ช าต่ า งๆ เช่ น วิ ช า ทอ 491 โครงงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
(เอกสารอ้างอิง 3.5.1 มคอ. 3 ทอ 491) ใช้ปัญ หาเป็นโจทย์ นำไปสู่วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รฯ ยั ง มี ร ายวิ ช าที่ ส นั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี แ นวคิ ด และได้ เ รี ย นรู้ ก ารเป็ น
ผู้ป ระกอบการ คื อ วิชา ทอ 361 การเป็ น ผู้ป ระกอบการและนวัต กรรมในอุ ต สาหกรรมอาหาร
(เอกสารอ้างอิง 3.5.2 มคอ. 3 ทอ 361) ซึ่งมีการสอน Design Thinking เป็นสาระหลัก
นอกจากวิชาเรีย นในหลั ก สู ต รแล้ว ยั งมี ก ารสนั บ สนุ นให้นั ก ศึก ษาเข้าร่วมกิ จกรรมนอก
หลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้การเตรียมความพร้อมทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและแนวทางการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจและเชิงพานิชย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการการเตรียมความ
พร้อมผูป้ ระกอบนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้ง
ที่ 9 ประจำปี ง บประมาณ 2564 ที่ จั ด โดยอุ ท ยานวิ ท ยาศาตร์ เ ทคโนโลยี เ กษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 8-22 กันยายน 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3 คน และ
โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้นักศึกษาได้ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติดว้ ยตัวเอง
ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ โยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยโครงการ
จั ด อยู่ ใ นช่ ว ง 12 กรกฎาคม-1 ตุ ล าคม 2564 ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง หมด 24 คน
(เอกสารอ้างอิง 3.5.3 เอกสารชีแ้ จงโครงการและรูปการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา)
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Gap 3.5 ปัญหาที่พบคือ นักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหลักสูตรน้อย
Approach
Deploy
Result
Improvement
- อาจารย์ที่
- อาจารย์ที่
- หากมีการระบุ - มีจำนวน
ปรึกษา/อาจารย์ ปรึกษา/อาจารย์ ให้เข้าร่วม จะมี นักศึกษาเข้าร่วม
ผูส้ อนแจ้งข่าว
ผูส้ อนแจ้งข่าว
จำนวนนักศึกษา กิจกรรมภายนอก
กิจกรรมผ่านทาง กิจกรรมผ่านทาง เข้าร่วมมากกว่า เพิ่มขึน้
ระบบออนไลน์
ระบบออนไลน์
แสดงความสนใจ (เพิ่มขึน้ 25 คน
พร้อมทั้งกระตุ้น และระบุให้เข้า
เอง
จาก 0)
ให้นักศึกษาเกิด ร่วมกิจกรรม
ความสนใจ

Evidence
เอกสารอ้างอิง
3.5.3 เอกสาร
ชีแ้ จงโครงการ
และการเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักศึกษา

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to
ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected
learning outcomes.
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการประเมินการเรียนการสอนทั้งในด้านประสิทธิภาพผู้สอน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยนักศึกษาปัจจุบันในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่
ละรายวิชาจะนำผลการประเมินและความคิดเห็นมารายงานใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาและนำมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป (เอกสารอ้างอิง 3.6.1 มคอ. 5)
มีการสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ซึ่ง
ในปี พ.ศ. 2564 บัณ ฑิตมีความพึงพอใจในการจัด แผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาในระดับ
มากและส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิด ว่ าความรู้และทัก ษะที่ได้รับ จากการเรีย นในหลัก สู ตรมีค วามเพี ย ง
พอที่จะทำให้มีค วามสามารถในการทำงานได้ดี นอกจากนี้บัณ ฑิตยั งระบุว่ามีความพึงพอใจเมื่อ
หลักสูตรใช้ระบบการเรียนการสอนแบบการลงมือปฎิบัติจริง การใช้การทดลอง/กรณีศึกษา/จำลอง
สถานการณ์ การศึกษาดูงานสถานที่จริง (เอกสารอ้างอิง 3.6.2 การสอบถามความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร)
หลักสูตรมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา
2564 ผู้ใช้บั ณ ฑิ ตมี ค วามพึ งพอใจบั ณ ฑิ ตทั้ งในด้ านคุณ ธรรมและจริย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปานกลาง (เอกสารอ้างอิง 3.6.3 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564) ซึ่งหลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียในหลายๆด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณพิตที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs
นอกจากนี้ห ลั ก สู ตรฯ ยั งดำเนินการปรับ ปรุงหลัก สูตรสำหรับ ปี ก ารศึก ษา 2565 เพื่อให้
หลั ก สู ต รมี ค วามทั น สมั ย สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ ต รงตามปรั ชญาการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รและ
มหาวิท ยาลั ย ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้ บัณ ฑิ ต รวมทั้ งตั วผู้ เรีย น โดยมี ส อบถามความ
ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่า จะเป็นทางวงวิชาการ
ทางอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์ผสู้ อน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำ PLOs CLOs
และวางแผนการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิง 3.6.4 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
3
1
Teaching and Learning Approach
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated
and communicated to all stakeholders. It is also
shown to be reflected in the teaching and learning
activities
3.2 The teaching and learning activities are shown to
allow students to participate responsibly in the
learning process
3.3 The teaching and learning activities are shown to
involve active learning by the students.
3.4 The teaching and learning activities are shown to
promote learning, learning how to learn, and instilling
in students a commitment for life-long learning (e.g.,
commitment to critical inquiry, information-processing
skills, and a willingness to experiment with new
ideas and practices).
3.5 The teaching and learning activities are shown to
inculcate in students, new ideas, creative thought,
innovation, and an entrepreneurial mindset.
3.6 The teaching and learning processes are shown to be
continuously improved to ensure their relevance to
the needs of industry and are aligned to the
expected learning outcomes.
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3

4 5













6 7
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AUN-QA Criterion 4: Student Assessment

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Area of improvement
Criteria 5.1
1. ยังไม่มีการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา
2. ยังไม่มีการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์การ
ประเมิน
3. ควรสร้างระบบกลไกและกระบวนการประเมินให้
ชัดเจนตั้งแต่การคัดกรองนักศึกษาแรกเข้าจนจน
การศึกษา
4. นักศึกษาต้องแสดงออกถึงทักษะด้านใดบ้าง ถึง
จะแสดงให้เห็นว่าบรรลุ PLOs
5. แสดงความสัมพันธ์ของ CLOs กับการประเมิน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับ PLOs
Criteria 5.2
เกณฑ์ประเมินนำไปสู่การบรรลุ PLOs หรือไม่
อย่างไร
Criteria 5.3
1. ควรสร้างระบบกลไกและกระบวนการให้ชัดเจน
มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การบรรลุ PLOs
2. ควรตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงธรรมของเกณฑ์
ประเมินนั้นๆ เช่น โดยการทวนสอบรายวิชา

การดำเนินการ
หลักสูตรจะจัดทำระบบการประเมินผลนักศึกษา
ก่อนสำเร็จการศึกษาจากผลการเรียนสะสม (GPA)
ซึ่งได้ผ่านการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้อง
กับ PLO และ CLO ของแต่ละรายวิชาอยู่แล้ว

ดัง Criteria 5.1

1. ดัง Criteria 5.1
2. หลักสูตรจะจัดให้มีการทวนสอบระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
3. หลักสูตรจะจัดให้มีการทวนสอบระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวม
ดัง Criteria 5.3

Criteria 5.4
ควรสร้างระบบกลไกและกระบวนการให้ชัดเจนมาก
ขึ้นเพื่อนำไปสู่การบรรลุ PLOs
Criteria 5.5
หลักสูตรจะจัดให้มีการจัดการข้อร้องเรียนให้มี
ควรสร้างระบบ กลไก และกระบวนการการจัดการ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งให้ชัดเจน
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4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching
and learning objectives.
หลักสูตรมีวิธีการประเมินนักศึกษาที่หลากหลาย แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสม
ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นการสอนในแต่ ล ะรายวิ ช า การประเมิ น ในรายวิ ช าต่ า งๆ หลั ก สู ต ร
กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบวิธีการประเมินใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งใน มคอ. 3
รูปแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นใหม่ ระบุช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา การกระจายน้ำหนักการประเมิน เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) และการตัดเกรดด้วย
Marking Schemes ซึ่งวิธีการประเมินจะมีหลายวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
CLO และ PLO เช่น ในวิชา ทอ 210 จุลชีววิทยาทางอาหารมีการออกแบบการประเมินดังนี้
PLO 2
อธิบายและประยุกต์ใช้
ความรูด้ ้านการวิเคราะห์
คุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพ และความ
ปลอดภัยอาหาร ได้
อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม

CLO
-อธิบายปัจจัยที่มผี ลต่อ
การเจริญของจุลินทรีย์
ในอาหาร
-ระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่
ทําให้เกิดโรคจากอาหาร
-ระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่
ทําห้อาหารเน่าเสีย
-เลือกใช้จุลินทรีย์ในการ
หมักอาหาร
เลือกวิธีควบคุมและ
ยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร
-เปรียบเทียบวิธี
วิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
อาหาร

วิธีการสอน
-การบรรยาย
-การยกตัวอย่าง
กรณีศกึ ษา
-การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
-การสอบข้อเขียน
-การมอบหมายงาน
-การนำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน

ในวิชา ทอ 497 สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการ
ประเมิน คือ การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการ โดยเกณฑ์คะแนนที่ใช้
คือ 1-5 คะแนน โดย 1 คือ นักศึกษามีสมบัติในด้านต่างๆ ที่สอบถามน้อยที่สุด และ 5 คือ นักศึกษา
มีสมบัติในด้านต่างๆ ที่สอบถามมากที่สุด
รายละเอียดที่กล่ าวมาทั้งหมดจะแจ้งให้นัก ศึกษาทราบในชั้ นเรียนของรายวิชานั้น ๆ และ
เผยแพร่ใน มคอ.3 อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวสามารถ

46
เปลี่ ย นแปลงได้ ห ากจำเป็ น และเมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคเรี ย น อาจารย์ ผู้ ส อนจะมี ก ารสรุ ป ผลของการ
ประเมินผลใน มคอ. 5 ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเช่นกัน
เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง 4.1.2 มคอ. 3 ทอ 210 http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/
เอกสารอ้างอิง 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการ
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf5FileList.aspx
เอกสารอ้างอิง 4.1.5 มคอ. 5 ทอ 210
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit,
communicated to students, and applied consistently.
หลักสูตรมีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการสื่อสารไป
ยังผู้เรียนและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดนโยบายให้มีการประเมินที่หลากหลายสอดคล้อง
กั บ CLO ไว้ใน มคอ. 3 ของทุ ก รายวิชา โดยระบุช่วงเวลาในการประเมิ น วิธีก ารประเมิน รวมทั้ ง
เกณฑ์ก ารประเมิน (Rubrics) การกระจายน้ำหนัก การประเมิน และการตัดเกรด ข้อมูลดังกล่าว
จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละวิชาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
(http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/tqfFileUpload/officer/tqf3FileList.aspx)
กรณีวิชาที่เน้นภาคทฤษฎี จะใช้การประเมินโดยการสอบข้อเขียนเป็นหลัก (สัดส่วนคะแนน
ประมาณ ร้อยละ 60-70) จะมีการสอบหลักคือการสอบกลางภาคและปลายภาค บางวิชาจะมีการ
สอบย่ อยเพื่อเก็ บ คะแนน วิธี ก ารประเมิน และเกณฑ์ ก ารประเมิน (Rubrics) จะขึ้นอยู่ กั บ รายวิชา
นอกจากนี้ยังมีการประเมินโดยการจัดทำรายงานหรือการนำเสนอหน้าชั้น (เอกสารอ้างอิง 4.2.1
มคอ. 3 ทอ 210, http://www.education.mju.ac.th/informationSystem)
กรณีวิชาที่เน้นการปฏิบัติ จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง รายงานการปฏิบัติงาน ผล
การประเมินจากหัวหน้างาน (สัดส่วนคะแนนประมาณ ร้อยละ 60-70) (เอกสารอ้างอิง 4.2.2 การ
ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการ)
มีการแจ้งคะแนนในการสอบแต่ละครั้ง เพื่อให้นักศึกษาปรับปรุงตัวเองในการสอบครั้งต่อไป
นัก ศึก ษาสามารถสอบถาม หากมี ข้อสงสั ย ในคะแนนที่ได้ รับ อาจารย์ อนุ ญ าตให้ นัก ศึก ษาขอดู
คะแนนและสามารถสอบถามแนวทางการตอบคำถามได้
เมื่อเสร็จสิน้ การสอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละวิชา จะรวบรวมคะแนนทั้งหมด ประเมินผล
และออกเกรดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ก่อนส่งเกรดไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อ
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ประกาศให้นักศึกษาทราบ หลักสูตรฯ จะมีการประชุมอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเพื่อแจ้งเกรดและ
ลงมติรับรอง (เอกสารอ้างอิง 4.2.3 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต) จากนั้นจะมีการประชุมพิจารณาเกรดระดับคณะอีกครั้ง
สำหรับการอุทธรณ์ หลักสูตรฯ กำหนดเรื่องการอุทธรณ์ของนักศึกษาไว้ใน มคอ. 2 หน้าที่
95 (เอกสารอ้างอิง 4.2.4 มคอ. 2 หลักสูตร พ.ศ. 2560) นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้
โดยตรง หากมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ คะแนนที่ ไ ด้ รั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น คะแนนสอบหรื อ คะแนนรายงาน
สามารถขอดูข้อสอบได้หากต้องการ นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่นักศึกษาไว้วางใจที่สุดได้โดยตรง ซึ่งจะได้นำเรื่อง
การอุทธรณ์เข้าประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา
2564 หลักสูตรฯ ไม่มีกรณีอุทธรณ์
สำหรับช่องทางอุทธรณ์ผ่านทางคณะนั้นจะมีหลักเกณฑ์และแนวทางการอุทธรณ์ ตามประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะฯ
มีคณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร และมี ขั้นตอนการร้องทุก ข์และการดำเนินการระบุไว้อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง 4.2.5
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์) แต่ละวิชาจะแจ้งช่วงระยะเวลาร้องเรียนและช่องทางติดต่อใน
รู ป แ บ บ QR code ไว้ ชั ด เจ น ใน ม ค อ . 3 (เอ ก ส า ร อ้ า งอิ ง 4 .2 .5 ม ค อ . 3 ท อ 3 6 1 ,
http://www.education.mju.ac.th/informationSystem) พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก
ของการเรียน นอกจากนี้ นักศึกษายั งสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี โดยมีช่องทาง
สำหรับการอุทธรณ์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของคณะ (https://engineer.mju.ac.th/)
4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied
consistently.
นักศึกษาจะได้รับการตรวจสอบความก้าวหน้าก่อนสำเร็จการศึกษา คือ เมื่อนักศึกษาเรียน
จบเทอม 1 ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้รับการตรวจสอบความก้าวหน้าจากอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
สหกิจศึกษาว่านักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขของการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หรือไม่ กล่าวคือ นักศึกษาจะต้องมีระดับคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (ระเบียบสหกิจศึกษา)
สำหรับ เกณฑ์ ก ารสำเร็จการศึก ษา หลัก สูตรฯ กำหนดเกณฑ์ ก ารสำเร็จการศึก ษาไว้ใน
มคอ. 2 หน้าที่ 90 ได้แก่ นักศึกษาเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
และต้ องไม่มี รายวิชาใดที่ได้รับ อัก ษร I และหรือ Op ต้องใช้เวลาเรีย นไม่ น้อยกว่าที่ ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตร ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า
2.00 ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
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กำหนด หากนัก ศึก ษาผ่ านตามเกณฑ์ ที่ ระบุไว้ จะถื อว่านัก ศึก ษามีคุ ณ สมบั ติ ตรงกั บ PLOs และ
CLOs และปรัชญาของหลักสูตร มีสมบัติของบัณฑิตของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ (เอกสารอ้างอิง
4.3.1 มคอ. 2 หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2560) ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ าถึ ง มคอ. 2 ได้ จ ากเว็ บ เพจของ
หลักสูตร บนเว็บไซต์ของคณะ และเฟสบุคของสาขาวิชา นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบ
เป็นรายบุคคลโดยอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว และมีการติดตาม
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ มีแนวโน้มไม่จบการศึกษาหรือจบการศึกษาล่าช้าผ่านทางอาจารย์ที่
ปรึ ก ษา โดยมี ค ณะกรรมการวิ ช ากำกั บ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานใน ทุ ก ๆ ภาคการศึ ก ษา
(เอกสารอ้างอิง 4.3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและรายชื่อนักศึกษาที่อาจจบช้า)
4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes,
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and
fairness in assessment.
มคอ.3 ทุ ก รายวิ ชาจะระบุ ช่ ว งเวลาในการประเมิ น ในรูป แบบปฏิ ทิ น การทำงาน วิธี ก าร
ประเมิ น รวมทั้ งเกณฑ์ ก ารประเมิ น (Rubrics) การกระจายน้ ำ หนั ก การประเมิ น การแจ้ งผลการ
ประเมินและการตัดเกรด ซึ่งจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการของในแต่
ละวิชาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ในระหว่างการเรียน อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ซึ่งต้อง
สัมพันธ์กับปฏิทินการศึกษา มีการแจ้งผลการประเมิน (Feedback) กลับไปยังนักศึกษาภายหลังการ
ประเมินตามที่ปฏิทินกำหนด เช่น ภายใน 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนหลังการประเมิน การประเมินผลจะ
ประเมินตาม Rubrics ที่ระบุไว้ ทั้งการสอบ การทำรายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งแต่ละวิชาจะ
มีการออกแบบ Rubrics ที่แตกต่างกันไปให้ สอดคล้องกับ วิธีการประเมิน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนจะรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด นำมาตัดเกรดตามเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ โดยอาจตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มหรือผสมผสาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่
ละรายวิชา เกรดที่ผ่านการรับรองจากหลั กสูตรและคณะแล้วแจ้งให้นักศึกษาทราบตามกำหนดที่
มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในปฏิทินการศึกษาผ่านทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทุกรายวิชากำหนดเกณฑ์การประเมิน จัดทำ Rubrics กำหนดระยะเวลาการประเมิน เกณฑ์
การให้คะแนนและการตัด เกรด ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน CLOs และ PLOs โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จัดทำ มคอ. 3 ที่มีการระบุรายละเอียดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น (เอกสารอ้างอิง
4.4.1 มคอ.3) ซึ่งเกณฑ์ต่างๆมีการนำมาใช้จริง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการยืนยันว่าการประเมินไม่ ได้เกิดจากอารมณ์ อคติ ของอาจารย์ผู้สอน
เพื่ อ ความโปร่ ง ใส อาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาขอสอบถามผลการประเมิ น
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ได้ นอกจากนี้เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ผลการประเมินจะรายงานอยู่ใน มคอ.5
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พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม ของอาจารย์ ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รและต้ อ งมี ก ารรั บ รองการประชุ ม
(เอกสารอ้างอิง 4.4.2 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ) และ
สุดท้ายจะมีการประชุมในระดับคณะก่อนจะส่งไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อประกาศให้
นักศึกษาทราบ
4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the
expected learning outcomes of the programme and its courses.
มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชามีการระบุความเชื่อมโยงของ PLOs กับ CLOs และบทเรียนแต่ละ
บทรวมทั้งระบุว่าการสอบแต่ละครั้งหรืองานที่มอบหมายให้ทำแต่ละงานมีความเชื่อมโยงกับ CLOs
ใดบ้าง รวมทั้งระบุวิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินที่เป็น Rubrics (เอกสารอ้างอิง 4.5.1 มคอ. 3)
เมื่อจบภาคการศึก ษาความเชื่อมโยงของ PLOs กั บ CLOs วิธีก ารประเมินและผลการประเมินจะ
แสดงใน มคอ. 5 (เอกสารอ้างอิง 4.5.2 มคอ.5) เมื่อเชื่อมโยงทุกรายวิชาเข้าด้วยกัน จะสามารถ
บรรลุได้ทุก PLOs ที่หลักสูตรกำหนดไว้
อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาร่ ว มกั น ว่ า วิ ธี ก ารประเมิ น สอดคล้ อ งและ
ตอบสนองต่อ CLOs และ PLOs หรือไม่ ในกรณีที่ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาออกมาใน
ระดับสูงมากหรือต่ำมาก อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจะพิจารณาร่วมกันว่าอะไรคือสาเหตุ ไม่ว่าจะ
เป็ น วิ ธี ก ารเรี ย นการสอน วิ ธี ก ารประเมิ น เกณฑ์ ก ารประเมิ น หรื อ ตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง เช่ น ในปี
การศึกษา 2564 ในรายวิชา ทอ 321 วิเคราะห์อาหาร ผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึกษาค่อนข้างต่ำ ในที่
ประชุมหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกันแล้ว พบว่าสาเหตุน่าจะมาจากสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอนที่เป็นแบบออนไลน์ทำให้นักศึกษาสูญ เสียความสนใจในบทเรียนได้ง่าย จึงมีคำแนะนำให้เพิ่ม
การปฏิสั มพั นธ์ ระหว่างอาจารย์ ผู้ส อนกั บ นัก ศึกษาหรือกำหนดสิ่งดึงดูดความสนใจ เช่น การให้
คะแนนตอบคำถามในระหว่างเรียน เป็นต้น
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Gap 4.5 ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีระบบการทวนสอบความสอดคล้องที่ชัดเจน
Approach
Deploy
Result
Improvement
จัดให้มรี ะบบการ จัดให้มรี ะบบการ ยังไม่มีผลการ
ยังไม่มีการ
ทวนสอบความ ทวนสอบความ
ประเมิน
พัฒนาขึ้น
สอดคล้องที่
สอดคล้องที่
ชัดเจน
ชัดเจน เช่น แบ่ง
ผูร้ ับผิดชอบ
กำหนดหัวข้อ
เกณฑ์การ
พิจารณความ
สอดคล้อง

Evidence

4.6 Feedback of student assessment is shown to be Provided in a timely manner.
จากที่กล่าวไปแล้ว ใน ข้อ 4.3 และ 4.4 ว่าทุกรายวิชามีการกำหนดกิจกรรมและเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินไว้ล่วงหน้าและระบุไว้ใน มคอ. 3 (เอกสารอ้างอิง 4.6.1 มคอ. 3 ) ซึ่งการแจ้งกลับผล
การประเมินไม่ว่าจะเป็นผลการการสอบหรือการจัดทำรายงาน เป็นสิ่งที่ระบุไว้เช่นเดียวกัน โดยอาจ
กำหนดเป็นช่วงเวลา เช่น 1 สัปดาห์ 1 เดือนหลังการสอบ/การส่งงาน หรือกำหนดเป็นวันที่ที่แน่นอน
โดยที่ ภ ายหลั งการสอบหรื อ การส่ ง งานแต่ ล ะครั้ง อาจารย์ จ ะแจ้ งคะแนนสอบ/รายงานพร้ อ ม
คำแนะนำในการจัดทำรายงาน มีการเฉลยข้อสอบบางข้อเพื่ อแสดงวิธีท ำ การคำนวณหรือแนว
คำตอบที่เหมาะสมให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้คำตอบและแนวทางการตอบคำถามที่
ถู ก ต้ อ ง ทำให้ เกิ ด การพั ฒ นาตั ว เองในการสอบ/การส่ งงานครั้งต่ อ ไป และอาจารย์ จ ะประเมิ น
พัฒนาการของนักศึกษาจากการส่งงานครั้งต่อไป (เอกสารอ้างอิง 4.6.2 ตัวอย่างการแจ้งกลับผล
การประเมิน) ซึ่งส่วนใหญ่ นักศึกษามีแนวโน้มของพัฒนาการที่ดีข้นึ เมื่อได้รับคำแนะนำ โดยเฉพาะใน
ส่วนของการทำรายงาน ในส่วนของคะแนนสอบนั้น นักศึกษามักนำไปใช้ในการตัดสินใจสำหรับการ
เพิ่ม/ถอนรายวิชา
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4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and
alignment to the expected learning outcomes.
ทุ ก สิ้ น ภาคการศึ ก ษา จะมี ก ารประชุม อาจารย์ ผู้ ส อนและอาจารย์ ผู้ ดู แ ลหลั ก สู ต ร เพื่ อ
พิจารณาผลการประเมินการเรียนรู้ ของนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาแผนการเรียน
การสอน วิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน ของวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้นและพิจารณา
ของรายวิชาที่จะสอนในภาคการศึกษาถัดไป โดยจะยึดความสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs
นอกจากนี้ ยังมีผลการประเมินจากนักศึกษาในด้านผู้สอน เนื้อหาการสอน วิธีการสอน สิ่ง
อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะสรุปคะแนนการประเมิน ปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะจากนัก ศึกษานำมารายงานใน มคอ. 5 และกำหนดการปรับ ปรุงการเรียนการสอน
ทบทวนวิธีการประเมิน ทบทวนเกณฑ์การประเมินและปัญหาต่างๆ ของแต่ละวิชาเพื่อนำมาใช้ในการ
เรียนการสอนครั้งต่อไปของวิชานั้น (เอกสารอ้างอิง 4.7.1 มคอ. 5)
ทุกปีการศึกษา จะมีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหม่และผู้ใช้บัณฑิตจบใหม่
เช่น ความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรจะประเมินด้านการเรียนรู้ เช่น ผล
การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
เมื่อสำเร็จการศึกษา การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด ใน
รายละเอีย ดของหลั ก สู ตรจะประเมินวิธีก ารสอนที่ ชอบและสนใจ กิจกรรมเสริมหลัก สูตรที่ควร
ดำเนินการก่ อนสำเร็จการศึก ษา ความรู้และทัก ษะต่างๆ เพี ยงพอหรือไม่ ต้องการให้เพิ่มเติมใน
หั ว ข้ อ ใด ในส่ ว นของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต จบใหม่ จ ะประเมิ น ด้ า น เช่ น ความพึ ง พอใจบั ณ ฑิ ต ทั้ งในด้ า น
คุณ ธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญ ญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตร
จะรวบรวมผลการประเมิน ข้อคิดเห็นต่า งๆ มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลต่อไป (https://e-plan.mju.ac.th/ReportStudentOfEnd.aspx)
ทุก 5 ปีการศึกษา จะมีการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรฯ ปีการคึกษา 2565 มีการ
สอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน
ผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของภาคเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนำความต้องการเหล่านั้นมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ปรับปรุงรายวิชาที่มีอยู่ให้มีคามทันสมัยอยู่เสมอ กำหนดวิธีการประเมิน เกณฑ์ที่สอดคล้องและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ สุ ด ท้ า ยแล้ ว หลั ก สู ต รสามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตามที่ ต ลาดต้ อ งการได้
(เอกสารอ้างอิง 4.7.1 มคอ. 2 หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา พ.ศ. 2565)
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Gap 4.7 ปัญหาที่พบคือ จำนวนผู้ให้การประเมินยังมีค่อนข้างน้อย ไม่ถึงประมาณร้อยละ 50
Approach
Deploy
Result
Improvement
Evidence
ขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือ ยังไม่มีผลการ
ยังไม่มีการพัฒนา
ในการตอบ
ในการตอบ
ดำเนินงาน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
เพิ่มช่องทางการ เพิ่มช่องทางการ
ส่งแบบสอบถาม ส่งแบบสอบถาม
จัดทำ
จัดทำ
แบบสอบถามให้ แบบสอบถามให้
ง่ายต่อการทำ
ง่ายต่อการทำ

53
Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
4
1 2
Student Assessment
4.1 Variety of assessment methods are shown to
be used and are shown to be constructively
aligned to achieving the expected learning
outcomes and the teaching and learning
objectives.
4.2 The assessment and assessment-appeal
policies are shown to be explicit, communicated
to students, and applied consistently.
4.3 The assessment standards and procedures for
student progression and degree completion, are
shown to be explicit, communicated to
students, and applied consistently.
4.4 The assessments methods are shown to include
rubrics, marking schemes, timelines, and
regulations, and these are shown to ensure
validity, reliability, and fairness in assessment
4.5 The assessment methods are shown to
measure the achievement of the expected
learning outcomes of the programme and its
courses.
4.6 Feedback of student assessment is shown to
be Provided in a timely manner.
4.7 The student assessment and its processes are
shown to be continuously reviewed and
improved to ensure their relevance to the
needs of industry and alignment to the
expected learning outcomes.
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA Criterion 5: Academic Staff

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Areas for Improvement
6.2.1 ควรแสดงให้ เ ห็ น สั ด ส่ ว นภาระงานของ
อาจารย์กับ PLOs
6.2.2 ควรประเมิน ความพึ งพอใจต่อ ภาระงาน
สอนของบุคลากร
6.5 ค วรแส ด งข้ อ มู ล ก ารพั ฒ น าต น เอ งที่
สอดคล้องกับ PLOs
6.6 ควรแสดงให้เห็นเกณฑ์ กลไก กระบวนการ
ชัดเจนมากขึ้น

การดำเนินงาน
5.4.1 หลักสูตรได้มอบหมายภาระงานสอนตาม
PLOs ที่อาจารย์แต่ละท่านเชี่ยวชาญ
5.4.2 หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อภาระงานสอน
5.7 หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ตนเองตาม PLOs
5.5 คณะได้กำหนดเกณฑ์ในการเลือ่ นเงินเดือน
โดยอาจารย์จะกำหนดสัดส่วนภาระงานอื่น
(นอกเหนือจากภาระงานบริหารและภาระงานตาม
พันธกิจ) ในแบบข้อตกลงภาระงาน หลังจากนั้น
ประธานอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานชั้นต้น และคณบดีจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขัน้ สุดท้าย ทั้งนีค้ ณะจะ
ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้อาจารย์รับทราบเป็น
การส่วนตัว โดยสามารถสอบถามและอุทธรณ์ผล
การประเมินได้
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5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to
ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for
education, research, and service.
เพื่อให้หลั กสูตรสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจ 3 ด้าน คือ การจัดการเรีย นการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ หลักสูตรมีการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ โดย
สำรวจการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ไม่ผู้เกษียณอายุราชการ
ภายใน 5 ปี ดังแสดงในตาราง 5.1.1 หลังจากทีเ่ พิ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ท่าน ได้เกษียณอายุ
ราชการในปี 2564 ดังแสดงในตาราง 5.1.2
ตาราง 5.1.1 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อสกุล
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผศ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร

ความเชี่ยวชาญ / PLO
การประกันคุณภาพ / PLO 2
การเป็นผู้ประกอบการ / PLO 3
เคมี / PLO 2
จุลชีววิทยา / PLO 2
การแปรรูป / PLO 1

ปีที่เกษียณอายุราชการ
2572
2576
2583
2587
2592

ตาราง 5.1.2 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อสกุล
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ / PLO
เคมี / PLO 2
การแปรรูป / PLO 1
โภชนศาสตร์ / PLO 4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / PLO 5
การแปรรูป / PLO 1

ปีที่เกษียณอายุราชการ
2564
2564
2567
2570
2590

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงได้กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ และได้มอบหมายให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือก คือ อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร สืบทอดภาระงานสอนของ อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด ในปี
การศึกษา 2564 นอกจากนี้ อ.ดร.ศรัญ ญา สุวรรณอังกูร ยังมีความเชี่ย วชาญด้านการแปรรูป
อาหาร ทำให้สามารถสืบทอดภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการของ อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
อย่างไรก็ตาม อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร ยังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท ดังนั้นหลักสูตรจึงได้โยกย้าย รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
เป็นรองประธานอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท และแต่งตั้ง อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
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เป็นอาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลัก สูตรปริญ ญาตรี นอกจากนี้ อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรได้มีมติ
แต่ งตั้ ง ผศ.ดร.ชนัน ท์ ภั ส ร์ ราษฎร์นิ ย ม เป็ น ประธานอาจารย์ ผู้รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2565
นอกจากนี้ หลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์หลายท่านร่วมสอนในรายวิชาเดียวกับ ผศ.ดร.
ฉวีวรรณ พั นธ์ไชยศรี และ อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด เพื่อสืบ ทอดภาระงานสอน งานวิจัย และงาน
บริการวิชาการ ด้านเคมีอาหารและการแปรรูป อาหาร ตามลำดับ (เอกสารอ้างอิง 5.1.1 การสืบ
ทอดภาระงานสอนของอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ)
หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย
ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2564 สำหรับ อ.ดร.จิตรา
พร งามพีระพงศ์ กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารประกอบการสอนและบทความวิชาการเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในปี พ.ศ. 2566
Gap 5.1.1 อาจารย์ใหม่มคี ุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาโท
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การโยกย้าย
การโยกย้าย รศ.ดร. หลักสูตรปริญญา
การแต่งตัง้ ผศ.
ตาราง 5.1.1 – 5.1.2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ วิวัฒน์ หวังเจริญ
ตรีและปริญญาโทมี ดร.ชนันท์ภัสร์
หลักสูตรปริญญา
เป็นรองประธาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ราษฎร์นยิ ม เป็น
ตรีที่มีคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มี
ประธานอาจารย์
ตามเกณฑ์
หลักสูตรปริญญาโท คุณสมบัตเิ ป็นไป
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานเป็น
ตามเกณฑ์
หลักสูตรปริญญา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
ตรี เนื่องจากมี
หลักสูตรและ
ความเชี่ยวชาญด้าน
ปริญญาโท
การปรับปรุง
หลักสูตร

Gap 5.1.2 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
Approach
Deploy
Results
การมอบหมายให้
การมอบหมายให้
อาจารย์ท่านอื่น
อาจารย์ท่านอื่นร่วม ผศ.ดร.กรผกา
สามารถสืบทอด
สอนในรายวิชา
อรรคนิตย์ ผศ.
ความเชี่ยวชาญด้าน
เดียวกับอาจารย์ที่ ดร.ชนันท์ภัสร์
การสอนของ

Improvement
Evidence
อ.ดร.จิตราพร งาม เอกสารอ้างอิง 5.1.1
พีระพงศ์ สามารถ
สืบทอดงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ
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Gap 5.1.2 การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
Approach
Deploy
Results
เกษียณอายุราชการ ราษฎร์นยิ ม ผศ.
อาจารย์ที่
ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ เกษียณอายุราชการ
อ.ดร.จิตราพร งาม
พีระพงศ์ และ อ.
ดร.ศรัญญา
สุวรรณอังกูร ร่วม
สอนในรายวิชา
เดียวกับ ผศ.ดร.
ฉวีวรรณ พันธ์ไชย
ศรี และ อ.ดร.ธเนศ
แก้วกำเนิด

Improvement
ของ ผศ.ดร.
ฉวีวรรณ พันธ์ไชย
ศรี นอกจากนี้ ผศ.
ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
และ อ.ดร.ศรัญญา
สุวรรณอังกูร
สามารถสืบทอด
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการของ
อ.ดร.ธเนศ แก้ว
กำเนิด

Gap 5.1.3 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Approach
Deploy
Results
Improvement
การสนับสนุนให้
การแนะนำวิธีการ ผศ.ดร.กนกวรรณ อ.ดร.จิตราพร งาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เตรียมเอกสาร
ตาลดี ได้ดำรง
พีระพงศ์ จะขอ
หลักสูตรขอกำหนด สำหรับขอกำหนด
ตำแหน่งผู้ช่วย
กำหนดตำแหน่งทาง
ตำแหน่งทาง
ตำแหน่งทาง
ศาสตราจารย์ ในปี วิชาการภายในปี
วิชาการ
วิชาการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2566

Evidence

Evidence
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5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to
improve the quality of education, research, and service.
หลัก สูตรได้ป ระเมินภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ป ระจำ
หลักสูตรจำนวน 10 ท่าน ในปีการศึกษา 2560-2564 พบว่า ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ไม่เท่ากัน ดังแสดงในตาราง 5.2.1 แต่ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนเกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ยกเว้น
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี และ อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด ที่เกษียณอายุราชการในภาคการศึกษาที่
1 ทั้งนี้ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก และ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ มีภาระงานสอนระดับ ปริญ ญาโท
จำนวนมาก สำหรับ อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร หลักสูตรได้วางแผนให้สืบทอดภาระงานสอนของ
อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด เพิ่มอีก 3 รายวิชา ในปีการศึกษา 2565 (เอกสารอ้างอิง 5.2.1 รายงานการ
ประชุมอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565)
ตาราง 5.2.1 ค่า FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในปีการศึกษา
2560-2564
ปีการศึกษา
ชื่อสกุล
2560
2561
2562
2563
2564
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
1.97
2.30
1.65
2.26
1.59
ผศ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
1.35
1.20
1.34
1.34
1.42
ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
2.62
1.63
1.73
1.72
1.72
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
0.97
1.27
1.33
1.42
1.49
อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
1.11
รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก
1.29
2.02
1.24
1.19
1.29
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
1.70
1.50
1.82
2.55
1.76
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
1.71
2.20
1.46
2.18
1.38
ผศ.ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
1.47
1.47
1.58
1.35
อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
2.02
1.57
1.64
1.53
0.38
เฉลี่ย
1.68
1.68
1.53
1.73
1.35
Gap 5.2.1 ภาระงานสอนของอาจารย์ไม่เท่ากัน
Approach
Deploy
Results
การสอบถาม
หลักสูตรได้
ภาระงานสอน
ความพึงพอใจต่อ สอบถามความพึง ของอาจารย์มี

Improvement
หลักสูตรได้
วางแผนให้ อ.

Evidence
เอกสารอ้างอิง
5.2.1

59
Gap 5.2.1 ภาระงานสอนของอาจารย์ไม่เท่ากัน
Approach
Deploy
Results
ภาระงานสอน
พอใจของ
ปริมาณใกล้เคียง
อาจารย์ต่อภาระ กันมากขึน้
งานสอนในที่
ประชุมอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตร

Improvement
ดร.ศรัญญา
สุวรรณอังกูร สืบ
ทอดภาระงาน
สอนของ อ.ดร.
ธเนศ แก้วกำเนิด
เพิ่มขึน้ ในปี
การศึกษา 2565

Evidence

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are
determined, evaluated, and communicated.
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ำหนดสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และนำสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรประเภทบริห าร วิช าการ และสนั บ สนุน โดยจัด ทำเป็ น คู่ มื อ สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยในปี 2553 ปัจจุบันมหาวิทยาลัย อ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานใน
คู่ มื อ สมรรถนะ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง มิ ถุ น ายน 2554 ในการประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากร
(เอกสารอ้างอิง 5.3.1 คู่มือสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
สำหรับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนั้น กองบริหารทรัพยากรบุคคลอาศัยผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิ ทยาลัย (1 ตุลาคม - 30 กันยายน) ที่คณะรายงานมายังกองบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล และสรุป ผลการประเมิ น ดั งกล่ า วเป็ น สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะปี
นอกจากนี้ ฝ่ายพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ สำนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ได้รวบรวมหั วข้อ สมรรถนะที่
บุคลากรได้ค่าต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนั้นๆ
ทั้งนี้ หลั ก สู ตรได้ก ำหนดสมรรถนะของอาจารย์ ให้สอดคล้อ งกั บ ผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้ของ
นักศึกษา โดยแบ่งสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. มีความรูใ้ นรายวิชา หลักสูตรที่สอน และเทคนิควิธีการสอน
2. เลื อ กใช้เทคนิ ค การเรีย นการสอนที่ เหมาะสมกั บ ผู้ เรีย นเป็ น อย่ างดี มี ก ารนํ า ผลการ
ประเมินผู้สอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
3. นําความรู้ ประสบการณ์ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนการสอน มีเทคนิค
การเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รียน
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4. มีเทคนิค การเรีย นการสอนและงานวิจัย ในชั้นเรีย นที่ส ามารถพั ฒ นาผู้เรีย นได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดและนําไปเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่นื ได้
5. ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สามารถเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ
3 ขึ้ น ไป ในขณะที่ อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ด ำรงตำแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ แ ละรอง
ศาสตราจารย์ต้องมีสมรรถนะตั้งแต่ระดับ 4 ขึน้ ไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีสมรรถนะในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้เข้ารับ การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (เอกสารอ้างอิง 5.3.2
การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร)
หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่าน จากงานบริหาร งานตามพันธกิจ ได้แก่ งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น งาน
บริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน (เอกสารอ้างอิง 5.3.3 หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย, เอกสารอ้างอิง 5.3.4 การ
ปรับปรุงเกณฑ์คิดคำนวณภาระงานพันธกิจบุคลากรประเภทวิชาการ)
นอกจากนี้ ประธานอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลัก สู ต รได้ ป ระเมิ น สมรรถนะที่ จ ำเป็ นในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความใฝ่รู้ การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทัก ษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัก ษะการให้
คำปรึกษา ทักษะการสอน ทักษะด้านการวิ จัยและนวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
ความกระตือรือร้นและการเป็นแบบอย่างที่ดี การบริหารจัดการ การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ การ
แก้ ไขปัญ หา รวมทั้งประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการทำงาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่
ความมีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หลังจาก
นั้น คณบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึน้ ไป จึงประเมินบุคลากรทุกท่านอีกครั้ง (เอกสารอ้างอิง
5.3.5 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งานในคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ 2011 Institute of
Food Technology (IFT) Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
Science Programs (เอ ก ส า ร อ้ า งอิ ง 5 .3 .6 Resource Guide for Approval and Reapproval of
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Undergraduate Food Science Programs) นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน วิธีการประเมินผล สื่อการ
สอนออนไลน์ เป็นต้น ในระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอน รับรองผลการศึกษา
และทวนสอบประสิทธิผลของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุก
ท่านได้ระบุวิธีการสอน วิธีการประเมินผล และสื่อการสอน ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
รวมทั้ งระบุ ผ ลการประเมิ น ตนเองและผลการประเมิน การสอนจากนั ก ศึ ก ษาในรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ผ่านการเป็นผู้ช่วยงานวิจัย
และผู้ช่วยงานบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิง 5.3.7 งานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตร) นอกจากนี้ หลัก สูตรได้กำกับติดตามคุณ สมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้มีผลงานวิชาการ
เป็นไปตามมาตรฐาน (เอกสารอ้างอิง 5.3.8 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)
Gap 5.3.1 การประเมินสรรถนะไม่ได้พิจารณาความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครบถ้วน
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การพิจารณา
การพิจารณา
มหาวิทยาลัยใช้ คณะอาจใช้
เอกสารอ้างอิง
ความเห็นของผู้มี ความเห็นของ
คะแนนความพึง คะแนนความพึง 5.3.5
ส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษาและ
พอใจของ
พอใจของบัณฑิต
อย่างครบถ้วน
บัณฑิต
นักศึกษาในการ ในการประเมินสร
ประเมินภาระงาน รถนะของ
สอนเชิงคุณภาพ อาจารย์
5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are
appropriate to qualifications, experience, and aptitude.
หลักสูตรได้กำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตรในระหว่างการออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับ 2011 Institute of Food Technology
(IFT) Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food Science Programs
(เอกสารอ้ า งอิ ง 5.3.6 Resource Guide for Approval and Reapproval of Undergraduate Food
Science Programs) โดยมอบหมายให้ อ าจารย์ แ ต่ ล ะท่ า นเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าตามความ
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เชี่ยวชาญ อย่ างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษา หลังจากนั้น อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาจึง
ทาบทามอาจารย์ ท่ านอื่นที่ มีค วามเชี่ย วชาญและประสบการณ์ สอดคล้ องกั น ให้ เป็น ผู้ร่วมสอน
รายวิชาดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
ร่วมกันกำหนดร้อยละความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา ในระหว่างการประชุมวางแผนจัดการเรียน
การสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าภาระงานของอาจารย์ทุกท่านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักสูตรได้มอบหมายภาระงานสอนให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 5.4.1 ความเชี่ยวชาญ
และภาระงานสอนของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร) ด้วยเหตุนี้ ภาระ
งานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรส่วนใหญ่ จึงสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่แต่ละท่านเชี่ยวชาญ ดังแสดงในตาราง 5.4.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
PLO 1 และ PLO 2 ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก ทำให้สามารถดำเนินการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตาราง 5.4.1 ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรในปี
การศึกษา 2564 ตามผลลัพธ์การเรียนรูข้ องหลักสูตร
ชื่อสกุล
ภาระงานสอน
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7
ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์
0.20
0.20
0.02
1.17
ผศ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
0.18
0.09
0.04
1.03
0.02
0.06
ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
0.40
0.26
1.03
0.03
อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
0.06
0.30
0.06
1.03
0.02
0.03
อ.ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
0.08
0.17
0.77
0.02
0.02
รศ.ดร.วิจติ รา แดงปรก
0.14
0.04
0.02
0.06
1.03
รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
0.08
0.23
1.17
0.20
0.08
ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
0.25
0.05
0.03
1.03
0.02
อ.ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
0.04
0.03
0.03
0.26
นอกจากนี้ หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ภาระงานสอนและพบว่ า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อปริมาณภาระงานสอน ความ
เหมาะสมของภาระงานกับความเชี่ยวชาญ และวิธีการแบ่งภาระงานสอน ในระดับดี โดยคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00, 4.14 และ 4.14 ตามลำดับ และให้ข้อเสนอแนะในการแบ่งภาระงานสอน เช่น ควรแบ่ง

63
ภาระงานตามสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู้ รียน สอบถาม
ความต้องการสอนในรายวิชาที่มอี าจารย์หลายท่านเชี่ยวชาญ เป็นต้น
Gap 5.4.1 หลักสูตรไม่ได้มอบหมายภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การติดตาม
หลักสูตรติดตาม งานวิจัยและงาน อาจารย์
เอกสารอ้างอิง
งานวิจัยและงาน งานวิจัยและงาน บริการวิชาการ ผูร้ ับผิดชอบ
5.3.7
บริการวิชาการ บริการวิชาการใน ของอาจารย์
หลักสูตรร่วมกัน
ที่ประชุมของ
ผูร้ ับผิดชอบ
ดำเนินการวิจัย
อาจารย์
หลักสูตร
และบริการ
ผูร้ ับผิดชอบ
สอดคล้องกับ
วิชาการ
หลักสูตร
ความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ของหลักสูตร
5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit
system which accounts for teaching, research, and service.
มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์ในการคำนวนภาระ
งานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ (เอกสารอ้างอิง 5.3.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย, เอกสารอ้างอิง 5.3.4 การปรับปรุงเกณฑ์
คิด คำนวณภาระงานพั นธกิ จบุ ค ลากรประเภทวิชาการ) และคณะได้ก ำหนดเกณฑ์ ในการเลื่อ น
เงินเดือน ซึ่งประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 80 และสมรรถะในการปฏิบัติงานร้อยละ 20
(เอกสารอ้างอิง 5.3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงาน
ในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) โดยแจ้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้รับทราบและให้กำหนดสัดส่วนภาระงานอื่น (นอกเหนือจากภาระงานบริหารและภาระ
งานตามพันธกิจ) ในแบบข้อตกลงภาระงาน หลังจากนั้นประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานชั้นต้น และคณบดีจะประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย ทั้งนี้คณะจะ
ส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้อาจารย์รับทราบเป็นการส่วนตัว โดยสามารถสอบถามและอุทธรณ์ผล
การประเมิ น ได้ นอกจากนี้ หลั ก สู ต รได้ ติ ด ตามการเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของผูด้ ำรงตำแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

64
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับคำแนะนำจาก
รศ.ดร.วิ จิ ต รา แดงปรง และ รศ.ดร.วิ วั ฒ น์ หวั ง เจริ ญ ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รที่ มี
ประสบการณ์และตำแหน่งทางวิชาการสูงกว่า ทำให้ ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ได้ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2564 สำหรับ อ.ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ กำลังอยู่ระหว่างการ
เตรียมเอกสารประกอบการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายในปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้ง
คณะอนุก รรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ป ระเมินผลการสอนและคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ รวมทั้ งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
(เอกสารอ้างอิง 5.5.1 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
Gap 5.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การสนับสนุน
หลักสูตร
ผศ.ดร.
อ.ดร.จิตราพร
อาจารย์
สนับสนุนอาจารย์ กนกวรรณ ตาลดี งามพีระพงศ์
ผูร้ ับผิดชอบ
ผูร้ ับผิดชอบ
ได้ดำรงตำแหน่ง กำลังเตรียมขอ
หลักสูตรให้ขอ
หลักสูตรให้ขอ
ผูช้ ่วย
กำหนดตำแหน่ง
กำหนดตำแหน่ง กำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์ใน ผูช้ ่วย
ทางวิชาการ
ทางวิชาการผ่าน ปี พ.ศ. 2564
ศาสตราจารย์
การให้คำแนะนำ
ภายในปี พ.ศ.
เกี่ยวกับการ
2566
เตรียมเอกสาร
5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account
professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.
กองบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลได้ระบุ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สวัส ดิก าร บทบาทหน้ าที่ และความ
รับ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากร บนเว็ บ ไซต์ (https://personnel.mju.ac.th) ได้ แ ก่ กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ
กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสวัสดิการ สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัย การลาศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม การทำวิจัย การเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ การไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ สิทธิการลา วันเวลาปฏิบัติงาน
และวิธีการลงเวลาปฏิบัติงาน (เอกสารอ้างอิง 5.6.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
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2560, เอกสารอ้างอิง 5.6.2 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2563, เอกสารอ้างอิง
5.6.3 สวัสดิการ สิทธิป ระโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2561, เอกสารอ้างอิง 5.6.4 หลั ก เกณฑ์ วิธีก ารจัดสรรบ้ านพั ก และการเข้าพั ก อาศั ย ในบ้านพั ก
มหาวิ ท ยาลั ย , เอกสารอ้ า งอิ ง 5.6.5 ขั้ น ตอนการลาศึ ก ษาต่ อ , เอกสารอ้ างอิ ง 5.6.6 ขั้ น ตอน
บุคลากรไปฝึกอบรมวิจัย ณ ต่างประเทศ, เอกสารอ้างอิง 5.6.7 ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียน
หนังสือหรือตำราทางวิชาการ, เอกสารอ้างอิง 5.6.8 ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้ าง
วิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ, เอกสารอ้างอิง 5.6.9 การให้บุคลากรสายวิชาการไปสอน
หรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2555, เอกสารอ้างอิง 5.6.10 สิทธิการลาของ
บุคลากร, เอกสารอ้างอิง 5.6.11 วัน เวลาปฏิบัติงาน และวิธีการลงเวลาปฏิบัติงาน ของผูป้ ฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564)
นอกจากนี้งานสภาพนักงานได้ระบุ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบนเว็บไซต์ (https://facsenategeneral.mju.ac.th) (เอกสารอ้างอิง 5.6.12 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนวทางปฏิบัติ
พ.ศ. 2552, เอกสารอ้างอิ ง 5.6.13 แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนั บ สนุน จรรยาบรรณ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้) สำหรับเสรีภาพทางวิชาการถูกถ่ายทอดผ่านทางวัฒนธรรมองค์กร
ของหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถ
ดำเนิน การสอน การวิจัย และการบริก ารวิชาการ ตามความสนใจและความเชี่ย วชาญ รวมทั้ ง
สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ เช่น การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบในหน้าที่หรือจรรยาบรรณ
ของผูป้ ฏิบัติงาน การละเลยหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า การกระทำนอกเหนืออำนาจ
หรือไม่ถูกต้องตามกฎฺหมาย เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 5.6.14 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน) ผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ ของมหาวิท ยาลั ย (https://erp.mju.ac.th/complaintIndex.aspx) และเว็บ ไซต์ ข องคณะ
(https://engineer.mju.ac.th) โดยในปีการศึกษา 2564 ไม่มีก ารร้องเรีย นจากอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the
academic staff are systematically identified, and that appropriate training and
development activities are implemented to fulfil the identified needs.
มหาวิท ยาลั ยแม่โจ้ โดยฝ่ายพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ร่วมกั บ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่วมกันศึก ษา วิเคราะห์ และจัด ทำ ร่างแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานภายใน
มหาวิท ยาลั ย ด้ว ยวิธี ก ารระดมความคิ ดเห็ นในการกำหนดกลยุ ท ธ์ และตั วชี้วัดด้ านการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในโครงการจัดทำแผน

66
บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารอ้ างอิ ง 5.7.1 แผนบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569)
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลั ย ได้ พั ฒ นาระบบการจั ดทำแผนพั ฒ นารายบุ ค คลออนไลน์ (IDP
Online) เพื่อรับทราบการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
ตามขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการทำวิจัย การ
เขียนหนังสือและตำราทางวิชาการ การไปสอนหรือวิจัย ต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
(เอกสารอ้ า งอิ ง 5.5.1 ขั้ น ตอนการขอกำหนดตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ,
เอกสารอ้างอิง 5.6.5 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ, เอกสารอ้างอิง 5.6.6 ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรม
วิจัย ณ ต่างประเทศ, เอกสารอ้างอิง 5.6.7 ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทาง
วิ ช าการ, เอกสารอ้ า งอิ ง 5.6.8 ขั้ น ตอนการไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ, เอกสารอ้างอิง 5.6.9 การให้บุคลากรสายวิชาการไปสอนหรือวิจัย
ต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2555) โดยนำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดฝึกอบรมตาม Training Program เช่น
- การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
- เทคนิค การตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่ อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ
- การค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์
- การเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อการต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การพัฒนาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
- การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาคณาจารย์ให้มี
การสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา
- วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผูป้ ฏิบัติงาน
และแจ้งเวีย นหัว ข้อการอบรมของหน่วยงานภายนอกในระบบ e-manage โดยคณะทำ
หน้าที่บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ erp หลังจากนั้น บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมจะทำหน้าที่
บั นทึ ก ข้อ มู ล การนำไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ งนี้ ประธานอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรและคณบดี ได้
ประเมินการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและประเมินแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามตัวชีว้ ัด
สำหรับในระดับหลักสูตร หลักสูตรต้องการให้อาจารย์พัฒนาตนเองในศาสตร์ที่อาจารย์
รับ ผิด ชอบสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลัก สูตร รวมทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่อาจารย์
รับผิดชอบดำเนินการ โดยยึดแนวทางการมองอนาคตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้ให้ความเห็นใน
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การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตร 2565 และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
2565 เป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ นอกจากนี้ หลักสูตรได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมและ
พั ฒ นาตนเองของอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูตร ภายในปีก ารศึก ษา 2568 ผ่านแผนการพั ฒ นา
บุคลากรรายบุคคลและการวิเคราะห์ช่องว่างจากการประเมินสมรรถนะบุคลากร พบว่า อาจารย์แต่
ละท่านต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรแกนและหลักสูตรรองในหลายหัวข้อ (เอกสารอ้างอิง 5.7.2
แผนพั ฒ นาตนเองของอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร) โดยหัวข้อที่อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร
ต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และการใช้ ICT
เพื่ อเพิ่มประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกั บ กิจกรรมที่มหาวิท ยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอกจั ด ฝึ ก อบรม (เอกสารอ้ างอิ ง 5.3.2 การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาตนเองของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองปีละ
10,000 บาทต่อคน สำหรับการอบรมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงสามารถพัฒนาตนเองตามความต้องการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม
Gap 5.7.1 งบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองไม่เพียงพอสำหรับการ
สัมมนาระดับนานาชาติ
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การเข้าร่วมการ อาจารย์
ผศ.ดร.กรผกา
การสนับสนุนให้ เอกสารอ้างอิง
สัมมนาระดับ
ผูร้ ับผิดชอบ
อรรคนิตย์ ผศ. อ.ดร.ศรัญญา
5.3.8
นานาชาติแบบ
หลักสูตรเข้าร่วม ดร.ชนันท์ภัสร์
สุวรรณอังกูร เข้า
ออนไลน์
การสัมมนาระดับ ราษฎร์นยิ ม ผศ. ร่วมการสัมมนา
นานาชาติแบบ
ดร.กนกวรรณ
ระดับนานาชาติ
ออนไลน์
ตาลดี และ อ.ดร. แบบออนไลน์
จิตราพร งามพีระ
พงศ์ ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
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5.8 The programme to show that performance management including reward and
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.
มหาวิทยาลัยได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ และด้ า นทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสารอ้างอิง 5.8.1 หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น) และเกณฑ์
การพิจารณาคั ด เลือกอาจารย์ ดีเด่ น ประจำปี 2564 (เอกสารอ้างอิง 5.8.2 เกณฑ์ก ารพิจารณา
คั ด เลือ กอาจารย์ ดี เด่ น ) นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัย ได้ ย กย่ อ งผู้ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งทาง
วิชาการบนเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (https://personnel.mju.ac.th/) และเว็บไซต์ของ
สภาพนักงาน (https://facsenate-general.mju.ac.th)
คณะได้ ม อบโล่ เกี ย รติ ย ศแก่ อ าจารย์ ที่ มี ผลการปฏิ บั ติ งานด้ านการวิจั ย และการบริก าร
วิชาการดีเด่น จากการประเมินของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ในงานเชิดชูเกียรติที่จัดขึน้ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะยังได้
ย ก ย่ อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ได้ รั บ ร า ง วั ล ใน ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ บ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ
(https://engineer.mju.ac.th) พร้อมทั้งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระดับรางวัล
ทั้งนี้ หลักสูตรได้ทบทวนและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อจูงใจอาจารย์ในการดำเนินภารกิจให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นในกลุ่มไลน์สาขา เพื่อให้คณะพิจารณาต่อไป
Gap 5.8.1 หลักสูตรยังไม่ได้เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นในปีการศึกษา 2564
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การเสนอชื่อ
อาจารย์
การเสนอชื่อ ผศ. การเปิดโอกาสให้ อาจารย์ดีเด่นให้ ผูร้ ับผิดชอบ
ดร.ธีระพล เสน ผูร้ ับผิดชอบ
คณะพิจารณา
หลักสูตรและ
พันธุ์ เป็นอาจารย์ หลักสูตรและ
อาจารย์ประจำ ดีเด่นด้านการ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรเสนอชื่อ วิจัยและ
หลักสูตรเสนอชื่อ
อาจารย์ดีเด่น
นวัตกรรม
อาจารย์ดีเด่นใน
ด้านการวิจัยและ
กลุ่มไลน์สาขา
นวัตกรรม
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Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
5
Academic Staff
1 2 3 4 5 6 7
✓
5.1 The programme to show that academic staff planning (including
succession, promotion, redeployment, termination, and
retirement plans) is carried out to ensure that the quality and
quantity of the academic staff fulfil the needs for education,
research, and service.
✓
5.2 The programme to show that staff workload is measured and
monitored to improve the quality of education, research, and
service.
✓
5.3 The programme to show that the competences of the academic
staff are determined, evaluated, and communicated.
✓
5.4 The programme to show that the duties allocated to the
academic staff are appropriate to qualifications, experience,
and aptitude.
✓
5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is
based on a merit system which accounts for teaching, research,
and service.
✓
5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits,
roles and relationships, and accountability of the academic staff,
taking into account professional ethics and their academic
freedom, are well defined and understood.
✓
5.7 The programme to show that the training and developmental
needs of the academic staff are systematically identified, and
that appropriate training and development activities are
implemented to fulfil the identified needs.
5.8 The programme to show that performance management
including reward and recognition is implemented to assess
academic staff teaching and research quality.
✓
Overall opinion
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AUN-QA Criterion 6: Student Support Services

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Areas for Improvement
6.2.1 ควรแสดงให้เห็นสัดส่วนภาระงานของ
อาจารย์กับ CLOs
6.2.2 ควรประเมินความพึงพอใจต่อภาระงาน
สอนของบุคลากร
6.5 ควรแสดงข้อมูลการพัฒนาตนเองที่
สอดคล้องกับ CLOs/PLOs

การดำเนินงาน
หลักสูตรจะเขียน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้
เห็นถึงโหลดภาระงานของอาจารย์และการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ในภาพรวม
หลักสูตรจะเขียน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้
เห็นถึงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ว่า
สอดคล้องกับ CLOs/PLOs อย่างไร
6.6 ควรแสดงให้เห็นเกณฑ์ กลไก
หลักสูตรจะเขียน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้
กระบวนการชัดเจนมากขึ้น
เห็นถึงเกณฑ์ กลไกและกระบวนการพิจารณา
ผลตอบแทนจากการทำงาน
7.1.1 ควรแสดงแผนรองรับให้ชัดเจน
- คณะได้มอบหมายภาระงานบริหารและธุรการ
7.1.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีเพียงพอหรือไม่ แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
อย่างไร ควรมีการประเมินภาระงาน รวมถึง
คณบดี เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการของ
ความพึงพอใจต่อการทดแทนตำแหน่ง
คุณรำไพ ศุภวงค์
- หลักสูตรได้วิเคราะห์อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ พบว่า มีจำนวนและคุณสมบัติ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ
- หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานทดแทน
คุณวัลยา โมราสุข ที่เกษียณอายุราชการในปี
การศึกษา 2564
7.2 ควรสร้างระบบกลไกและกระบวนการสรร หลักสูตรวางแผนขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่
หาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี ห้องปฏิบัติการทดแทนการเกษียณอายุราชการ
ความเฉพาะของหลักสูตรให้ชัดเจน
โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับภาระงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ
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Areas for Improvement
การดำเนินงาน
7.3 ควรสร้ า งระบบกลไกและกระบวนการ คณะได้กำหนดเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน โดย
ประเมินบุคลากรสายสนับ สนุนให้ชัดเจนมาก เจ้าหน้าที่จะกำหนดสัดส่วนภาระงานอื่น
ขึน้
(นอกเหนือจากภาระงานประจำ) ในแบบข้อตกลง
ภาระงาน หลังจากนั้นประธานอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
คณบดีจะประเมินผลการปฏิบัติงานชั้นต้น และ
คณบดีจะประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย
ทั้งนีค้ ณะจะส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่
รับทราบเป็นการส่วนตัว โดยสามารถสอบถาม
และอุทธรณ์ผลการประเมินได้
7.4.1 ควรแสดงให้ เห็ น ความต้ อ งการพั ฒ นา - หลักสูตรได้ติดตามแผนพัฒนาตนเองของ
ตนเองของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น แต่ ล ะท่ าน บุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับภาระงาน
ทราบทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนมากขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น สนับสนุนการเรียนการสอน
การบรรลุ PLOs
- ประธานอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรได้
7.4.2 ควรมี ร ะบบการประเมิ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ ประเมินภาระงานสนับสนุนการเรียนการสอน
PLOs
ของบุคลากรสายสนับสนุนในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
7.5 ควรแสดงให้เห็นเกณฑ์ กลไก กระบวนการ - หลักสูตรเปิดโอกาสให้อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
ที่ชัดเจนมากขึ้น
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอชื่อ
บุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มไลน์สาขา เพื่อ
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย
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6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-todate.
6.1.1 นโยบายการรับนักศึกษา
การกำหนด
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึก ษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ข องแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา (เอกสารอ้ างอิ ง 6.1.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ
ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี
และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ และจังหวัด
ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564) ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย และจำนวนการรับนักศึกษา
ใหม่ ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา และปฏิทินการรับนักศึกษาตามที่ ทปอ. กำหนด และอำนวย
ความสะดวก และควบคุมการคัดเลือก/สอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม รวมทั้ง
ดำเนินการตัดสินผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการสำรวจไปยังทุกหลักสูตรถึงคุณสมบัติและจำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
(เอกสารอ้างอิง 6.1.2 สอบถามคุณสมบัติและจำนวนการรับนักศึกษา) ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณา
เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ แล้วจึงมีการประกาศคุณสมบัติและจำนวนนักศึกษาที่จะรับใน
แต่ละปีการศึกษา การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยมีการกำหนด
คุ ณ สมบั ติ ไว้ ในข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ว่ าด้ วยการศึ ก ษาขั้น ปริญ ญาตรี พ.ศ.2556 ข้ อ 4
(อ้างอิง: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา) เพื่อให้คณะ/หลักสูตรนำไปกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าเรียนของหลักสูตร โดยคำนึงถึงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนและมีความเป็นไปได้ในการ
จบการศึกษาของหลักสูตร เช่น แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เคยถูกต้องโทษจำคุก
มีสุ ขภาพที่ดี อยู่ ในประเทศอย่ างถู ก ต้อง GPAX เป็นต้น (อ้างอิง: ตั วอย่ างประกาศการรับ สมัค ร
นักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี)
การกำหนดจำนวนรับผู้เรียนของแต่ละหลักสูตร มีปัจจัยที่พิจารณาคือ แผนการรับในแต่ละ
ปีก ารศึกษา รูป แบบการสอนในแต่ล ะรายวิชา จำนวนอาจารย์ ผู้สอน จำนวนห้องเรียน/ที่นั่งที่จะ
บรรจุได้ จำนวนห้องปฏิบัติ/วัสดุอุปกรณ์ที่หลักสูตรต้องใช้ในการเรียนการสอน งบประมาณที่ได้รับ
ในการบริหารจัดการหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาเดิมที่ยังคงอยู่ในหลักสูตร
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับผู้เรียน มหาวิทยาลัยให้สิทธิแก่
คณะ/หลั ก สู ตรเป็นผู้พิ จารณาในทุก ๆ ปี ทุก ระดับ การศึก ษา (เอกสารอ้างอิง 6.1.3 แบบยืนยั น
แผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาการ วิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ
หลัก สู ตร 4 และ 5 ปี ประจำปีก ารศึก ษา 2564 TCAS) โดยหลัก สูตรคาดหวังว่าจะมี ผู้สมัครที่ มี
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ความสามารถในการเรียนรู้และมีคุณสมบัติของบัณฑิตที่หลักสูตรกำหนดได้ (เอกสารอ้างอิง 6.1.4
เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ รียน)
หลักสู ตรฯ มีก ารประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาว่าจะกำหนดนโยบายการรับ
นัก ศึก ษาอย่างไรในสถานการณ์ ที่มีผู้สนใจเรียนในมหาวิท ยาลัย ลดลงและภายใต้แรงกดดันด้าน
งบประมาณ สรุปได้ว่า หลักสูตรฯ ยังต้องการผู้สมัครที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับที่ดี เข้ามาเรียน
ในหลักสูตร เพื่อสำเร็จการศึกษาไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งต้องการบุคลากรต้องทำงาน
เกี่ ย วข้องกั บ ความปลอดภัย ของผู้ค น จะทำงานผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นจึงกำหนดให้ผู้สมัครต้องมี
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และควรจะเป็นผู้ที่เรี ยนที่มีผลการเรียนดีในระดับหนึ่ง
และต้องการคงจำนวนการรับนักศึกษาไว้ที่ 60 คนต่อปี แม้ว่าหลักสูตรฯ จะยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน แต่หลักสูตรฯ ไม่สามารถเพิ่มจำนวนการรับได้ เนื่องจากต้องการคงคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน และมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของห้องเรียน ขนาดของห้องปฏิบัติการ จำนวน
อาจารย์ผสู้ อน และจำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
การสื่อสาร
ประธานกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรได้มีการสื่อสารนโยบายการรับนักศึกษาไปยังคณะฯ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และมีการจัดทำรวบรวมข้อมูลส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป
การประกาศ/เผยแพร่
หลังจากมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลจากหลักสูตรฯ แล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำประกาศการ
รับนักศึกษาใหม่ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะมีก ารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
คณะ และหลักสูตรฯ มีการจัดทำคลิปวีดิโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหลักสูตร โดยได้มี
การแชร์ไปในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุคของหลักสูตร กลุ่มไลน์ของนักศึกษา กลุ่มไลน์ของ
ศิษย์เก่า รวมทั้งเฟสบุคส่วนตัวของบุคลากร
ความทันสมัย
ข้อมูลและคลิปวีดโิ อที่ใช้ในการเผยแพร่ มีการจัดทำขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
6.1.2 เกณฑ์การรับนักศึกษา
การกำหนด
หลักสูตรฯ กำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยมีคุณสมบัติของผูส้ มัคร ดังนี้
- เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีค ะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิ สิก ส์ เคมี ชีววิท ยา และ คณิ ตศาสตร์ อยู่ ใน
ระดับที่น่าพอใจ
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การสื่อสาร
หลั ก สู ต รฯ สื่อ สารเกณฑ์ ก ารรับ นั ก ศึก ษาให้ ก ลุ่ มผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย ที่ส ำคั ญ คื อ มี ก าร
สื่อสารไปยังโรงเรีย นต่าง ๆ มีการจัด การเรียนการสอนในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โดยเน้น
สื่อสารไปยั งกลุ่มผู้ที่ ก ำลั งศึก ษาในชั้น ม.6 แผนการเรียนวิท ยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ และมีการ
สื่อ สารไปยั งประชาชนทั่ ว ไป ซึ่งคาดว่าจะในจำนวนนั้น จะมี ก ลุ่ ม ผู้ป กครองของนั ก เรีย นที่ ก ำลั ง
ตัดสินใจเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
การประกาศ/เผยแพร่
หลักสูตรฯ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียนและใช้ช่องทางออนไลน์ ประกาศเกณฑ์
การรับนักศึกษาผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิ ทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ และเว็บไซต์ของ
หลั ก สู ต ร พบว่ า หลั ก สู ต รฯ ได้ ผู้ เรีย นจำนวนใกล้ เคี ย งกั บ แผนการรั บ ที่ วางไว้ คื อ ต้ อ งการรั บ
นัก ศึก ษาปี ล ะ 60 คน โดยแม้ว่ าในปีก ารศึก ษา 2564 จะมีผู้ ม าสมั ค รเรีย นมากกว่าปี ก ารศึ ก ษา
2563 แต่มผี ทู้ ี่มาเข้าเรียนจริงเท่าเดิม ดังตาราง 6.1.1
ตาราง 6.1.1 จำนวนการรับนักศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ
วิธีการรับสมัคร

2561
สมัคร เรียน
262
36

2562
สมัคร เรียน
96
9
5
3
29
8
25
14
1
0
3
1
5
0

คัดเลือก
Admission (สกอ.)
โควตาจัดสรร
49
16
โควตาจัดสรร MOU
25
15
โควตาบุตรศิษย์เก่า
1
0
โควตาความสามารถพิเศษ (ดนตรี-กีฬา)
1
1
โควตาลูกหลานเกษตรไทย
5
2
คัดเลือก (Open Farm)
โควตาการสอบคัดเลือกในเขตพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โควตาชาวไทยภูเขา
4
1
โควตาราชประชานุเคราะห์
1
1
โควตาเด็กดีมีที่เรียน
1
1
4
0
โควตาสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน (สรช.)
1
1
งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
8
4
รับตรงร่วมกัน
51
11
รวม
345
72
232
52
(https://erp.mju.ac.th/AUNQA008.aspx?year=2564&num=5&fac=3&pro=0302)

2563
สมัคร เรียน
78
38
9
6
9
3
25
14
1
6

0
2

3

0

131

63

2564
สมัคร เรียน
149
36
17
15
10
3
14
6
1
2
9

0
2
1

202

63

ความทันสมัย
เกณฑ์การรับ นัก ศึก ษามีการปรับ ปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและทันสมัยในทุก ๆ รอบการ
ประกาศรับสมัคร

75
6.1.3 กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
การกำหนด
ภายใต้ ก ารตกลงของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ กั บ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี (ทปอ.) มหาวิ ท ยาลั ย
กำหนดให้ ทุ ก หลั ก สู ต รดำเนิ น การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบ TCAS ซึ่ ง จะมี ก ารกำหนดให้
ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 5 รอบ ในการนี้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้สอบถาม
มายังคณะ/หลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครในแต่ละรอบการรับสมัคร (เอกสารอ้างอิง 6.1.3 บันทึกข้อความให้คณะยืนยันจำนวนและ
กำหนดคุณสมบัติการรับ) โดยให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งในแต่ละรอบที่มีการ
รับสมัครก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างตามเกณฑ์การรับในแต่ละรอบ ดังนี้
รอบที่ 1 รับตรงแบบพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
รอบที่ 2 รับตรงแบบพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และสอบคัดเลือก (จำนวน 4 สาขาวิชา)
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่มีการสอบคัดเลือก)
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 ระบบกลาง Admissions
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน (กรณีรับตรง / โควตา ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการเอง)
แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)
หลักสูตร 4 และ 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียนณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการเฉพาะกิจ : ประชุมเพือ่ ดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษาเพือ่ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนด สัดส่วน จำนวน คุณสมบัติ และวิธีการรับสมัคร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ : ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา และเผยแพร่ ผ่านเว็ปไซด์

ผู้สนใจ : ทำการสมัครที่ www.admissions.mju.ac.th

รวบรวมจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ให้คณะ/สาขาวิชา พิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ : ประกาศผลการคัดเลือกที่ www.admissions.mju.ac.th

ผู้ผ่านการคัดเลือก : ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ไม่เกินคนละ 12,900-29,900 บาท
ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
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ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน (กรณีที่ร่วมกับ ทปอ.)
แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง) หลักสูตร 4 และ 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการเฉพาะกิจ : ประชุมเพือ่ ดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา เพือ่ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนด สัดส่วน จำนวน คุณสมบัติ และวิธีการรับสมัคร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ : รวบรวมจัดส่งจำนวนรับ และคุณสมบัตติ ามองค์ประกอบ ให้กบั ทาง ทปอ.

ทปอ. : ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา และเผยแพร่ ผ่านเว็ปไซด์

ผู้สนใจ : ทำการสมัครที่ mytcas.com

ทปอ.ดำเนินการจัดส่งจำนวน และรายชื่อผู้สมัคร ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยฯ : รวบรวมจัดส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ.ดำเนินการประกาศผล

มหาวิทยาลัยฯ : ทำการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

ผู้ผ่านการคัดเลือก : ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ไม่เกินคนละ 12,900-29,900 บาท
ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

หลักสูตรฯ ได้กำหนดวิธีการคัดเลือกผูเ้ รียนสำหรับ TCAS รอบที่ 1 และ 2 ดังนี้
- ให้ผู้สมัครส่งผลคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสกิ ส์ เคมี
ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ มาให้กรรมการพิจารณา
- ให้ผู้สมัครส่งบทความ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หัวข้อ “แรงบันดาลใจและความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” มาให้กรรมการพิจารณา
- ส่งสำเนาผลงานหรือกิจกรรมเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกิน 3 ผลงาน มาให้
กรรมการพิจารณา
สำหรับ TCAS รอบที่ 3-5 หลักสูตรไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ
การประเมิน
จากผลการรับสมัครนักศึกษารอบต่าง ๆ พบว่า หลักสูตรฯ ได้ผู้เรียนจำนวนใกล้เคียงกับ
แผนการรับที่วางไว้ คือ ต้องการรับนักศึกษาปีละ 60 คน โดยแม้ว่าในปีการศึกษา 2564 จะมีผู้มา
สมัครเรียนมากกว่าปีการศึกษา 2563 แต่มีผู้ที่มาเข้าเรียนจริงเท่าเดิม ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ผู้สมัคร
จากวิธีการคัดเลือก คือ TCAS รอบที่ 1 และ 2 มากที่สุด หลักสูตรฯ จึงให้ความสำคัญ กับการรับ
สมัครในรอบดังกล่าวมากที่สุด ดังตาราง 6.1.1
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ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา หลักสูตรฯ ได้เพิ่มการพิจารณาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เข้ า ไปในคะแนนสะสมรายวิ ช าด้ ว ย เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมามี นั ก ศึ ก ษาจำนวนหนึ่ ง มี พื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ไม่ดี และตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา หลักสูตรได้ปรับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม
ขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์สมัครโควตานักกีฬาจาก 2.00 ให้สูงขึ้นเป็น 2.50 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพ
สูงขึ้น
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในรับนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันต่า ง ๆ ในปัจจุบัน สูงมากขึ้น
และนัก เรียนมีค วามสนใจเรียนวิท ยาศาสตร์น้อยลง กระบวนการรับ นัก ศึก ษาแบบเดิมที่มี สำนัก
บริก ารและพั ฒ นาวิชาการ เป็นผู้ด ำเนินการหลัก ในการประกาศรับ สมัครและประชาสัมพันธ์ ใน
ช่องทางต่าง ๆ นั้นไม่เพียงพอ พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่ส่วนกลาง
ดำเนินการ หรือรับทราบข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ จึงทำให้มีจำนวนผู้มาสมัครไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และยังส่งผลให้หลักสูตรได้ผู้เรียนที่มคี วามถนัดไม่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนได้เพียง 48 คน (ซึ่งภายหลังมา
เข้าเรียนจริง 47 คน) คณะกรรมการประจำคณะอันประกอบด้วยผู้บริหารและประธานหลักสูตรทุก
หลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ว่ า การสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ 17 จั ง หวั ด
ภาคเหนือ ไม่ป ระสบความสำเร็จ หลั ก สูตรจึงได้ป รับ ปรุงกระบวนการรับ ใหม่ โดยไม่ได้เข้าร่วม
โครงการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังที่ปฏิบัติในปีที่
ผ่านมา แต่หันไปให้ความสำคัญกับการรับตรงมากขึ้น
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิท ยาลั ย มี ก ารดำเนิ น การขยายเขตการศึ ก ษา ทำสั ญ ญากั บ
โรงเรี ย นต่ า ง ๆ และมี ก ารลงนามขยายเครื อ ข่ า ยเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ก ารลงนาม MOU ร่ ว มกั บ
สำนักงานเขตการศึกษาต่าง ๆ แทนที่จะลงนามทีละโรงเรียนอย่างปีที่ผ่านมา และเข้าร่วมโครงการ
รับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS โดยมีช่องทางดังนี้
1) TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio ครั้งที่ 1
2) TCAS รอบที่ 2 การรับด้วย portfolio ครั้งที่ 2
3) TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
4) TCAS รอบที่ 4 Admission
5) TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ยืดเวลาการเปิดภาคเรียนออกไปเพื่อให้สามารถรับ TCAS รอบที่
4 Admission และ TCAS รอบที่ 5 การรับ ตรงอิสระได้ด้วย ส่งผลให้ ปีก ารศึก ษา 2562 มีจำนวน
ผูส้ มัครเรียนในหลักสูตร 232 คน ซึ่งภายหลังมาเข้าเรียนจริง 52 คน
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรใช้ระบบการรับเข้าแบบ TCAS และปฏิบัติตามเกณฑ์การรับ
สมัครอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถสร้างบัณ ฑิตที่มีผลรับการเรียนรู้ (PLO)
ตรงตามที่ต้องการ ทำให้มีจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 จำนวน 131 คน แต่
มาเรียนจริง 63 คน โดยแม้ว่าในปีการศึกษา 2563 จะมีผู้มาสมัครเรียนน้อยกว่าปีการศึกษา 2562
แต่มผี ทู้ ี่มาเข้าเรียนจริงเพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรใช้ระบบการรับเข้าแบบ TCAS และปฏิบัติตามเกณฑ์การรับ
สมัครอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถสร้างบัณ ฑิตที่มีผลรับการเรียนรู้ (PLO)
ตรงตามที่ต้องการ ทำให้มีจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 จำนวน 202 คน มา
เรียนจริง 63 คน
สำหรับ ปีก ารศึก ษา 2564 หลั ก สู ตรยั งคงใช้ ระบบการรับ เข้าแบบ TCAS ซึ่งขณะนี้อ ยู่ ใน
ระหว่างการดำเนินการรับนักศึกษาเพื่อเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2565
6.1.4 เกณฑ์การคัดเลือก
การกำหนด
ในการดำเนินการคัดเลือกผู้เรียนทั้งหมด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทำหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานกลาง และทำหน้าที่แทนหลักสูตรเฉพาะในส่วนที่หลักสูตรต้องทำไปพร้อม ๆ กันเท่านั้น
เช่น การจัดทำประกาศ การประสานงานกับ ทปอ. การหาสถานที่ดำเนินการสัมภาษณ์ เป็นต้น ส่วน
ขั้นตอนของการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ การสอบคัดเลือก การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก เป็น
หน้าที่ของหลัก สูตรนั้นๆ โดยตรง ซึ่งขั้นตอนและผู้ดำเนินการต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนด
วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 3 วิธี คือ
1) การสอบข้อเขียน (หลักสูตรไม่ได้ใช้เกณฑ์น)ี้
2) การสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตรใช้เกณฑ์น)ี้
3) การพิจารณาจากผลงานตามที่หลักสูตรกำหนด (หลักสูตรใช้เกณฑ์นี้สำหรับการรับแบบ
คัดเลือกเองรอบที่ 1 และ 2)
ทั้ง 3 วิธีนี้เป็นวิธีการที่มีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผู้ที่มี
คุณ สมบัติตรงตามที่หลักสู ตรคาดหวังว่าจะเป็นผู้มีคุณ สมบัติสามารถในการเรี ยนรู้ได้บรรลุตาม
คุณสมบัติของบัณฑิตที่หลักสูตรกำหนดได้ (เอกสารอ้างอิง 6.1.4 เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ รียน)
หลักสูตรฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนสำหรับ TCAS รอบที่ 1 และ 2 ดังนี้
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร์ ในระดับที่น่าพอใจ
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- มีขอ้ เขียนในบทความ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หัวข้อ “แรงบันดาลใจและความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” ที่น่าพอใจ
- มีผลงานหรือกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นที่น่าพอใจ
สำหรั บ TCAS รอบที่ 3-5 หลั ก สู ต รฯ คั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ โดยหลั ก สู ต รฯ
กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติการสมั ครครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กซึ่ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ได้ สั ม ภาษณ์ ผู้ ส มั ค รโดยมี เกณฑ์ ก าร
พิจารณา ดังนี้
- ผูส้ มัครมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกต้อง
- ผูส้ มัครมีความคาดหวังตรงกับสิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตร
- ผูส้ มัครมีบุคลิกภาพเหมาะสมสามารถเข้ามาเรียนและสำเร็จการศึกษาจนมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (PLO) ตามที่หลักสูตรฯ กำหนดได้
การประเมิน
หลักสูตรฯ พบว่า คุณภาพของผู้เรียนที่หลักสูตรคัดเลือกเข้ามาเรียนในหลักสูตร เป็นที่น่า
พอใจ ผู้เรียนที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 มีสถิติผลการเรียนที่ดีกว่าผู้เรียนที่รับเข้ามาในปี
การศึกษา 2563 ดังตาราง 6.1.4
ตาราง 6.1.4 จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่าง ๆ แบ่งตามปีการศึกษาที่รับเข้า
ศึกษา
ระดับ
ผลการเรียน
3.01-4.00
2.01-3.00
1.01-2.00
0.00-1.00
รวม

จำนวนผู้เรียนแบ่งตามปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
2561
2562
2563
2564
17 (30.92%)
9 (21.43%) 18 (32.58%) 39 (65.0%)
35 (63.64%) 29 (69.05%) 35 (61.40%) 19 (31.67%)
3 (5.45%)
4 (9.52%)
4 (7.02%)
2 (3.33%)
55
42
57
60

ผูเ้ รียนส่วนใหญ่สามารถเรียนในหลักสูตรได้ มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก (3.01-4.00) ถึง
39 คน (61.90%) และมี ผู้ เรีย นที่ มี ระดั บ ผลการเรีย นอยู่ ในระดั บ ดี (2.01-3.00) จำนวน 19 คน
(31.67%) ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รฯ ยั ง คงรั ก ษามาตรฐานเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กไว้ สู ง แต่ เ พิ่ ม วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครให้มาก
ขึน้ เพื่อให้มีตัวเลือกที่มีคุณภาพดีขึน้
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6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support
services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support
services for teaching, research, and community service.
แผนระยะสั้น ทุกๆ ปี หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา และในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 มีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2
แผนระยะยาว ตลอดช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี ของนักศึกษาแต่ละรุ่น คณะและมหาวิทยาลัยมี
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการด้วยการจัดอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา และกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้าน
อื่นๆ โดยมีการจัดทำงาน Transcript กิจกรรมและถือว่าเป็น เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาด้วย ทั้ง นี้
หลักสูตรมีการกำกับติดตาม โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาที่ตนเองดูแล ผ่านทาง Transcript กิจกรรมที่อยู่ในระบบสารสนเทนของมหาวิทยาลัย
และให้คำแนะนำแก่นักศึกษา หลักสูตรมีการการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่ งขัน หรื อ กิ จ กรรมทางวิ ชาการอื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั งให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ของหน่ วยงานที่
ให้บริการนักศึกษา เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ และการบริการจัดหางาน ผ่าน
ทางเฟสบุคของสาขา ผลการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีนักศึกษาของหลักสูตรได้รับทุกการศึกษาและ
สามารถดำเนินการสมัค รทุนได้ตามปฏิทินและเงื่อนไขของแหล่งทุน และมีนักศึกษาเข้าประกวด
แข่งขันได้รับรางวัล (ดังรายละเอียดใน 6.3)
6. 3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic
performance, and workload monitoring. Student progress, academic erformance,
and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to
students and corrective actions are made where necessary.
หลักสูตรฯ ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ในการติดตามความก้าวหน้า
ผลการเรียนและภาระการเรียนของนัก ศึก ษาที่ตนดูแล เพื่อให้ การเรีย นของนักศึกษาเป็นไปด้วย
ความราบรื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.3.1 ระบบการติดตามความก้าวหน้า
หลักสูตรฯ ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึน้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้าน
การเรีย นและกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รของนัก ศึก ษา โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ที่ป รึก ษามีห น้าที่
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ติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา ทาง http://reg.mju.ac.th
และติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษา
6.3.2 ระบบการติดตามผลการเรียน
หลักสูตรฯ ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา โดยเข้าถึง
ข้อมูล การลงทะเบีย นเรียนในแต่ล ะภาคเรีย น และผลการเรีย นแต่ละรายวิชาโดยละเอีย ดได้ทาง
http://reg.mju.ac.th โดยภาพรวม ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังตาราง 6.1.4
6.3.3 ภาระการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรฯ ใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึน้ เพื่อติดตามภาระการเรียนของ
นักศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามภาระการเรียน จำนวนหน่วยกิตสะสมที่
ผูเ้ รียนได้รับในแต่ละภาคเรียนและในแต่ละปีการศึกษาทาง http://reg.mju.ac.th
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services
are shown to be available to improve learning experience and employability.
6.4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมทาง
ทักษะอาชีพ
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
โดยการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสหกิจศึกษาของสำนักปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป. อว) และสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย อั น เป็ น มาตรฐานการดำเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถอบรมเก็บสะสม
ชั่วโมงกิจกรรมสหกิจศึกษาไว้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป โดยการจัดกิจกรรมการอบรม
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึก ษาได้กำหนดให้นัก ศึก ษาต้องผ่านการ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติสหกิจศึก ษาตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ ว่ าด้วย
ก า ร ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม วิ ช า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า พ . ศ . 2 5 6 3 ข้ อ 8 ( 3 )
(http://www.education.mju.ac.th/fileDownload/536.pdf ) จ ำ น ว น 5 หั ว ข้ อ ๆ ล ะ 3 ชั่ ว โม ง
ประกอบด้วย
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1) การพัฒนาบุคลิกภาพ
2) การเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน
3) ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4) เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ
5) คุณธรรมและจริยธรรม
และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา อีกทั้งช่วยให้
นักศึกษาได้ปรับแนวคิด ทัศนคติก่อนการออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมทางทักษะ
อาชีพ ในด้านบุคลิกภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขรวมถึง
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นปัจจัยเสริม ทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ
สหกิ จ ศึ ก ษา โดยเชิญ วิท ยากรจากทั้ งภายนอกและภายในมหาวิท ยาลั ย มาอบรมให้ ค วามรู้ แก่
นักศึกษา
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้สนับสนุนกิจกรรมหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยจัด
ให้มีการประกวดผลงาน/โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ขึ้นในทุกปีการศึกษา ซึ่ง
คัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน/โครงการสหกิจศึกษา ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะ
ถู ก ส่ งเข้าร่ว มประกวดผลงาน/โครงการสหกิ จศึก ษาดีเด่น ระดับ เครือ ข่ายอุด มศึ ก ษาภาคเหนื อ
ตอนบน ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 ผลงาน/โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ดังนี้

ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดให้มีช่องทางการบริการให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำ
และช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึก ษา การอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ข่าวสารด้านสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครงาน การหารายได้ระหว่างเรียน ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ นักศึกษาขอคำปรึกษาได้ด้วย
ตนเองได้ที่ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 3 อาคารอำนวย
ยศสุข ทางเลขโทรศัพท์ 0 5387 3476 -9 หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ , เพจฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ เพจ Jobs MJU
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จากการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาซึ่งประเมินโดยสถานประกอบการที่
รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา พบว่านักศึกษายังขาดทักษะการนำเสนอ การออกความคิดเห็น
และการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และทักษะทางด้านไอที ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความจำเป็น
อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของสถานประกอบการในรับนักศึกษารุ่นต่อไปเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ฝ่ายสหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน
ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (Pre-Test และ Post-Test) ในทุกหัวข้อการอบรม ซึ่งเป็นแนวทางในการที่
นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม พู น ความรู้ใ นด้ านต่ าง ๆ เช่ น ทั ก ษะการนำเสนอ การออกความคิ ด เห็ น และการ
ตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และทักษะทางด้านไอที
6.4.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรม 5 ประเภท ซึ่งมีการกำหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยยึดหลักการมี
ส่ ว นร่ ว มโดยมี ก ารจั ด การประชุ ม การจั ด สรรเงิ น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษากั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย สำนักหอสมุด กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คณะ/วิ ท ยาลั ย และองค์ ก รนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ดำเนิ น การตามกระบวนการจั ด ทำ
แผนพั ฒ นานัก ศึ ก ษาตาม โครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ด้ านกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒ นานักศึก ษา ประจำปีงบประมาณ
2565 ที่ส อดคล้ อ งกั บ การประกั นคุณ ภาพการศึก ษา CUPT QMS และ AUN-QA และมีก าร
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ดำเนิ น กิ จ กรรมตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ว่ า ด้ ว ยกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2562 เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ว มในการดำเนิ น กิ จ กรรมตามกระบวนการ PDCA โดยการดำเนิ น กิ จ กรรม
นักศึกษา
1. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองพัฒนานักศึกษา
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา
3. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา
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ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ทำให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ซึ่งไม่สามารถจัดแบบรวมกลุ่มนักศึกษาได้ จึงได้มีการจัด
กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ เช่น
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย กองพัฒนานักศึกษา
2. โครงการไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2564 โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. โครงการเลือกตั้งผูน้ ำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564 โดย กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย โดย กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ผลความสำเร็ จ ของการดำเนิ น
โครงการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการดำเนินงานครั้ง
ต่อ ไป โดยหลั งจากเสร็จสิ้ น กิ จ กรรมมหาวิท ยาลั ย กำหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการย้อนกลับ สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
โครงการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น โดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจะต้ อ งรายงานผลการดำเนิ น
โครงการ ในระบบ https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx และองคกรนั ก ศึ ก ษา จะรายการผล
ประจำปี ต่อที่ประชุมสภานักศึกษา โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปี
2564 (ค รั้ ง ที่ 1 แ ล ะ ค รั้ ง ที่ 2) แ ล ม ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า
https://erp.mju.ac.th/studentActivityRpt1.aspx?goID=28 โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมตามประกาศ การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสู ตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก
นอกจากการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนัก ศึกษา กองพัฒ นานักศึกษายังมีการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการเรียนสอนนอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่องจาก
สถาบันเดิม และผู้ที่มีความสนใจในการเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการจัดสวัสดิการด้านรถ
รับ-ส่ง ให้กับนักศึกษาที่ศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ในการเข้าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการฝึก
สนาม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้กั บ นัก ศึ ก ษาจนจบหลั ก สู ตร และคุ ณ สมบั ติที่ส ามารถนำมาประกอบวิชาชีพ ในการสมัครเข้า
ทำงานส่วนราชการทหารในอนาคตได้
การสนับ สนุนข้อมูลในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กองพัฒ นานักศึก ษา ได้มีการจัดทำ
คู่มือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยประชาสัม พันธ์ผ่านทางระบบเฟสบุ๊ค
เพจ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา https://www.facebook.com./stumju เว็ บ ไซต์ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
https://stu2.mju.ac.th/ เฟ สบุ๊ ค เพ จ คู่ มื อ เตรี ย ม ความ นั ก ศึ กษ าใหม่ มห าวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
https://www.facebook.com./mjumanuaI เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการการ
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยได้
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มหาวิทยาลัยมีบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเงิน โดยมีให้ความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาและการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านการเงิน ส่งผลให้นักศึกษาลดความกังวลใจ ทำให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบ
การศึกษา
การให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา เป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุ น ทรั พ ย์ ได้ มี โ อกาสศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจนจบการศึ ก ษา โดยมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้าง
ร้าน มูลนิธิ ศิษย์เก่าฯลฯ นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจน มุ่งมั่นในการ
เรียน มีจิตอาสา และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะรับทุนการศึกษา เมื่อ
นักศึกษาได้รับคัดเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ตามขั้นตอน
การเบิ ก จ่ายทุ น การศึก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้รับ เงิน ทุ นรวดเร็วขึ้น โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2564 มี
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 519 ราย รวมเป็นเงินทุนการศึกษา 9,290,725 บาท
การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นบริการที่สนับสนุนและส่งเสริม
การศึก ษา ด้วยการให้เงินกู้ ยืมเพื่อการศึก ษาในลัก ษณะต่าง ๆ คือ เงินกู้ยืมเพื่อการศึก ษาให้แก่
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความ
ชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็น
เลิศ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ตามกำหนดการกู้ยืมเงิน นักศึกษา
ส า ม า ร ถ อ่ า น ร า ย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร กู้ ยื ม ได้ จ า ก เว็ บ ไซ ต์
www.stdloan.mju.ac.th, https://www.facebook.com/StudentloanMaejo ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มี
ผูก้ ู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 4,258 ราย และภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4,149 ราย
มหาวิทยาลัยมีบริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
ซึ่ งการจั ด บริ ก ารมี ขั้ น ตอนการดำเนิ น งานการช่วยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าขอรับ คำปรึก ษา เพื่ อ ให้
สามารถดำรงชีวิตระหว่างกำลังศึกษาได้อย่างมีความสุข สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จการศึกษาได้อย่างตั้งใจ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษามาใช้
บริการ จำนวน 567 ราย
หลั ก สู ต รฯ มี ก ารจั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ คอยแนะนำกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รที่
นักศึกษาควรจะเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการ (PLO) โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ตนดูแลได้จากระบบระเบียนกิจกรรม
ออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ทาง http://erp.mju.ac.th ซึ่งมีการจำแนกประเภทของกิจกรรมเสริม
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หลักสูตรออกเป็นด้านๆ ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยในปีการศึกษา 2564 ( 25
มิถุนายน 2564 ถึง 5 เมษายน 2565) มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ดังตาราง 6.3
ตาราง 6.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564
ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
กิจกรรมด้านกีฬานันทนาการหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมด้านจิตอาสา
กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
รวม
(https://erp.mju.ac.th/studentActivity.aspx?lv=1&sd=25/6/2564&ed=5/4/2565)
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6.4.3 การแข่งขันของนักศึกษา
หลั ก สู ตรฯ ส่ งเสริมให้ นัก ศึ ก ษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในเวที ต่าง ๆ ในปีก ารศึ ก ษา 2564 มี
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ภายใต้ โครงการ โครงการการเตรี ย มความพร้ อ มผู้ ป ระกอบการ
นักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market :R2M) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย
6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be
evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and
relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the
services.
หลั ก สู ต รได้ ส ำรวจการเกษี ย ณอายุ ราชการของเจ้าหน้าที่ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารและเจ้าหน้ าที่
บริหารและธุรการ พบว่า การเกษียณอายุราชการของคุณรำไพ ศุภวงค์ ในปีการศึกษา 2565 จะทำ
ให้อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยคณะ
ได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการของสำนักงานคณบดี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญคล้ายคลึง
กัน ปฏิบัติงานทดแทนต่อไป
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยบริหาร
สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ให้น้อยที่สุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเปิดรับบุคลากร
สายสนั บ สนุ น เพื่ อ ทดแทนผู้ ล าออกเท่ า นั้ น หากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เกษี ย ณอายุ ราชการ
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มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์อัตรากำลังของส่วนงานก่อนจัดสรรตำแหน่งทดแทน (เอกสารอ้างอิง 6.5.1
แนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิท ยาลัย ในกรณีที่เกษียณอายุราชการ) ด้วยเหตุนี้
หลั ก สู ต รจึ งไม่ ได้ รั บ จั ด สรรเจ้ าหน้ าที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดแทนคุ ณ วั ล ยา โมราสุ ข ที่ เกษี ย ณอายุ
ราชการในปีการศึกษา 2564 อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มอบหมายให้คุณจันทร์จิรา วันชนะ และ
คุณนันท์ณภัส ระหงษ์ สืบทอดภาระงานดูแลห้องปฏิบัติการนักศึกษาปริญญาโท เนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญในการดูแลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารและห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร ตามลำดับ
เมื่อหลักสูตรสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการทดแทน พบว่า อยู่ในระดับดี เนื่องจาก
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายไม่รบกวนการปฏิบัติงานเดิม
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกำหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิ ของผู้สมัคร
ตามคู่มือสมรรถนะ (เอกสารอ้างอิง 5.3.1 คู่มือสรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และกำหนดให้ผู้สมัคร
ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถ ความชำนาญ และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัคร
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ เรื่ อ ง การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2561
(เอกสารอ้างอิง 6.5.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
นอกจากดำเนินการสรรหาบุคลากรโดยวิธีข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการสรรหาโดยใช้
ระบบคุณธรรมที่เน้นความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง
ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีและมีอายุงาน 7 ปีขึน้ ไป สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
(เอกสารอ้างอิง 6.5.3 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน) เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ โดย คุณนันท์ณภัส
ระหงษ์ ซึ่งเคยเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ประมาณ 7 ปี ได้ผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในปี 2560
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ำหนดสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และนำสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ป ระเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเภทบริห าร วิช าการ และสนั บ สนุ น โดยจั ด ทำเป็ น คู่ มื อ สมรรถนะมหาวิท ยาลั ย ในปี 2553
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือสมรรถนะ ฉบับปรับปรุง
มิ ถุ น ายน 2554 ในการประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากร (เอกสารอ้ า งอิ ง 5.3.1 คู่ มื อ สรรถนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
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นอกจากนี้ หลักสูตรได้กำหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การ
เรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา โดยแบ่ ง สมรรถนะด้ า นการปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยวิ ช าการสำหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ห้องปฏิบัติการออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. มีทักษะการปฏิบัติงานช่วยวิชาการ แต่ยังปฏิบัติได้ไม่ครบทุกด้าน
2. มีทักษะการปฏิบัติงานช่วยวิชาการที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3. มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ งานช่ วยวิชาการในหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบ นํ ามาใช้ในการ
ปรับปรุงงานของตนให้ดีข้ึนได้ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
4. สอนถ่ายทอดความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานช่วยวิชาการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไปสู่ผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
5. สร้ า งและพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ งานช่ ว ยวิ ช าการในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบใหม่ ที่ เป็ น
ประโยชน์ในระดับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ หลักสูตรได้แบ่งสมรรถนะด้านจิตบริการสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้เป็นครั้งคราว
2. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี
3. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้ดขี นึ้
4. ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคนิคการให้บริการ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่นื
5. นําพาหน่วยงานไปสู่การเป็นตัวอย่างด้านบริการที่เป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรได้กำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามสมรรถนะของบุคลากร โดยเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการระดับปฏิบัติการต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานช่วยวิชาการตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
ในขณะที่ เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการระดับปฏิบัติงานต้องมีสมรรถนะด้านจิตบริการตั้งแต่ระดับ 3
ขึน้ ไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านมีสมรรถนะ
ในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ หลั ก สู ต รได้ป ระเมินผลการปฏิบั ติงานของบุ คลากรปี 1 ครั้ง โดยประธานอาจารย์
ผู้รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในฐานะผู้ บั งคั บ บั ญ ชาชั้น ต้น ได้ป ระเมิ นความสามารถของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนกลุ่มงานสายวิชาการจากงานประจำ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ งานดูแล
สถานที่และครุภัณฑ์ งานให้บริการทางวิชาการ งานวิจัย งานช่วยวิจัย งานช่วยสอน งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย และประเมินจากงานเชิงพัฒนา ได้แก่ งานขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว งานจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงาน/ผังการปฏิบัติงาน/ระเบียบข้อบังคับ งานพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาสมรรถนะ IDP
งานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ/มหาวิท ยาลัย จัด งานอื่นๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

89
สำหรับ ความสามารถของบุค ลากรสายสนับสนุ นกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หลัก สูตรได้
ประเมินจากงานประจำ ได้แก่ การจัดทำโครงการ งานประชุม งานสารบรรณ งานจัดทำหนังสือ
ราชการทั่ วไปและหนังสือโต้ตอบทางราชการที่ เกี่ย วข้อง การประสานงานขออนุ มัติจัดซื้อ วัสดุ /
ครุภัณฑ์ การประสานงานด้านงบประมาณ งานอำนวยการจัดการเรียนการสอน งานสหกิจศึกษา
และประเมิ น จากงานเชิ ง พั ฒ นาเช่ น เดี ย วกั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กลุ่ ม งานสายวิ ช าการ
(เอกสารอ้างอิง 5.3.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย, เอกสารอ้างอิง 5.3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และผูป้ ฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
ทั้งนี้ หลักสูตรได้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร (เอกสารอ้ า งอิ ง 6.5.4 ความ
เชี่ยวชาญและภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้
ดำเนิ น การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(เอกสารอ้างอิง 6.5.5 งานวิจัยและงานบริการวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) สำหรับ
การเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับ สนุน มหาวิท ยาลัยได้ส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิท ยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ได้เห็นชอบให้
กำหนดกรอบประเภททั่วไประดับชำนาญงานและกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
ให้กับทุกตำแหน่งโดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ยกเว้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการ
ซึ่งต้องขอประเมินค่ างานตามหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิท ยาลัย และตำแหน่งประเภท
วิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะระดั บ ชำนาญการพิ เศษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ ได้ ก ำหนดให้
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ค่างานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป
(เอกสารอ้างอิง 6.5.6 ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น)
มหาวิทยาลัยได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น และ
พนั ก งานราชการผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น จากการพิ จ ารณาของคณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น วิช าการดี เด่ น (เอกสารอ้ างอิ ง 6.5.7 คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการดีเด่ น ) โดยอาศั ย คุ ณ สมบั ติเฉพาะ เช่น ผลงานเชิง ประจัก ษ์ เป็น ที่ ย อมรับ ผลงานที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ (เอกสารอ้างอิง 6.5.8 หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากร
สายสนั บ สนุ น วิช าการที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานดี เด่ น บนเว็บ ไซต์ ของกองบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
(https://personnel.mju.ac.th) และเว็บไซต์ของสภาพนักงาน (https://facsenate-general.mju.ac.th)
บุค ลากรสายสนับ สนุน วิชาการดีเด่นจะได้รับ การจัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้างเพิ่ มเติมจาก
ส่วนกลาง โดยคุณจันทร์จิรา วันชนะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้าน
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วิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องจากการตีพิมพ์บทความวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะได้ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติบนเว็บไซต์ของคณะ (https://engineer.mju.ac.th)
พร้ อ มทั้ งเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นตามระดั บ รางวั ล และหลั ก สู ต รได้ ย กย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ บุ ค ลากรสาย
ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ ใ น เพ จ ส า ข า
(https://www.facebook.com/foodsci.mju)
ทั้ งนี้ หลั ก สู ต รได้ ท บทวนและปรับ ปรุ งระบบการให้ รางวัล และการยกย่ อ งเชิด ชู เกี ย รติ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อจูงใจให้ดำเนินภารกิจที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอชื่อบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ในกลุ่ ม ไลน์ ส าขา เพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ดี เ ด่ น ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
Gap 6.5.1 หลักสูตรไม่สามารถคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการเพื่อทดแทนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่จะเกษียณอายุราชการ
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การกำหนดภาระ หลักสูตรจะ
งานของเจ้าหน้าที่ กำหนดภาระงาน
บริหารและ
ของเจ้าหน้าที่
ธุรการ
บริหารและ
ธุรการของ
สำนักงานคณบดี
อย่างชัดเจน
Gap 6.5.2 หลักสูตรไม่ได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทดแทนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เกษียณอายุราชการ
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การมอบหมาย
หลักสูตรได้
ภาระงานที่ได้รับ เอกสารอ้างอิง
ภาระงานให้
มอบหมายให้คุณ มอบหมายไม่
6.5.4
เจ้าหน้าที่
จันทร์จิรา วันชนะ รบกวนการดูแล
ห้องปฏิบัติการ
และ คุณนันท์ณ ห้องปฏิบัติการจุล
ท่านอื่น
ภัส ระหงษ์ สืบ
ชีววิทยาอาหาร

91
Gap 6.5.2 หลักสูตรไม่ได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทดแทนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เกษียณอายุราชการ
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
ทอดภาระงาน
และ
ดูแล
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
เคมีอาหาร ของ
นักศึกษาปริญญา คุณจันทร์จิรา วัน
โท
ชนะ และ คุณ
นันท์ณภัส ระหงษ์
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6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation,
benchmarking, and enhancement.
6.6.1 การส่งเสริมและการช่วยเหลือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หลักสูตรฯ มีการจัดห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงานของนักศึกษาโดยเฉพาะ มีความ
สะดวก มีโต๊ะ (bench) รองรับการทำโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มากถึง 60 คน นอกจากนี้
นักศึกษาทุกคนยังสามารถใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของหลักสูตรฯ ทุกห้อง เพื่อให้งานวิจัยเป็นไป
อย่ า งเรี ย บร้ อ ย ได้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป ผั ก -ผลไม้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์
ห้องปฏิบัติก ารแปรรูป ธัญ พื ช ห้องปฏิบั ติก ารเคมีอาหาร ห้องปฏิบัติก ารจุลชีววิท ยาทางอาหาร
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง และ อาคารโรงงานนำร่อง
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
ในการทำโครงงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรฯ ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
โดยให้เลือกสมาชิกในกลุ่มเอง มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์
1 คน ดู แ ลนั ก ศึ ก ษา 3-4 กลุ่ ม และมี เ จ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอำนวยความสะดวกในการใช้
ห้องปฏิบัติ ก ารต่าง ๆ ทุก ห้อง นอกจากนี้ หลัก สูตรฯ ได้วางมาตรการความปลอดภัย ในการทำ
โครงงานของนักศึกษา โดยมีการกำหนดเวลาการใช้อาคาร มีการเปิด-ปิดอาคารเป็นเวลา เพื่อไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้าไปในอาคารนอกเวลาราชการ รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
6.6.2 การส่งเสริมสุขภาวะส่วนบุคคล
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หลักสูตรฯ มีการดูแลความสะอาดบริเวณอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานนำร่อง
โรงอาหาร ห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ดูแลเรื่องแสงสว่างในห้องเรียน มีน้ำดื่มที่สะอาดบริการผู้
ที่มาใช้อาคาร และจัดหาแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
หลั ก สู ตรฯ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ ใต้ อ าคารและรอบ ๆ อาคารให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถทำกิจ กรรม
ร่วมกัน เช่น กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ
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Identify Gaps 6. Student Support Services
Approach

Deploy

Results

6.1 มีการกำหนด
และประกาศ
นโยบายการรับ
ผูเ้ รียน เกณฑ์การ
รับเข้าและ
ขั้นตอนการ
รับเข้าเรียนใน
หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน มีการ
สื่อสารเผยแพร่
และเป็นปัจจุบัน
[1]

- หลักสูตรฯ มี
การพิจารณา
กำหนดนโยบาย
การรับนักศึกษา
ในสถานการณ์ที่
มีผู้สนใจเรียนใน
มหาวิทยาลัย
ลดลงและภายใต้
แรงกดดันด้าน
งบประมาณ

ปีการศึกษา
2564 มีผู้มา
สมัครเรียน
มากกว่าปี
การศึกษา 2563
แต่มผี ทู้ ี่มาเข้า
เรียนจริงจำนวน
เท่าเดิม

Improvement

Evidence

หลักสูตรฯ มีการ http://www.admi
ประชาสัมพันธ์
ssions.mju.ac.th/
เชิงรุกไปยัง
main.aspx
โรงเรียนและใช้
ช่องทางออนไลน์
ทำให้ผู้สมัครรู้จัก
หลักสูตรฯ มาก
ขึน้ โดยยังคง
นโยบายรักษา
- คุณภาพของ
ผูเ้ รียน เป็นที่น่า มาตรฐาน
พอใจ โดยผู้เรียน คุณสมบัติผู้สมัคร
- หลักสูตรฯ
คัดเลือกนักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียน ไว้สูง
จากเอกสารการ ในปีการศึกษา - - หลักสูตรฯ ได้
2564 มีสถิตผิ ล ผูส้ มัครจาก
สมัครและการ
การเรียนที่ดีกว่า วิธีการคัดเลือก http://www.admi
สัมภาษณ์ โดย
ผูเ้ รียนที่รับเข้ามา คือ TCAS รอบ 1 ssions.mju.ac.th/s
กำหนดเกณฑ์
และ 2 มากที่สุด elstdyears.aspx?
คะแนนสอบระดับ ในปีการศึกษา
2563
หลักสูตรฯ จึงให้ sel_y=45
ม.ปลาย ไว้สูง
ความสำคัญกับ
เพื่อคัดเลือก
การรับสมัครใน
ผูเ้ รียนที่มี
รอบดังกล่าวมาก
คุณภาพ
ที่สุด
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Identify Gaps 6. Student Support Services
Approach
6.2 มีการ
วางแผนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
ของการบริการ
สนับสนุนทางด้าน
วิชาการและที่
ไม่ใช่ทางวิชาการ
เพื่อให้แน่ใจว่า
การบริการ
สนับสนุนงานด้าน
การสอน การวิจัย
และการบริการ
วิชาการมีความ
เพียงพอและมี
คุณภาพ

Deploy
- หลักสูตรได้
สำรวจการ
เกษียณอายุ
ราชการของ
อาจารย์
- หลักสูตรได้
วางแผนให้
อาจารย์หลาย
ท่านร่วมสอนกับ
อาจารย์ใหม่
- หลักสูตรได้
กำกับติดตาม
อาจารย์ให้ขอ
กำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึน้

Results
- มหาวิทยาลัยได้
จัดสรรตำแหน่ง
อาจารย์ใหม่
ทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุ
ราชการในปี
2564

Improvement

- หลักสูตรได้
กำหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย์ใหม่
เพื่อให้สอดคล้อง
กับความ
เชี่ยวชาญด้าน
การเรียนการสอน
การวิจัย และการ
- อาจารย์ท่าน
บริการวิชาการ
อื่นสามารถสืบ
ของอาจารย์ที่
ทอดความ
เกษียณอายุ
เชี่ยวชาญด้าน
การเรียนการสอน ราชการในปี
การวิจัย และการ 2564
บริการวิชาการ - หลักสูตรได้
ของอาจารย์ที่
กำกับติดตามให้
เกษียณอายุ
อาจารย์ทุกท่านมี
ราชการในปี
ผลงานทาง
2564
วิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
- อาจารย์ส่วน
ใหญ่ได้ยื่นขอ
กำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ภายในปี
การศึกษา 2566

Evidence
ตาราง 6.2.1 –
6.2.2
เอกสารอ้างอิง
6.2.1
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Identify Gaps 6. Student Support Services
Approach

Deploy

6.3 มีระบบ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ผลการเรียน และ
การตรวจสอบ
ภาระการเรียน
ของผู้เรียนที่
เพียงพอ โดยมี
การบันทึกไว้
อย่างเป็นระบบ
โดยมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับ
และข้อเสนอแนะ
แก่ผเู้ รียนและ
ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้
ทันท่วงทีหาก
จำเป็น [3]

-หลักสูตร
กำหนดให้
อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามผลการ
เรียนของ
นักศึกษาโดยใช้
ระบบทะเบียน
นักศึกษาออนไลน์
-หลักสูตรเพิ่ม
ช่องทางการ
ติดตาม ที่
นอกเหนือจาก
ระบบออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย

Results

Improvement

-ผลการเรียนของ หลักสูตรฯ มีการ
นักศึกษาอยู่ใน
ปรับเปลี่ยนให้ใช้
เกณฑ์ที่น่าพอใจ มคอ.3 และ 5
ตามแบบ AUNQA
-การเพิ่มช่อง
ซึ่งมีการเริ่มใช้
ทางการติดตาม
PLO เป็นแนวทาง
ผลการเรียนของ
ในการจัดการ
นักศึกษาอยู่ใน
เรียนการสอน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ
และจะใช้ในการ
ประเมิน
ความก้าวหน้าใน
อนาคต
-มีช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลายใน
การนำข้อมูลของ
หลักสูตรและ
รายวิชาไปยังกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย

Evidence
http://reg.mju.ac.
th
http://foodtechm
aejo.wordpress.c
om
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Identify Gaps 6. Student Support Services
Approach

Deploy

6.4 มีการให้
คำแนะนำทาง
วิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร
การเข้าแข่งขัน
ของผู้เรียนและ
การบริการ
สนับสนุน
ช่วยเหลือผูเ้ รียน
ด้านต่าง ๆ เพื่อ
ปรับปรุง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ ทั้ง
ทางด้านความรู้
ทักษะและ
ความสามารถใน
การทำงาน [4]

หลักสูตร
กำหนดให้
อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามผลการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาโดย
ใช้ระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา
ออนไลน์

6.5 มีการกำหนด
สมรรถนะ
ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนที่ชัดเจน
เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถใน
การให้บริการ
ผูเ้ รียน มีการ

Results
นักศึกษาทุกคน
ผ่านกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
ตามที่
มหาวิทยาลัย
กำหนด

Improvement

Evidence

ควรมีการวาง
แผนการให้
คำปรึกษา
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การ
แข่งขัน และ
บริการต่าง ๆ ที่
เน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้
และการได้งานทำ
และควรประเมิน
เพื่อการปรับปรุง

https://erp.mju.ac
.th/qaRpt19Chart
.aspx?year=256
4&facultyKey=3
&facultyDepartm
entKey=14&level
GroupKey=2
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Approach

Deploy

Results

-หลักสูตรฯ มี
การประเมิน
กระบวนการเสริม
เพิ่มเติมจากการ
อบรมของคณะ
พร้อมทั้งมีการ
ตรวจสอบและ
คอยดูแลเอาใจใส่
แก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล เพื่อให้
ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษาอย่าง
ทันท่วงที

หลักสูตรฯ มีการ
ดูแลในเรื่องของ
สุขภาวะส่วน
บุคคล สังคมและ
จิตใจ

Improvement

Evidence

กำหนดวิธีการ
ประเมินผลที่มี
ความชัดเจน
เพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถ
ให้บริการได้อย่าง
ราบรื่น มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผูม้ ารับ
บริการได้อย่างมี
ราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ [5]
6.6 มีการ
ประเมินผลการให้
การบริการและ
ช่วยเหลือผูเ้ รียน
โดยมีการ
เทียบเคียง
สมรรถนะ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง [5]

- มีการ
http://reg.mju.ac.
ประเมินผลของ th
การจัดให้มี
บรรยากาศการ
เรียนรู้ทาง
กายภาพ ทาง
สังคม และทาง
จิตใจ ที่เอือ้ ต่อ
การเรียนรูอ้ ย่างมี
ความสุข
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Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
6
Student Support Services
1
6.1 The student intake policy, admission criteria, and
admission procedures to the programme are shown
to be clearly defined, communicated, published, and
up-to-date
6.2 Both short-term and long-term planning of academic
and non-academic support services are shown to be
carried out to ensure sufficiency and quality of
support services for teaching, research, and
community service
6.3 An adequate system is shown to exist for student
progress, academic performance, and workload
monitoring. Student progress, academic erformance,
and workload are shown to be systematically
recorded and monitored. Feedback to students and
corrective actions are made where necessary
6.4 Co-curricular activities, student competition, and
other student support services are shown to be
available to improve learning experience and
employability
6.5 The competences of the support staff rendering
student services are shown to be identified for
recruitment and deployment. These competences are
shown to be evaluated to ensure their continued
relevance to stakeholders needs. Roles and
relationships are shown to be well-defined to ensure
smooth delivery of the services
6.6 Student support services are shown to be subjected
to evaluation, benchmarking, and enhancement
Overall opinion

2

3

4 5
✓

✓

✓

✓



✓
✓

6

7
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AUN-QA Criterion 7: Facilities and Infrastructure

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Areas for Improvement
Criteria 9.1
หลักสูตรพึงเน้นพัฒนาระบบและกลไกที่ชัดเจน
ในการบริหารจัดการอาคารภายในคณะ ทั้ง
อาคารพนมสมิตตานนท์ และโรงงานนำร่อง มี
ผูร้ ับผิดชอบดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างควบคุม
การใช้งาน รวมถึงการอัพเดท Software ตาม
ระยะเวลาที่สอดคล้องต่อการใช้งานของ
หลักสูตร
Criteria 9.2
หลั ก สู ตรเน้น การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ภายในคณะ
ความทั น สมั ย ของหนั ง สื อ เอกสารที่ เกี่ ย วกั บ
การเรียนการวิจัย การให้บริการ พื้นที่ห้องสมุด
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
Criteria 9.3
หลักสูตรสามารถเก็บสถิตขิ ้อมูลการใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการว่าตอบสนอง
แต่ละรายวิชาอย่างไรบ้าง ความถี่และจำนวน
การใช้งานอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยใช้หลักสูตรนำ
ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการพัฒนาการบริหาร
จัดการให้ดยี ิ่งขึ้นพร้อมกำหนดแผนให้เป็น
รูปธรรมได้อย่างชัดเจน
Criteria 9.4
1. หลักสูตรสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
สอบถามบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน

การดำเนินงาน
หลักสูตรจะเขียน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็น
ถึงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนและการฝึกภาคปฏิบัติ

หลักสูตรจะเขียน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็น
ถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
หลักสูตรจะประเมินความสำเร็จและหา
กระบวนการเสริมเพิ่มเติมจากที่คณะจัด

หลักสูตรจะเขียน SAR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เห็น
ถึงการพัฒนาระบบ IT และสัญญานอินเทอร์เน็ต
ที่ช่วยในการเรียนการสอน การวิจัย และการ
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Areas for Improvement
การดำเนินงาน
วิชาการและนักศึกษาถึงความพร้อมใช้งาน
บริการวิชาการ
เพียงพอและความสะดวกในการใช้งาน IT และ
ความพึงพอใจในพื้นที่ของหลักสูตร หรือคณะได้
เพื่อพัฒนาการให้บริการจุด บริการอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติมได้
2. จากการสัมภาษณ์นักศึกษา มีการให้บริการ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ แต่ พ บว่ า มี
ความไม่ เ สถี ย รของสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เน็ ต ใน
บริเวณจุดอับของอาคาร และชั้นที่อยู่สูงขึน้ ไป
Criteria 9.5
นักศึกษามีความต้องการพื้นที่ โต๊ะ เก้าอี้นั่ง ใน คณะกำลังดำเนินการจัดทำ co-working space
การทำกิ จ กรรมนอกเวลาเรี ย น เช่ น การติ ว ใต้อาคารพนม สมิตานนท์
หนังสือ การทำกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงการบริหาร
ปลั๊กไฟและระบบไฟ
7.1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment,material,
and information technology, are shown to be sufficient.
หลักสูตรมีห้องบรรยายสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก
เสรี โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเฉพาะ ทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรวม
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีการเรียนการสอนร่วมกันหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร
แม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญ ญาเพื่อแผ่นดิน และ อาคารเรียนรวม 80 ปี ส่วนหมวดวิชาเฉพาะ ทำการ
เรียนการสอนที่อาคารพนมสมิตานนท์ และ โรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องบรรยายทุกห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร มีอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน ได้แก่ โต๊ะและเก้าอี้ของอาจารย์ผู้สอน เก้าอีข้ องนักศึกษา ไวท์บอร์ด มาร์ค
เกอร์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน จอฉายภาพ โดยห้อง
บรรยายทุกห้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม
การดูแลรักษาห้องและอุปกรณ์ภายในห้อง ในส่วนของอาคารแม่โ จ้ 70 ปี : สร้างปัญ ญา
เพื่อแผ่นดิน และ อาคารเรีย นรวม 80 ปี มีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลและเก็บ สถิติ
ข้ อ มู ล การใช้ ห้ อ งทั้ ง หมด (เอกสารอ้ า งอิ ง 9.1 https://erp.mju.ac.th/buildingAUNQAreport.aspx)
ส่วนอาคารพนมสมิตานนท์ และ โรงงานนำร่อง มีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาของ
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ดูแล โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
อย่างสม่ำเสมอ หากห้องบรรยายหรืออุปกรณ์ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถแจ้งผู้ดูแลเพื่อมาแก้ไข
ได้ทันที
การวิเคราะห์ความเพียงพอของห้องเรียนในปีการศึกษา 2563
อาคาร

ภาค
จำนวน
จำนวน ร้อยละการ
เรียน ห้องเรียนใน ห้องเรียนที่
ใช้งาน
ความดูแล
ใช้
ห้องเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ หมวดวิชาเลือกเสรี
อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้าง 1
49
36
73
ปั ญ ญาเพื่ อ แผ่ น ดิ น และ
2
49
34
69
อาคารเรียนรวม 80 ปี
หมวดวิชาเฉพาะ
อาคารพนมสมิตานนท์
1
7
4
57
2
7
4
57
โรงงานนำร่อง
1
1
1
100
2
1
1
100

ความ
เพียงพอ

เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ

7.2. The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available,
and effectively deployed.
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีหอ้ งปฏิบัติการให้สามารถสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักศึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ดังนี้
ห้อง
คำอธิบาย
EA204 ห้องปฏิบัตกิ ารจุล
ชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม

เครื่องมือหลัก
เครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์
หม้อนึ่งความดันไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ
เครื่องล้างเครื่องแก้วด้วยคลื่นเสียง
ตูอ้ บลมร้อน
ตูบ้ ่ม
เครื่องกลั่นสมุนไพร
EA207 ห้องปฏิบัตกิ ารแปร เครื่องบดเนื้อ
รูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เครื่องสไลด์เนื้อ
เครื่องบรรจุไส้

วิชา
สถานที่ตั้ง
ทอ410 อาคารพนมสมิ
ตานนท์

ทอ441 อาคารพนมสมิ
ทอ445
ตานนท์
ทอ460
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ห้อง

คำอธิบาย

EA209 ห้องปฏิบัตกิ ารแปร
รูปผักและผลไม้
EA303 ห้องปฏิบัตกิ าร
สำหรับปริญญาโท 1

EA305 ห้องเครื่องมือกลาง

EA306 ห้องปฏิบัตกิ าร
ประกันคุณภาพทาง
อาหาร

เครื่องมือหลัก
เครื่องสับเนื้อ
เครื่องวัดค่าความสูงของไข่ขาว
เตาอบรมควัน
เครื่องสับผสม
เครื่องอัดไส้กรอก
ตูอ้ บ (Hot Air Oven)
เครื่องปอกผัก
ตูส้ ำหรับเขี่ยเชื้อจุลินทรีย์
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ
ตูอ้ บลมร้อน
ชุดวิเคราะห์แยกโปรตีน
เครื่องวัดความขุ่นของของเหลว
เครื่องหาความชืน้
เครื่องมือวัดความหนืดของของเหลว
เครื่องบดผสม
เครื่องวัดสีแบบตัง้ โต๊ะ
เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ
เครื่องอ่านค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท
เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพ
สูง (HPLC)
เครื่องสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์
(Spectrofluorophotometer)
เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร (Texture
Analyzer)
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย เพื่อตกตะกอน
(Centrifuge)
เครื่องวัดความหนาของวัตถุ
วิสโคมิเตอร์
เครื่องมือวัดความหนืดของของเหลว
เครื่องวัดลักษณะเนือ้ สัมผัส
เครื่องส่องตะเข็บกระป๋อง
เครื่องตรวจสอบการเคลือบผิวกระป๋อง
เครื่องตรวจสอบการเคลือบฝากระป๋อง
เครื่องวัดความนุ่มของเนื้อ
เครื่องวัดความหนืดแบบบอสวิก

วิชา
ทอ461
ทอ462

สถานที่ตั้ง

ทอ201 อาคารพนมสมิ
ทอ442
ตานนท์
ทอ496 อาคารพนมสมิ
วอ 498
ตานนท์

ทอ496 อาคารพนมสมิ
วอ 498
ตานนท์

ทอ496 อาคารพนมสมิ
วอ 498
ตานนท์
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ห้อง
คำอธิบาย
EA308 ห้องปฏิบัตกิ าร
สำหรับปริญญาโท 2

EA404 ห้องปฏิบัตกิ าร
สำหรับปริญญาตรี
EA406 ห้องปฏิบัตกิ าร
ธัญญพืช

EA407 ห้องปฏิบัตกิ ารจุล
ชีววิทยาทางอาหาร

EA409 ห้องปฏิบัตกิ ารเคมี
วิเคราะห์

โรงงาน โรงงานนำร่อง
นำร่อง

เครื่องมือหลัก
ตูอ้ บสูญญากาศ
ตูอ้ บลมร้อน
ตูด้ ูดควันพิษ
เตาเผาอุณหภูมสิ ูง
อุปกรณ์พนื้ ฐานในห้องปฏิบัตกิ าร
เครื่องกลั่นสูญญากาศ
เครื่องบด
เครื่องเขย่าแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ปั้มสุญญากาศสำหรับ Rotary Evaporator
เครื่องวัดความหนืดของอาหารจำพวกแป้ง
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหาร
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย
เครื่องนับโคโลนี
ตูบ้ ่มเชื้อ
เครื่องวัดดูดกลืนแสง
หม้อนึ่งฆ่าเชือ้
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตัง้ โต๊ะ
(Centrifuge)
เครื่องหมุนเหวี่ยง
เครื่องบดอาหาร (Stomacher)
เครื่องวัดดัชนีการหักเหของสารละลาย
เตาเผาอุณหภูมสิ ูง
เครื่องกลั่นน้ำ
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
ชุดไฮโดรไลซีสอาหารด้วยกรด
เครื่องหมุนเหวี่ยง gerber
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน
ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ (Auto
Fat Extraction system)
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV/Visible
Spectrophotometer)
Boiler
Steam retort
Water retort

วิชา
สถานที่ตั้ง
ทอ330 อาคารพนมสมิ
ตานนท์

ทอ496 อาคารพนมสมิ
วอ 498
ตานนท์
ทอ496 อาคารพนมสมิ
วอ 498
ตานนท์

ทอ210 อาคารพนมสมิ
ทอ440
ตานนท์

ทอ320 อาคารพนมสมิ
ทอ321
ตานนท์
ทอ440

ทอ201
ทอ440
ทอ444

โรงงานนำร่อง
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ห้อง

คำอธิบาย

เครื่องมือหลัก

วิชา

สถานที่ตั้ง

Cooker
Blancher
Exhauster
Tube pasteurizer
Vacuum evaporator
Mixer
Spray dryer
Air dryer
Microwave dryer
Freeze dryer
Air blast freezer
Scraped surface freezer
Electric oven
Flame over
Dough conditioner

หลักสูตรมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้ทุกห้องปฏิบัติการมี
นัก วิท ยาศาสตร์รับ ผิด ชอบควบคุ มดู แล บำรุงรัก ษาเครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อยู่ เสมอ หาก
เครื่องมือไม่สามารถใช้งานได้ ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทันที หากนักศึกษามีความ
ประสงค์จะใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ต้องยื่นคำขออนุญาตใช้เครื่องกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแล
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ โดยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งชี้ แ จงนั ก ศึ ก ษาก่ อ นการใช้ งานให้ ส ามารถใช้ งาน
เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ หลักสู ตรยังสามารถใช้บ ริการจากห้องปฏิ บัติก ารกลางของมหาวิทยาลัย คือ
ห้องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อ้างอิง : เว็บไซด์
สถาบั นบริก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) ห้อ งปฏิบั ติ ของสถาบัน ฯ สามารถ
สนับ สนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัยและด้านอื่นๆ ให้บริการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย พร้อมใช้งาน สำหรับการทำ
ปัญ หาพิเศษ งานวิจัย และโครงการต่างๆ แก่นัก ศึก ษา นัก วิชาการ อาจารย์ นัก วิ จัย ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก คำขอใช้เครื่องมือ มีบริการทั้งหมด 9 ห้อง ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการ HPLC
2. ห้องปฏิบัติการ GC, GCMS
3. ห้องปฏิบัติการ AAS
4. ห้องปฏิบัติการ ICP
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5. ห้องปฏิบัติการ Proximate
6. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
7. ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ชีวโมเลกุล
8. ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
9. ห้องปฏิบัติการสำหรับใช้เตรียมตัวอย่างที่เป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐาน
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น บริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นงานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตามระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 คำขอใช้บริการ ให้บริการแก่นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์
นักวิจัย ปัจจุบันสามารถจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระบบออนไลน์

• สิ่งที่ยังขาดหายไปในการได้มาตามที่เกณฑ์ต้องการ (การวิเคราะห์ GAP Analysis)
1. เครื่องวิทยาศาสตร์เก่าไม่ทันสมัย
2. ขาดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือ
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
• จะสามารถพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งที่ขาดหายไปอย่างไร
1. จัดทำงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ
3. สำรวจความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
• ผลการพัฒนา/ปรับปรุงในสิ่งที่ขาดหายไปเป็นอย่างไร
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่
2. มีการบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
หลักสูตรมีการให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ก่อนการล็อคอินเข้าระบบเพื่อดูผลการศึกษาหลังปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง ในหัวข้อ ความพึงพอใจ
ต่อเครื่องมือ/อุป กรณ์ และโสตทัศนูป กรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) โดย
นักศึกษาจะให้คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 5 ซึ่งหลักสูตรตั้งเกณฑ์ผ่านที่คะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4
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การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน
ประเด็น
ความพึ งพ อใจต่ อ เค รื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ และ
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน)

ภาคเรียน
1

คะแนน
4.48

ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน

2

4.62

ผ่าน

จากการวิเคราะห์พบว่าหลักสูตรมีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงในเกณฑ์คุณภาพข้อนี้ โดยมีการประชุม
สรุปทุกปีงบประมาณ เพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ และมี
เครื่องมือใดที่ควรจัดซื้อเพิ่ มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งจากข้อมูลในปีการศึกษา 2564 ทาง
หลักสูตรได้มีมติในการเสนอขอครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่สำหรับปีงบประมาณ 2565 จำนวน
10 รายการ
7.3. A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information
and communication technology.
สำนักหอสมุด เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย โดยเป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ให้ได้ใช้บริการค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ
ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลต่างๆ จึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุดไว้ว่า “เป็น Smart Library ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต”
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจทิ ัล
ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด
ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ้างอิง : 7.3 (1) แผนการปฏิบัติงานสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ
2565) เพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูแ้ ละการวิจัย
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับบริการสามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ตอ้ งการเข้ามายังสำนักหอสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แบบฟอร์มเสนอซือ้ ออนไลน์ (อ้างอิง :
7.3 (2) แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด) กล่องข้อความในเฟสบุ๊คแฟนเพจ (MJU Library)
(อ้างอิง : 7.3 (3) Facebook MJU Library) โดยมีการสำรวจความต้องการของผู้รับ บริการสำหรับ
การคัดเลือกหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนสอนของ
มหาวิท ยาลั ย อีกทั้งยังมีก ารจัด โครงการ Maejo Book Fair ขึ้นเป็นประจำทุก ปี เพื่ ออำนวยความ
สะดวกให้อาจารย์ นั ก ศึก ษา และบุค ลากร สามารถเลือกซื้อ หนังสื อ ที่เกี่ย วข้องกั บ สาขาวิชาได้
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โดยสะดวก มี ร้านหนั งสื อและสำนั ก พิ มพ์ ให้ เลื อกหลากหลาย โดยในปี นี้ สำนั ก หอสมุ ด ได้ ป รับ
รูปแบบโครงการฯ โดยได้มีแผนกำหนดจัดโครงการ Maejo Book Fair Online ขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สำนักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิท ยาลั ย ทั้ง 3 วิท ยาเขต ได้แก่ มหาวิท ยาลัย แม่โจ้ เชีย งใหม่ มหาวิท ยาลัย แม่โจ้ -แพร่
เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 18 คณะ 115 หลักสูตร พร้อมทั้งฐานข้อมูล
และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย (อ้างอิง : 7.3 (4) จำนวนทรัพยากรแบ่ง
ตามหลักสูตร) ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ (อ้างอิง : 7.3 (5) จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุด)
1.1) หนังสือจำนวน 194,704 เล่ม แบ่งเป็น หนังสือภาษาไทย 158,392 เล่ม หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ 36,312เล่ม
1.2) วารสารจำนวน 1,362 รายชื่อ แบ่งเป็นวารสารภาษาไทย 988 รายชื่อ วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 474 รายชื่อ
1.3) สื่อโสตทัศนวัสดุ 3,841 รายชื่อ
2) ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (อ้ า งอิ ง : 7.3 (6) รายชื่ อ ทรั พ ยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์)
2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 243,330 รายชื่อ
1. PULINET Consortium by Gale Cengage Learning จำนวน 814 เล่ม
(https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&userGroupName=thmju)
2. หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ ผ่าน Application Naiin Pann จำนวน 53
เล่ม
3. CAB ebooks จำนวน 332 เล่ม (https://www.cabi.org/cabebooks/)
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก McGraw-Hill 92 ชื่อเรื่อง และ
ภาษาอังกฤษ 239 เล่ม (http://portal.igpublish.com/iglibrary/)
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87 เล่ม (https://elibrarycub.com/page/mju/mju-ebook.html)
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ 102
เล่ม(https://se-ed.belibcloud.com/home)
7. วิทยานิพนธ์ 3,008 เรื่อง และรายงานการวิจัย 1,128 เรื่อง รวม 3,136 เรื่อง
(https://library.mju.ac.th/mjudc/)
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8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จำนวน 294 เล่ม
(http://opac.library.mju.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=&type=all=&log=true)
9. หนังสือเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley (19,700 เล่ม) (ใช้งานได้ถึง 28
กุมภาพันธ์ 2565) (https://wileysgp.ipublishcentral.net)
10. หนังสือเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล eBook Academic Collection 217,132 เล่ม
(https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=9d4b632a-e0ea48b7-ab45-58ab24039028%40redis)
2.2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 18 รายชื่อ
1. วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
2. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
3. วารสารพยาบาล
4. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
5. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Journal of Nursing)
6. วารสารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
7. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร
8. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. วารสารพยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. วารสารเกื้อการุนย์
11. วารสารพยาบาลศาสตร์
12. วารสารทหารบก
13. วารสารพยาบาลและการศึกษา
14. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
15. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร
17. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
18. วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน
2.3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 25 ฐาน ได้แก่
1. CINAHL Complete/eBook Nursing Collection
2. Environment Complete Hospitality & Tourism
3. E-book: Gale: A Cengage Company
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4. iG Library
5. CAB eBooks
6. ฐานข้อมูลพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ
7. CAB Abstracts with Full text (ใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2564)
8. CABI Compendium (Complete Animal Health and Production
Compendium/Crop Protection Compendium)
9. ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
10. ACM Digital Library
11. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
12. Web of Science
13. ProQuest Dissertation & Theses Global
14. SpringerLink Journal
15. American Chemical Society Journal (ACS)
16. Emerald Management
17. Academic Search Complete Ultimate
18. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
19. Taylor & Francis, Sage Publication
20. Applied Science & Technology Source Ultimate
21. ScienceDirect
22. Art & Architecture Complete
23. Food Science Source
24. Legal Source
25. Engineering Source
3) โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดทำบรรณานุกรม และสนับสนุนการจัดทำจัดทำผลงานทาง
วิชาการ โดยเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 โปรแกรม ได้แก่
3.1) SPSS
3.2) EndNote20
3.3) Turnitin
3.4) Openathens
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เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร
สำนักหอสมุดได้ดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์และรายงานผลการวิจัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
การจัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการได้ทันที โดยให้บริการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) และ
ฐานข้อมูลวิทยานิพ นธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง : 7.3 (7) เว็บไซต์ ThaiLIS Digital
Collection 7.3 (8) เว็บ ไซต์ ฐานข้อมูล วิท ยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิท ยาลัย แม่โจ้ 7.3 (9) คลั ง
ปั ญ ญา มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ (MJUIR)) แบ่ ง เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ จำนวน 2,857 รายชื่ อ รายงาน
ผลการวิจัย จำนวน 1,115 รายชื่อ
สำนักหอสมุด ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ การให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 และอำนวยความสะดวกแก่ ผู้รับ บริการให้ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่สำนัก หอสมุดมี
ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดให้มีบริการออนไลน์ดังต่อนี้
1. การให้บ ริก ารทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็ ก ทรอนิก ส์ ได้แก่ ฐานข้อมู ล
ออนไลน์ E-book และ E-Journal ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก หอสมุ ด (อ้ า งอิ ง : 7.3 (10) รายชื่ อ
ฐานข้อมูลออนไลน์) (ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุด โดยสามารถใช้บริการสืบค้น
ข้ อ มู ล นอกเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย (VPN) (อ้ า งอิ ง : 7.3 (11) การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล นอกเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัย (VPN))
2. การสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศของสำนั ก หอสมุ ด ผู้ รั บ บริ ก าร
สามารถสืบค้นผ่านช่องทางช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด (อ้างอิง : 7.3 (12) เว็บไซต์สำนักหอสมุด)
และสามารถสืบ ค้นทรัพ ยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (อ้างอิง : 7.3 (13)
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ)
3. บริ ก ารตอบคำถามและช่ ว ยการค้ น คว้ า ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถสอบถาม
รายละเอีย ดต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) เว็บ ไซต์สำนักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กด
คลิก ใช้บ ริก ารที่ ปุ่มแชท 2) Facebook Pages: MJU Library และ 3) เบอร์โทรศั พท์ 053-873510
เพื่อสอบถามการใช้บริการ การช่วยการค้นคว้า รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักหอสมุด โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำทุกช่องทาง
4. บริการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team สามารถติดต่อ
ใช้บริการได้ที่ 1) เว็บไซต์ส ำนั กหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช้บ ริการที่ปุ่มแชท
2) Facebook เพจ MJU Library และ 3) เบอร์โทรศัพท์ 053873510 รวมทั้งการผลิตสื่อการสอนเพื่อ
การฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ผ่าน YouTube Channel ช่อง MJU Library
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(https://www.youtube.com/channel/UC_bJVZj1f9Zr4SRCZMMtQsQ)
5. บริก าร Books Delivery Service (อ้ างอิ ง : 7.3 (14) แบบฟอร์ม ขอใช้ บ ริก าร)
ให้บ ริก ารค้นหาหนังสือและจัด ส่งตัวเล่ม สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนัก ศึก ษา ทั้งที่บ้านและ
สำนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวกสำหรับการยืมโดยไม่ตอ้ งค้นหาและมายืมด้วยตัวเอง
6. บริก ารยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (อ้างอิง :
7.3 (15) บริ ก ารยื ม หนั ง สื อ ต่ อ ) หรื อ ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ที่ ช่ อ งทางต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ 1) เว็ บ ไซต์
สำนั ก หอสมุ ด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิ ก ใช้บ ริก ารที่ ปุ่ ม แชท 2) Facebook เพจ MJU
Library และ 3) เบอร์โทรศัพท์ 053873510
7. บริ ก ารตรวจสอบหนี้ ค งค้ างและหนั งสื อ ค้ า งส่ งออนไลน์ (อ้ างอิ ง : 7.3 (16)
บริการตรวจสอบหนีค้ งค้างและหนังสือค้างส่งออนไลน์)
8. บริการชำระหนี้ออนไลน์ (อ้างอิง : 7.3 (17) บริการชำระหนี้ออนไลน์) ผ่าน QR
code Payment
9. บริการ Interlibrary Loan (ILL) & Document Delivery Service และ บริการยืม คื น ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ร่ ว มกั น (PULINET) (อ้ า งอิ ง : 7.3 (18) บริ ก าร Interlibrary Loan (ILL) &
Document Delivery Service , 7.3 (19) บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (PULINET)) เพื่อการ
ให้ บ ริ ก ารยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศ หรื อ ขอทำสำเนาทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET)
10. บริการ Line Alert เพื่อแจ้งเตือนการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ แจ้งเตือนวัน
กำหนดส่ง การแจ้งข้อมูลหนี้สินคงค้าง และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (อ้างอิง : 7.3 (20)
Line Alert)
11. การให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุด ด้วยการเผยแพร่คู่มือการใช้บริการห้องสมุด
ผ่านทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด https://library.mju.ac.th/2020/guides-tutorials/ เพื่อให้ผู้รับบริการ
สามารถศึกษาข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดเบือ้ งต้นได้ด้วยตนเอง
ในส่วนของด้านกายภาพ อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักหอสมุดได้มีการ
บริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองการเป็น Smart Library โดยมีจัดให้
พื้ น ที่ นั่ ง อ่ า น Co-Working Space และห้ อ ง Study Room พร้ อ มทั้ ง อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การส่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 6 เครื่อง กล่อง Studio box จำนวน 2 ชุด Smart TV จำนวน
จำนวน 11 เครื่อ ง การจั ด เตรีย มพื้ น ที่ ส ำหรับ เป็ น ห้ อง Smart Class Room เพื่ อ ให้ บ ริก ารสำหรับ
อาจารย์ นักศึกษา ใช้สำหรับการเรียน การสอนออนไลน์
สำนักหอสมุด มีการประเมินผลความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยมี รายงานการศึกษา
ความคาดหวั ง และความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารสำนั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ประจำปี
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งบประมาณ 2564 (อ้างอิง : 7.3 (21) รายงานการศึก ษาความคาดหวังและความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุด ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.40 และด้านบริการ
ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด คะแนนเฉลี่ย 4.25 โดยมีผลสรุป ความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.33
เอกสารอ้างอิง
7.3 (1) แผนการปฏิบัติงานสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565
http://libmode.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001234.pdf
7.3 (2) แบบฟอร์มเสนอซือ้ หนังสือเข้าห้องสมุด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtFWJItrGmhfyl-Ej8_pQSidAyBqzu3zLHT04lKMjRAMXA/viewform
7.3 (3) Facebook MJU Library
https://www.facebook.com/mjulibrary
7.3 (4) จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร
https://library.mju.ac.th/2020/curiculum-collections-statistic/
7.3 (5) จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
https://library.mju.ac.th/2020/library-collection-statistics
7.3 (6) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
http://libmode.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001233.pdf
7.3 (7) ThaiLIS Digital Collection
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
7.3 (8) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
https://library.mju.ac.th/mjudc/
7.3 (9) คลังปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJUIR)
http://ir.mju.ac.th/
7.3 (10) รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์
https://library.mju.ac.th/2020/category/databases/
7.3 (11) การสืบค้นข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN)
https://maejonet.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=12955&lang=th-TH
7.3 (12) เว็บไซต์สำนักหอสมุด
http://www.library.mju.ac.th
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7.3 (13) ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
http://opac.library.mju.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx
7.3 (14) แบบฟอร์มขอใช้บริการ Books Delivery Service
https://bit.ly/3bUAI22
7.3 (15) บริการยืมหนังสือต่อ
https://library.mju.ac.th/2020/renew-book/
7.3 (16) บริการตรวจสอบหนี้คงค้างและหนังสือค้างส่งออนไลน์
https://library.mju.ac.th/2020/debt-book-checking/
7.3 (17) บริการชำระหนี้ออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=u3M2K2P5x5o
7.3 (18) บริการ Interlibrary Loan (ILL) & Document Delivery Service
https://library.mju.ac.th/2020/ill/
7.3 (19) บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (PULINET)
https://library.mju.ac.th/2020/pulinet/
7.3 (20) Line Alert
https://line.me/R/ti/p/%40tyw9123r
7.3 (21) รายงานการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
https://libmode.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2021/0001215.pdf
7.4. The information technology systems are shown to be set up to meet the needs
of staff and students.
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน โดนมีการให้บริการดาวน์โหลด
โปรแกรมลิ ข สิ ท ธิ์ Microsoft ฟรี ทั้ ง Microsoft Windows (อ้ า งอิ ง : 9.4 (3) โปรแกรมลิ ข สิ ท ธิ์
Microsoft บนเว็ บ ไซต์ ก องเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ) ,Microsoft Office (อ้ า งอิ ง : 9.4 (4) Microsoft Office
365 บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจิทัล) รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล
ทั้ง Microsoft Visual Studio และ Microsoft SQL Server การให้บริการระบบเครือข่ายเสมือน (VPN :
Virtual Private Network) การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการค้นคว้า สืบค้น งานวิจัยหรือเอกสารต่าง ๆ จาก
ระบบที่ทางสำนักหอสมุดให้บริการ หรือสามารถเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้าน
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งานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง : 9.4 (5) ระบบ VPN บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจิทัล) และมี
การให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) สำหรับป้องกันการบุกรุก โจมตี เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถใช้งานได้ฟรี (อ้างอิง : 9.4 (6) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล)
มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์
ที่ท ำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ ผู้ส อน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บ ไซต์
รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่าน
เว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ
คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดย LMS ประกอบด้วย
5 ส่วน ดังนี้
1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน
ผู้ ส อน และผู้ ดู แ ลระบบ โดยสามารถเข้ า สู่ ร ะบบจากที่ ไ หน เวลาใดก็ ไ ด้ โดยผ่ า น เครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วย
สร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน รูปแบบ
Streaming Media
3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มี ระบบคลั งข้อสอบ
โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทำข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อม
เฉลย รายงานสถิติ คะแนน
4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง
ผูเ้ รียน - ผูส้ อน และ ผูเ้ รียน - ผูเ้ รียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom
5. ระบบจัด การข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้ วยระบบจัดการไฟล์และ
โฟลเดอร์ ผู้ส อนมีเนื้ อที่เก็ บ ข้อมูล บทเรีย นเป็ นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ต ามที่ Admin กำหนดให้
(อ้างอิง : http://lms2.mju.ac.th )
ระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (อ้างอิง : https://www.mju.ac.th/etesting/Test535455.html)
เป็นศู นย์ ส อบวั ด มาตรฐานของนัก ศึก ษาทางด้าน ICT โดยทำการจัดสอบมาตั้งแต่ ปี 2553 ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT โดย
นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านการวัดมาตรฐานทางด้าน ICT ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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7.5. The university is shown to provide a highly accessible computer and network
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information
technology for teaching, research, service, and administration.
หลัก สูตรสามารถใช้บ ริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยกำกับและควบคุมโดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ายสามารถใช้ ง านได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง โดยได้ รั บ จั ด สรรช่ อ งสั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ต (อ้างอิง : 9.4 (1) ช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจทิ ัล)
ดังนี้
1. ได้รับจัดสรรจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
1.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
1.2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
1.3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
- อยู่ในระหว่างดำเนินการ –
2. ช่องสั ญ ญาณอินเทอร์เน็ตได้จากการทำ MOU ร่วมกับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ป อเรชั่น
จำกัด
2.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
2.2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 500 Mbps
2.3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 500 Mbps
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ต ลอด 24
ชั่วโมง ทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal
และ Eduroam และในปี 2562 ทางงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ได้เพิ่มจุดกระจาย
สัญญาณ MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus Portal เพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารหอพักนักศึกษา
อาคารแฟลตบุคลากร อาคารอำนวย ยศสุข และอาคารสำนักหอสมุด โดยเป็นจุดบริการเครือข่าย
ไร้สายที่ทันสมัย ครอบคลุมและทั่วถึงและในบริเวณอาคารที่ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านการ
สืบ ค้ นข้อมูล และทบทวนรายวิชาแก่ นัก ศึก ษา ภายในอาคารหอพั ก นัก ศึ ก ษา โดยมีจุด กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย 729 จุดให้บริการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
549 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
111 จุดให้บริการ
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
69 จุดให้บริการ
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โดยแบ่งเป็นการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
358 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
35 จุดให้บริการ
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
69 จุดให้บริการ
รวม
462 จุดให้บริการ
โดยแบ่งเป็นการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus
Portal ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
191 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
76 จุดให้บริการ
รวม
267 จุดให้บริการ
นอกจากการให้บ ริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ท างมหาวิท ยาลัย แม่โจ้ ดำเนินการติดตั้ง
ให้บริการแล้ว ยังมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)
จำนวน 850 จุ ด ให้ บ ริ ก าร และบมจ. ทรู อิ น เทอร์ เ น็ ต คอร์ ป อเรชั่ น (True) จำนวน 1,600 จุ ด
ให้บริการ (อ้างอิง : 9.4 (2) จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้) มีห้องบริการ
อิน เทอร์เน็ ต ณ อาคารเรีย นรวม 70 ปี สำหรับ เป็ น แหล่งสนับ สนุ น การเรีย นการสอน และการ
ค้นคว้า ซึ่งมีให้บริการทั้งหมด 3 ห้องบริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการทั้งหมด 278 เครื่อง
โดยเปิด ให้บ ริการวันจันทร์ -ศุก ร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และ วันเสาร์ -อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา
8.00-17.00 น. จะปิดให้บริการช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
7.6. The environmental, health, and safety standards and access for people with
special needs are shown to be defined and implemented.
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว่างและการระบายอากาศ
ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและ
คนชรา เช่น อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี (อ้างอิง : 9.5 (1) รูปภาพสิ่งอำนวย
ความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให้มีลิฟท์ ทางเดิน ทางลาด
ห้องน้ำและห้องอาบน้ำสำหรับผู้พิการ ฯลฯ (อ้างอิง : 9.5 (2) รูปภาพสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ
บริ ก ารในอาคารสถานที่ หอพั ก นั ก ศึ ก ษา) มี แ ผนการบำรุ ง รั ก ษาสิ่ งอำนวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น แผนการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี
และอาคารสาธารณะ อื่น ๆ มีการทำความสะอาดอาคารใหญ่ของอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ปี
ละ 2 ครั้ง และทำการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำอาคาร
ถังเคมีดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้พร้อมใช้งาน มีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวของ
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หอพั กนัก ศึก ษา ปีล ะ 1 ครั้ง เพื่อให้นัก ศึก ษาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูก ต้องเมื่อเกิดเหตุ จัดให้มี
ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
พื้นที่ โดยมีศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ศูนย์วิทยุควบคุมข่ายเกษตรศิลป์ โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา
ระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง : 9.5 (3) ภาพถ่ายการติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย
การติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่ต่าง ๆ)
ในส่ วนอาคารหลั กที่ ใช้ในการเรีย นการสอนของหลักสูตร ได้แก่ อาคารสมิตานนท์ และ
โรงงานนำร่อง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดเข้า -ออก ของอาคาร และในปีการศึกษา 2563 ได้
มีการดำเนินการติดตั้งประตูอัจฉริยะเพื่อใช้ในการ เข้า -ออก อาคาร ในตัวอาคารมีการติดตั้ง fire
hose reel cabinet ทุกชั้น โดยหลักสูตรมีการทดสอบการใช้งานได้เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ มีการแบ่งเป็น section เพื่อให้จำนวนนักศึกษาต่อห้องมี
ความเหมาะสมและปลอดภั ย มี พ นั ก งานทำความสะอาดอาคารเป็ น ประจำทุ ก วั น ในส่ ว นของ
ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องจะเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ทางหลักสูตรจึงมีกฎระเบียบในการเข้า ออกอาคารเรียนตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ด้านสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน และมี
งานอนามัยและพยาบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลหากนักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพ
โดยมีพยาบาลประจำอยู่ที่ห้องพยาบาล อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 1 ตลอดเวลาในเวลาราชการ ห้อง
พยาบาลประกอบด้วย ห้องทำแผล/ฉีดยา 1 ห้อง ห้องตรวจร่างกาย 1 ห้อง ห้องสังเกตอาการ (นอน
พักไม่เกิน 1-4 ชั่วโมง) 1 ห้อง มีเตียง 6 เตียง มีอุปกรณ์ให้บริการ ได้แก่ เครื่อ งชั่งน้ำหนัก เครื่องวัด
ความดัน และปรอทวัดไข้ มีการให้บริการตรวจรักษาและประเมินเบือ้ งต้น ล้างแผลทำแผล มีบริการ
ให้ยืมกระเป๋ายา กรณีนักศึกษาทำกิจกรรมภายนอก มีบริการยืมไม้คำ้ ยัน
ด้านกายภาพ ศู น ย์ บ ริก ารและสนับ สนุ น นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร (DSS) ตั้ งอยู่ ชั้ น 1 ศู น ย์ กิ จ การ
นักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ซึ่งให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ตั้ ง แต่ ปี 2556 เป็ น ต้ น มา และในปี 2560 ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาพิ ก าร
(Disability Support Service : DSS) อาคารเรี ย นรวม 70 ปี ชั้ น 1 และต่ อ มาในปี 2563 ได้ ย้ า ย
ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการมายัง ชั้น 1 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข เปิด
บริก ารตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุ ก วัน เวลาราชการ โดยมีนั ก แนะแนวการศึก ษาจากงาน
ทุ น การศึ ก ษาและให้ ค ำปรึ ก ษา เป็ น ผู้ ดู แ ลให้ ค ำปรึก ษาด้ า นวิ ช าการและพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต แก่
นักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป และมีเครือข่ายการดูแลนักศึกษาพิการในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
(อ้างอิง: คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,กระบวนการให้คำปรึก ษานัก ศึก ษาพิ การมหาวิท ยาลัย แม่โจ้)
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รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิ การที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นประจำทุกปี ในปี
การศึ ก ษา 2563 มี นั ก ศึ ก ษาพิ ก ารที่ มี ค วามสามารถช่ วยเหลื อ ตนเองได้ จำนวน 19 ราย โดย
แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ จำนวน 16 ราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 1 ราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จำนวน 2 ราย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมของการจัดพื้นที่
เป็นห้องที่เป็นสัดส่วน สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของผู้พิการ มีทางลาด ห้องน้ำ
เครื่องปรับอากาศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการบริการด้านข้อมูลในด้านสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ
นอกห้ อ งเรี ย น ความรู้ ด้ า นอาชี พ ด้ า นทั่ ว ไป มี บ ริ ก ารให้ ยื ม อุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย น เช่ น
เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องอัดเสียง แล็ปท็อป (Laptop Computer)ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีอุปกรณ์ใน
การประกอบการเรียน หรือสามารถใช้ในห้องศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ใน
การอ่านหนังสือ ทำงาน หรือทำกิจกรรมของนักศึกษาพิการได้ (อ้ างอิง : ภาพประกอบห้องศูนย์
ให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ (DSS) และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก)
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษาพิการ โดยจัดโครงการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ” เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบแนวทางข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงการได้ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนิ น
ชีวติ และนักศึกษาเครือข่ายได้รับแนวความคิดที่จะช่วยเหลือกับเพื่อนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
นอกจากนีม้ ีการจัดส่งบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาพิการในด้านต่างๆ อีกด้วย
7.7. The university is shown to provide a physical, social, and psychological
environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing.
7.7.1 การส่งเสริมการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หลักสูตรฯ ในการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการสร้างบรรยากาศ
ที่เป็นมิตรระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
7.7.2 การส่งเสริมการวิจัย
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หลักสูตรฯ ในการจัดห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงานของนักศึกษาโดยเฉพาะ มีความ
สะดวก มีโต๊ะ (bench) รองรับการทำโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มากถึง 60 คน นอกจากนี้
นักศึกษาทุกคนยังสามารถใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของหลักสูตรฯ ทุกห้อง เพื่อให้งานวิจัยเป็นไป
อย่ า งเรี ย บร้ อ ย ได้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป ผั ก -ผลไม้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์
ห้องปฏิบัติก ารแปรรูป ธัญ พื ช ห้องปฏิบั ติก ารเคมีอาหาร ห้องปฏิบัติก ารจุลชีววิท ยาทางอาหาร
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง และ อาคารโรงงานนำร่อง
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
ในการทำโครงงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรฯ ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
โดยให้เลือกสมาชิกในกลุ่มเอง มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์
1 คน ดู แ ลนั ก ศึ ก ษา 3-4 กลุ่ ม และมี เ จ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอำนวยความสะดวกในการใช้
ห้อ งปฏิ บั ติก ารต่ างๆ ทุก ห้ อง นอกจากนี้ หลั ก สู ต รฯ ได้ วางมาตรการความปลอดภั ย ในการทำ
โครงงานของนักศึกษา โดยมีการกำหนดเวลาการใช้อาคาร มีการเปิด-ปิดอาคารเป็นเวลา เพื่อไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้าไปในอาคารนอกเวลาราชการ รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
7.7.3 การส่งเสริมสุขภาวะส่วนบุคคล
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หลักสูตรฯ มีการดูแลความสะอาดบริเวณอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงงานนำร่อง
โรงอาหาร ห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ดูแลเรื่องแสงสว่างในห้องเรียน มีน้ำดื่มที่สะอาดบริการผู้
ที่มาใช้อาคาร และจัดหาแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ
สภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ
หลักสูตรฯ มีการจัดพืน้ ที่ใต้อาคารและรอบๆ อาคารให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน
เช่น กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2562 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
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7.8. The competences of the support staff rendering services related to facilities
are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain
relevant to stakeholder needs.
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ำหนดสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และนำสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ป ระเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรประเภทบริ ห าร วิ ชาการ และสนั บ สนุ น โดยจั ด ทำเป็ น คู่ มื อ สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยในปี 2553 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานใน
คู่ มื อ สมรรถนะ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง มิ ถุ น ายน 2554 ในการประเมิ น สมรรถนะ ของบุ ค ลากร
(เอกสารอ้างอิง 7.8.1 คู่มือสรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
สำหรับ การประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากรนั้ น กองการเจ้ าหน้ าที่ อ าศั ย ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้าราชการ/ลู ก จ้างประจำ (1 เมษายน - 30 กั น ยายน) หรือ ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนัก งานมหาวิท ยาลั ย (1 ตุล าคม - 30 กั นยายน) ที่คณะรายงานมายั งกองการเจ้าหน้ าที่ และ
สรุป ผลการประเมินดั งกล่ าวเป็นสมรรถนะของมหาวิท ยาลัย ในแต่ละปี นอกจากนี้ ฝ่ายพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ สำนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร วบรวมหั ว ข้ อ สมรรถนะที่ บุ ค ลากรได้ ค่ า ต่ ำ กว่ า
มาตรฐาน เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนั้นๆ
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรปี 1 ครั้ ง สำหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย หรือปีละ 2 ครั้ง สำหรับข้าราชการ โดยประธานอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรในฐานะ
ผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ จาก
งานประจำ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ งานดูแลสถานที่และครุภัณฑ์ งานให้บริการ
ทางวิชาการ งานวิจัย งานช่วยวิจัย งานช่วยสอน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และประเมินจากงาน
เชิ ง พั ฒ นา ได้ แ ก่ งานขั บ เคลื่ อ นโครงการสำนั ก งานสี เขี ย ว งานจั ด ทำคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน/ผั ง การ
ปฏิบัติงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ งานพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาสมรรถนะ IDP งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัด งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
สำหรับ ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หลักสูตรได้
ประเมินจากงานประจำ ได้แก่ การจัดทำโครงการ งานประชุม งานสารบรรณ งานจัดทำหนังสือ
ราชการทั่ วไปและหนังสือโต้ตอบทางราชการที่ เกี่ย วข้อง การประสานงานขออนุ มัติจัดซื้อ วัสดุ /
ครุภัณฑ์ การประสานงานด้านงบประมาณ งานอำนวยการจัดการเรียนการสอน งานสหกิจศึกษา
และประเมิ น จากงานเชิ ง พั ฒ นาเช่ น เดี ย วกั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กลุ่ ม งานสายวิ ช าการ
(เอกสารอ้างอิง 7.8.3 หลัก เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิท ยาลั ย , เอกสารอ้างอิ ง 7.8.4 การปรับ ปรุงเกณฑ์ คิ ดคำนวณภาระงานพั นธกิ จบุ คลากร
ประเภทวิ ช าการ, เอกสารอ้ างอิ ง 7.8.5 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)
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หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตั้งแต่การสรรหา และได้
มอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 7.8.6 ความเชี่ยวชาญและภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ)
หลักสูตรได้กำหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่งสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงานช่วยวิชาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ออกเป็น 5 ระดับ และแบ่งสมรรถนะด้าน
จิตบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ระดับ
ชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานช่วยวิชาการตั้งแต่ระดับ 3 และ
ระดับ 2 ขึ้นไป ตามลำดับ ในขณะที่ เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต้องมีสมรรถนะ
ด้านจิตบริการตั้งแต่ระดับ 3 ขึน้ ไป การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
มี ส มรรถนะในระดั บ ที่ เหมาะสม ทำให้ ส ามารถส่ งเสริม การเรี ย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษ าได้ เป็ น อย่ า งดี
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เอกสารอ้างอิง 7.8.7 งานวิจัยและงานบริการวิชาการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ)
7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are
shown to be subjected to evaluation and enhancement.
ห้องเรียน
หลักสูตรมีการให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ก่อนการล็อคอินเข้าระบบเพื่อดูผลการศึกษาหลังปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง ในหัวข้อ ความพึงพอใจ
ต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมขิ องห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น และ
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย โดยนักศึกษาจะให้คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งหลักสูตรตั้งเกณฑ์ผ่านที่คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน
ประเด็น
ภาคเรียน
คะแนน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น
1
4.48
ผ่าน
แสงสว่ า ง อุ ณ หภู มิ ข องห้ อ งบรรยาย และเสี ย ง
2
4.62
ผ่าน
รบกวน เป็นต้น
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
1
4.47
ผ่าน
บรรยาย
2
4.61
ผ่าน
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จากการวิ เคราะห์ พ บว่ าหลั ก สู ต รมี ท รัพ ยากรกายภาพที่ ใช้ด ำเนิ น การหลั ก สู ต รรวมทั้ ง
เครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ
ห้องปฏิบัติการ
มีก ารประเมิ น การให้ บ ริก ารเพื่ อ ปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของสิ่ งอำนวยความสะดวก และการ
บริการ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการผ่านระบบ QR code ทุกครั้ง

เมื่อดำเนินการประเมินแล้วเสร็จจัดทำเป็นรายงานเพื่อสรุปแจ้งผลการประเมินให้ผู้บริหาร
รับทราบและแจ้งผลการประเมินในการประชุมทบทวนการบริหารงานนำผลการประเมินไปปรับปรุง
เป็นแผนการปรับปรุงประจำปี โดยจัดทำแผนการพัฒนาในปีถัดไปแล้วดำเนินการประเมินคุณภาพ
อีกครั้ง
สิ่งที่ยังขาดหายไปในการได้มาตามที่เกณฑ์ต้องการ (การวิเคราะห์ GAP Analysis)
-ไม่ ส ามารถนำผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ่ ง อำนวยความสะดวกของ
ห้องปฏิบัติการได้ทั้งหมด
- อ้างอิงตามรายงานผลการประเมิน
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การพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งที่ขาดหายไป
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลการ
ปรับ ปรุงการบริการอย่ างต่อเนื่องทุกปี โดยทางห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการทำงานตาม
ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ทำให้ตอ้ งดำเนินการตามมาตรฐานอยู่ทุกปี
ผลการพัฒนา/ปรับปรุงในสิ่งที่ขาดหายไป
ในส่วนการปรับปรุงระบบงานสามารถปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถเข้าดูรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละปีงบประมาณได้ที่
https://iqs.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2060
ห้องสมุด
หลักสูตรมีการให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ก่อนการล็อคอินเข้าระบบเพื่อดูผลการศึกษาหลังปิดภาคการศึกษาทุกครั้ง ในหัวข้อ ความพึงพอใจ
ต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อ
สนับ สนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) โดยนัก ศึกษาจะให้คะแนนความพึง
พอใจ คะแนนเต็ม 5 ซึ่งหลักสูตรตั้งเกณฑ์ผ่านที่คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน
ประเด็น
ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความ
เหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง)

ภาคเรียน
1

คะแนน
4.44

ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน

2

4.58

ผ่าน

จากการวิเคราะห์พบว่าหลัก สูตรมีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ท รัพยากรการเรีย นกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม และมีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า

124
ระบบ IT และโครงสร้างพื้นฐาน IT
กองเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ก ารสำรวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น ประจำทุ ก
ปีงบประมาณ (อ้างอิง : https://erp.mju.ac.th/satisfyQuestionaireAssess.aspx?ID=4024) รวมทั้งมี
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 คือ สถานการณ์ไ วรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ทางกองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์
สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams (อ้างอิง : โปรแกรม Microsoft
Teams บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจิทัล) ซึ่งนำมาใช้งานสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปี
การศึกษา 2563 ที่ผ่านมา
จากการวิ เคราะห์ พ บว่ าหลั ก สู ต รมี ท รัพ ยากรกายภาพที่ ใช้ด ำเนิ น การหลั ก สู ต รรวมทั้ ง
เครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
เครื อ ข่ ายที่ ส ามารถเข้ าถึ ง ได้ ในพื้ น ที่ ในมหาวิท ยาลั ย โดยสามารถใช้ ป ระโยชน์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
มาตรฐานความปลอดภัย
หลักสูตรประเมินแล้วพบว่าหลักสูตรมีการกำหนดและดำเนินการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็น
พิเศษอย่างเพียงพอและเหมาะสม
สภาพแวดล้อม
หลักสูตรประเมินแล้วพบว่าหลักสูตรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสัง คม และ
ทางจิตใจได้อย่างเหมาะสม ทั้งในมิติของการดำเนินงานตามพันธกิจสอน วิจัย บริการวิชาการ และม
มิติของการส่งเสริมสุขภาวะส่วนบุคคล
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
หลักสูตรได้กำหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่งสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงานช่วยวิชาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ออกเป็น 5 ระดับ และแบ่งสมรรถนะด้าน
จิตบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ระดับ
ชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานช่วยวิชาการตั้งแต่ระดับ 3 และ
ระดับ 2 ขึ้นไป ตามลำดับ ในขณะที่ เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ต้องมีสมรรถนะ
ด้านจิตบริการตั้งแต่ระดับ 3 ขึน้ ไป การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
มี ส มรรถนะในระดั บ ที่ เหมาะสม ทำให้ ส ามารถส่ งเสริม การเรี ย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษ าได้ เป็ น อย่ า งดี
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นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เอกสารอ้างอิง 7.8.7 งานวิจัยและงานบริการวิชาการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ)
Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
1

2 3

4

7

Facilities and Infrastructure

7.1

The physical resources to deliver the curriculum, including
equipment, material, and information technology, are shown to
be sufficient.
The laboratories and equipment are shown to be up-to-date,
readily available, and effectively deployed.

✓

7.3

A digital library is shown to be set-up, in keeping with
progress in information and communication technology.

✓

7.4

The information technology systems are shown to be set up to
meet the needs of staff and students.
The university is shown to provide a highly accessible
computer and network infrastructure that enables the campus
community to fully
exploit information technology for teaching, research,
service, and administration.
The environmental, health, and safety standards and access
for people with special needs are shown to be defined and
implemented.
The university is shown to provide a physical, social, and
psychological environment that is conducive for education,
research, and personal well-being.
The competences of the support staff rendering services
related to facilities are shown to be identified and evaluated to
ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.
The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student
services) are shown to be subjected to evaluation and
enhancement.
Overall opinion

✓

7.2

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5

6

7
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AUN-QA Criterion 8: Output and Outcomes

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร ปีก ารศึกษา
2563 หลักสูตรได้นำมาปรับปรุงดังนี้
Areas for Improvement
การดำเนินงาน
11.1.1 หลักสูตรมีการดูแลนักศึกษาให้จบการศึกษาตาม หลักสูตรจะหากระบวนการเสริมเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่
ระยะเวลาที่กำหนดได้ดี ทัง้ นี้ ควรวิเคราะห์สาเหตุและ
สร้างแนวทางการพัฒนานักศึกษาในกลุ่มที่มีการจบ
การศึกษาเกินระยะเวลากำหนด การลาออก หรือการพ้น
สภาพ เพื่อให้อัตราการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา
สูงยิ่งขึ้น
11.1.2 หลักสูตรควรทำการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน
ทั้ง 2 ด้านนี้กับหลักสูตรอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานมาพัฒนาการดำเนินงานตามบริบทของ
หลักสูตร
11.2.1 หลักสูตรควรวิเคราะห์สาเหตุและสร้างแนว
หลักสูตรจะหากระบวนการเสริมเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่
ทางการพัฒนานักศึกษาในกลุ่มที่มีการจบการศึกษาเกิน
ระยะเวลากำหนด การลาออก หรือการพ้นสภาพ
เพื่อให้อัตราการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาสูง
ยิ่งขึน้ (พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการนำผลที่ได้นไี้ ป
ใช้ประโยชน์)
11.2.2 หลักสูตรควรทำการเทียบเคียงผลการดำเนินการ
ด้านนีก้ ับหลักสูตรอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานมาพัฒนาการดำเนินงานตามบริบทของ
หลักสูตร
11.3 หลักสูตรควรทำการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน หลักสูตรจะหากระบวนการเสริมเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่
ด้านนีก้ ับหลักสูตรอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานมา
11.5 หลักสูตรควรทำการเทียบเคียงผลการดำเนินงาน หลักสูตรจะหากระบวนการเสริมเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่
ด้ า นนี้ กั บ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการ
ดำเนิ น งานมาพั ฒ นาการดำเนิ น งานตามบริ บ ทของ
หลักสูตร
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8. 1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement.
8.1.1 การกำกับติดตามอัตราการจบการศึกษา อัตราการออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการ
จบการศึกษา
หลักสูตรกำหนดให้มกี ารติดตามอัตราการคงอยู่และอัตราการออกกลางคัน ดังตาราง 8.1.1
ตาราง 8.1.1 จำนวนนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะชั้ น ปี การออกระหว่ างการศึ ก ษา และการสำเร็ จ
การศึกษา
หน่วย : คน (ร้อยละ)
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
รับเข้า
(รหัส)
ปี 1
ปี 2
2564
63
60
(รหัส 64)
2563
63
55
54
(รหัส 63)
2562
52
42
42
(รหัส 62)
2561
69
61
55
(รหัส 61)
2560
70
65
65
(รหัส 60)
2559
60
55
52
(รหัส 59)
2558
47
44
39
(รหัส 58)
2557
56
52
52
(รหัส 57)
(https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.aspx)

ชั้นปี
ปี 3

ปี 4

42
55

55

64

64

52

52

39

39

52

52

จำนวนนักศึกษา
ออกระหว่างการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
> ปี 4
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
> ปี 4
3
(4.76%)
8
1
(12.7%) (1.59%)
9
1
(17.31%) (1.92%)
5
7
2
(7.25%) (10.14%) (2.9%)
4
1
57
(5.8%)
(1.4%) (82.61%)
5
3
50
2
(8.3%)
(5%)
(96.1%)
3
5
35
4
(6.4%) (10.6%)
(89.7%) (10.3%)
4
43
9
(7.1%)
(82.7%) (17.3%)

ผู้เรียนในหลักสูตรฯ เกือบทั้งหมดสามารถเรียนในหลักสูตรฯ ได้จนสำเร็จการศึกษา และ
สามารถสำเร็จได้ ตามระยะเวลาที่ก ำหนด ที่ ผ่ายมามีนั ก ศึ ก ษาจำนวนน้อยมากที่ ต้องพ้ นสภาพ
ระหว่างการเรียน และมีเพียงเล็กน้อยที่สำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่ กำหนด มีนักศึกษาส่วนหนี่ง
ที่ลาออกไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเรียนในชั้นปีที่ 1 หรือบางคนเรียนปี 1 ไปพลางๆ เพื่อที่จะรอสมัครเรียน
ที่อ่นื ในปีการศึกษาถัดไป
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8.1.2 การกำกับติ ดตาม และเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง
หลักสูตรฯ กำหนดให้มกี ารติดตามระยะเวลาในการเรียนจบการศึกษา ดังตาราง 8.1.2
ตาราง 8.2.1 ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและเกรดเฉลี่ยนตลอดหลักสูตร
หน่วย : คน (ร้อยละ) เกรดเฉลี่ย

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(รหัส.....)

รับเข้า

2560 (รหัส 60…)
2559 (รหัส 59…)
2558 (รหัส 58...)
2557 (รหัส 57...)
2556 (รหัส 56...)
2555 (รหัส 55...)
2554 (รหัส 54...)

70
60
47
56
58
62
65

จำนวนนักศึกษา
ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา
4 ปี
5 ปี
> 5 ปี
57 (82.61%) GPA 2.82
50 (83.33) GPA 2.72
35 (74.47) GPA 2.86
4 (8.51) GPA 2.44
43 (76.79) GPA 2.83
9 (16.07) GPA 2.41
16 (27.59) GPA 2.99 34 (58.62) GPA 2.71
2 (3.45) GPA 2.23
51 (82.26) GPA 2.82
3 (4.84) GPA 2.39
2 (3.23) GPA 2.3
53 (81.54) GPA 2.96
6 (9.23) GPA 2.44
-

ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ นักศึกษารหัส
56 สำเร็จ การศึก ษาล่ าช้าเนื่อ งจากการปรับ รอบการสำเร็จการศึ ก ษาของปฏิทิ น การศึก ษา ซึ่ ง
ปรับเปลี่ยนจากการเปิดภาคการศึกษาแบบกลุ่มประเทศ ASEAN มาเป็นแบบประเทศไทย
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8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement
to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
หลักสูตรกำหนดให้มีการติดตามการได้งานทำของบัณฑิต ดังตาราง 8.2.1 และเทียบเคียง
คุณภาพของบัณฑิตกับผลการเรียนรู้ที่คิดหวัง (PLOs) โดยสอบถามจากนายจ้าง ดังตาราง 8.2.1
ตาราง 8.2.1 จำนวนบัณฑิตได้งานทำและศึกษาต่อ
ปีการศึกษาที่
รับเข้า/
ปีการศึกษา
ที่บัณฑิตรับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

จำนวน
ผู้เข้ารับ
ปริญญา
หัก บวช
เกณฑ์
ทหาร
(คน)

2560/2565
2559/2564

จำนวนบัณฑิตได้งานทำ
รายได้ต่อ
เดือน
(บาท)

ระยะ
เวลา
การได้
งาน
ทำ
(เดือน)

ตรงหรือ
สัมพันธ์
กับ
สาขาวิชา
ที่เรียน
(คน)

(แยกตามลักษณะงานที่ทำ และรวมผูท้ ่ีทำงาน+ศึกษาต่อ)
องค์กรไทยใน
ต่างประเทศ

องค์กรไทยในประเทศ

องค์กรระหว่าง
ประเทศ

รวม
(มีงานทำ+
ศึกษาต่อ)
(คน) (ร้อยละ)

ราชการ

เอกชน

ส่วนตัว

ราช
การ

เอกชน

ส่วน
ตัว

ใน
ไทย

ใน
ต่างประเทศ

ศึกษา
ต่อ
อย่าง
เดียว

62
50

0
5

12
22

33
11

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

1
0

15,211.00
13,592.50

0
3

29
21

45
40

72.58
80.00

2558/2563
2557/2562

39
52

0
3

23
32

6
3

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
1

14,645.16
15,041.03

4
2

26
32

31
40

79.00
78.00

2556/2561
2555/2560

44
84

0
5

28
44

6
9

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

0
1

14,457
15,182

3
2

31
44

35
60

79.55
71.43

2554/2559
2553/2558

17
55

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0
0

13,750
14,505

1
1

10
36

14
48

82.35
87.27

บัณ ฑิตของหลั กสูตรฯ ส่วนใหญ่ ได้งานทำและกว่าครึ่งหนึ่งได้ท ำงานตรงหรือสัมพันธ์กั บ
หลักสูตรฯ แต่เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยของบัณฑิต ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ คือ 15,000 บาท
โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ 15,211 บาท
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
มหาวิทยาลัยได้สนับ สนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร และหลักสูตรได้ติดตามประเภทและจำนวนของงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจำหลัก สูตร เพื่ อให้ สอดคล้องกั บ ผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้ ของ
นักศึกษา ผ่านการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย
สนับ สนุนทุนวิจัยสำหรับ นัก ศึกษาคนละ 1,000 บาท ทำให้นัก ศึก ษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดังนี้
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- ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม, จารุมาตย์ ห้วยไชย, เจนจิรา สายจีน และ วิจิตรา แดงปรก.
(2564). ฤทธิ์ยั บยั้งเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของบะหมี่ข้าว
กล้ อ งเสริ ม เห็ ด หอม. ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ด้ า นสารสนเทศ
การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
IAMBEST 2021 (หน้า 555-562). ออนไลน์: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร. 27-28 พฤษภาคม 2564.
- ธัญลักษณ์ สายสืบ, พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ และ กรผกา อรรคนิตย์. (2564). ผลของ
สารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ . ใน
การประชุมวิชาการระดั บชาติประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ.
ออนไลน์: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่. 24-25 ธันวาคม 2564.
- Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T., & Daengprok, W. (2021). amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake (Lentinus edodes) mushroom.
In The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB 2021). Online: Thailand. 18 September 2021.
- Tandee, K., Chaikantha, W., Khotbua, W., Rahong, N., & Wunchana, J. (2021).
Ultrasonic extraction of Cape gooseberry for production of calcium alginate bead. In
The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB 2021) (pp.63-71). Online: Thailand. 18 September
2021.
- Thongngamkham, K., Meemak, R., Unhapipatpong, P., and Arkanit, K. ( 2021) .
Effects of partial replacement of wheat flour with pumpkin flour and hydrocolloids on
cooking yield, textural and sensory properties of pasta. In Food Innovation Asia
Conference 2021. Online: BITEC, Bangkok, Thailand. 17-18 June 2021.
หลักสูตรได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำปี 25602564 ดังแสดงในตาราง 8.3.1 ซึ่งได้จากการสรุปข้อมูลในตัวบ่งชี้ 1.1 รวมทั้งได้ประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
โดยจำนวนผลงานเฉลี่ยสูงกว่า 1 ชิน้ ต่อคน ยกเว้นปี 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของ ผศ.อุมาพร อุประ ทั้งนี้ ผลงานส่วนใหญ่เป็นการ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม
ผลงานดั งกล่ าวทำให้ ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิ ต ย์ ผศ.ดร.ชนัน ท์ ภั ส ร์ ราษฎร์นิ ย ม และ ผศ.ดร.
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กนกวรรณ ตาลดี บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 รายการ
ตาราง 8.3.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปี 2560-2564
ปี
2560
2561
2562
2563
2564

ระดับชาติ
งานประชุมวิชาการ วารสาร
2
2
2
1
1
-

ระดับนานาชาติ
งานประชุมวิชาการ วารสาร
2
2
1
5
1
4
2
4
3

รวม
4
5
8
7
8

จำนวนผลงาน
ต่ออาจารย์
0.8
1.0
1.6
1.4
1.6

นอกจากนี้ หลั ก สู ต รได้ ต รวจสอบงานวิจั ย ของอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร ประจำปี
งบประมาณ 2560-2564 (เอกสารอ้างอิง 8.3.1 งานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) พบว่า
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลั กสูตรทุกท่านได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อประเมินงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เฉลี่ ย สู ง กว่ า 60,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานของสายวิ ท ยาศาสตร์ ยกเว้ น
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการของ ผศ.อุมาพร อุ ประ อย่ างไรก็ ตาม อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรทุก ท่านได้พยายาม
ดำเนินการวิจัยมากขึน้ ทำให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงขึน้ ในปีงบประมาณถัดไป
หลักสูตรได้เปรียบเทียบงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีความสอดคล้องกั บอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
และหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้ ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี และ อ.ดร.จิตราพร งามพี
ระพงศ์ ได้เข้าร่วมหน่วยวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต ที่ส่งเสริมการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละการต่ อ ยอดงานวิ จั ย ตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ระดั บ คณะและมหาวิ ท ยาลั ย
(เอกสารอ้างอิง 8.3.2 หน่วยวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต) รวมทั้ง
ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาผ่านงานวิจัยและงานบริการวิชาการต่อไป
Gap 8.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกท่าน
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
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Gap 8.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกท่าน
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การสนับสนุนให้ อาจารย์
ผศ.ดร.กรผกา
อ.ดร.ศรัญญา
เอกสารอ้างอิง
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
อรรคนิตย์ ผศ. สุวรรณอังกูร มี 5.3.8
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ดร.ชนันท์ภัสร์
ผลงานทาง
หลักสูตรทุกท่าน อาจารย์ประจำ ราษฎร์นยิ ม ผศ. วิชาการในปี พ.ศ.
เผยแพร่ผลงาน หลักสูตรร่วมกัน ดร.กนกวรรณ
2565
ทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน ตาลดี และ อ.ดร.
ทางวิชาการ
จิตราพร งามพีระ
พงศ์ มีผลงานทาง
วิชาการอย่าง
น้อย 1 ชิ้น
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme
outcomes, which are established and monitored.
หลักสูตรกำหนดให้มีการติดตามความสำเร็จของหลักสูตรตามเป้าหมาย ดังตาราง 8.4.1
ตาราง 8.4.1 จำนวนนักศึกษาทีส่ ำเร็จการศึกษา
หน่วย : คน (ร้อยละ)

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(รหัส)

รับเข้า

2564 (รหัส 64)
2563 (รหัส 63)
2562 (รหัส 62)
2561 (รหัส 61)
2560 (รหัส 60)
2559 (รหัส 59)
2558 (รหัส 58)
2557 (รหัส 57)

63
63
49
71
70
60
47
56

จำนวนนักศึกษา
สำเร็จการศึกษา
ปี 4
> ปี 4

57 (100%)
50 (96.1%)
35 (89.7%)
43 (82.7%)

4 (10.3%)
9 (17.3%)

133
ผู้เรียนในหลักสูตรฯ เกือบทั้งหมดสามารถเรียนในหลักสูตรฯ ได้จนสำเร็จการศึกษา และ
สามารถสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเพียงเล็กน้อยที่สำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่
กำหนด
8. 5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established,
monitored, and benchmarked for improvement.
หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
(ตาราง 8.5.1) ผลการสำรวจความพึงพอใจของนัก ศึก ษาชั้น ปีสุด ท้ายต่อ คุณ ภาพของหลัก สูต ร
(ตาราง 8.5.3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหม่ต่อคุณ ภาพของหลักสูตร (ตาราง
8.5.5) ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิต ตามประเด็นผลการเรียนรู้ที่หลักสูตร
กำหนด (PLO) และตามคุณลักษณะของบัณฑิต (TQF) (ตาราง 8.5.6) และสำรวจความพึงพอใจของ
บุค ลากรสายวิชาการและสายสนั บ สนุ น ที่ มีต่ อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ตร (ตาราง 8.5.7 และ 8.5.8
ตามลำดับ)
ตาราง 8.5.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ต่อคุณภาพของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ปี 1
ปี 2
เนือ้ หาวิชาที่เรียนตรงกับความคาดหวังเพียงใด
3.6
3.80
มีความพึงพอใจกับวิธีการสอนของอาจารย์เพียงใด
3.64
3.52
มีความพึงพอใจกับวิธีการสอบ/การให้คะแนนของอาจารย์เพียงใด
3.64
3.48
การสนับสนุนช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตรงกับความคาดหวังเพียงใด
3.68
3.72
สภาพห้องเรียน lecture ตรงกับความคาดหวังเพียงใด
3.12
3.48
สภาพห้อง lab ตรงกับความคาดหวังเพียงใด
3.08
3.72
ทรัพยากร หนังสือ ตำรา และสื่อต่างๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดีเพียงใด
3.36
3.64
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่น่เี อื้อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด
3.24
3.40
สภาพสังคมที่น่เี อื้อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด
3.24
3.68
สภาพจิตใจระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เอื้อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดีเพียงใด
3.24
3.48
ความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตร Food Science and Technology
3.68
3.88
เฉลีย่
3.41
3.62
(https://docs.google.com/forms/d/19auy0_vWp7IqH4kWYbjFVQIkKYK2UGalizbC37VOIjk/edit#responses)

ปี 3
4.06
3.89
3.78
4.00
3.67
3.89
3.56
3.61
3.61
3.67
4.06
3.80

ปี 4
3.71
3.57
3.71
3.29
3.43
3.29
3.57
3.29
3.57
3.43
3.29
3.47

จากแบบสำรวจ นักศึกษามีการให้ข้อเสนอแนะให้ทางหลักสูตรฯ นำไปปรับปรุงพัฒนา โดย
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มกี ารสรุปและวางแผนในการพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีข้ึน ดังนี้
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ตาราง 8.5.2 แผนการพัฒนาผลลัพธ์ของหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา
วิธีการปรับปรุง/พัฒนา
อาจารย์ควรสอนช้า ๆ เนื่องจากนักศึกษา สอนเนื้อหาไม่ให้อัดแน่นเกินไป
แต่ละคนมีพ้นื ฐานความรู้ไม่เท่ากัน
และสอนช้าๆ มีการถามตอบใน
ห้องเรียน
ควรเพิ่ ม ความสร้า งสรรค์ ในหลั ก สู ต รให้ ทบทวนปรับ เนื้อหาให้ทั น สมั ย
มากยิ่งขึ้นหรือปรับให้ทันสมัยและทำความ เสมอและมี แ นวทางการสอน
เข้าใจเกี่ยวกับ นักศึกษาให้เข้าใจเพื่อหาจุด โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
ศู น ย์ ก ลางระหว่ า งการบริ ห ารและการ
ศึกษาที่ดี
ควรปรับเวลาการสอนไม่ดึกจนเกินไป
ปรับเวลาการสอนให้เหมาะสม
มากยิ่งขึน้
ควรมีหนังสือของแต่ละ่ วิชาที่อธิบายเนือ้ หา จั ด ทำหนั ง สื อ แบบเรี ย นที่ มี
แบบละเอียดเป็นรูปเล่มที่ชดั เจน
รายละเอียดร่วมกับเอกสารใน
รูปแบบ ppt
ควรให้มกี ารปฏิบัตมิ ากกว่านี้
ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติให้มาก
ขึน้
ควรเน้นการนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้ เพื่อเนื้อหาที่สอดคล้องกับการ
มากขึน้
นำความรู้ ไ ปประกอบอาชี พ
มากขึน้
ควรใช้โรงงานนำร่องมากขึน้
ใช้โรงงานนำร่องให้มากขึน้
ควรมีวิชาเลือกหลากหลายมากขึน้
เปิ ด วิ ช าเลื อ กให้ ห ลากหลาย
มากขึน้
เสียงเครื่องตัดหญ้ารบกวนการเรียน และ ทบทวนตารางการตั ด หญ้ า
ไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวนในระหว่างเรียน และว่อมบำรุงต่างๆ
ควรมีการดูงานให้มากขึน้
จัดการดูงานให้มากขึน้

ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2565

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา 2565

อาจารย์ผู้สอน

ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ผู้สอน
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร
คณะฯ

ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ผู้สอน

ตาราง 8.5.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
Curriculum (หลักสูตร)
1. ตลอดการศึกษาที่ ม.แม่ โจ้ นัก ศึกษาคิดว่าจำนวนวิชาและงานในแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษามี
ความเหมาะสม ระดับใด
2. รายวิชาแต่ละวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน ระดับใด
3. เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่นักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาคิดว่านักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อ
การทำงานในอนาคตเพิ่มขึน้ หรือไม่ ระดับใด
4. อาจารย์ได้มีการอธิบายแผนการสอน หรือ มคอ.3 และกฎระเบียบของรายวิชา ให้นักศึกษาทราบ
Assessment (วิธีการวัดประเมินผล)
1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ได้มีการอธิบายวิธีประเมินผล ที่ใช้ในแต่ละรายวิชาในห้องเรียน มากน้อยใน
ระดับใด
2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้อธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในห้องเรียน มากน้อยในระดับใด
3. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในงานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาทำ มากน้อยในระดับใด

2564
3.89
4.22
4.11
2.00
4.22
4.44
4.22
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เกณฑ์การประเมิน
4. กระบวนการอุทธรณ์ในการขอดูคะแนนรายวิชาสามารถทำได้อย่างสะดวกและมีความโปร่งใส
5. อาจารย์ทุกคนได้มีการแจ้งคะแนนในงานทุกชิน้ ที่ให้ทำก่อนที่จะสิน้ สุดภาคการศึกษา
Teaching and learning (การเรียนการสอน)
1. อาจารย์ได้มีการอธิบายรายละเอียดในวิธีเรียนการสอนที่จะใช้ในชั้นเรียน
Programme activities (กิจกรรมหลักสูตร)
1. กิจกรรมและการอบรมที่จัดมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของท่านมากระดับใด
2. กิจกรรมและการอบรมที่จัดช่วยให้ท่านได้งานทำ มากน้อยในระดับใด
(https://e-plan.mju.ac.th/_reportStudentOfFinalV2.aspx)

2564
2.00
1.89
1.93
4.11
3.94

จากแบบสำรวจ นักศึกษามีการให้ข้อเสนอแนะให้ทางหลักสูตรฯ นำไปปรับปรุงพัฒนา โดย
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มกี ารสรุปและวางแผนในการพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีข้ึน ดังนี้
ตาราง 8.5.4 แผนการพัฒนาผลลัพธ์ของหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ
ควรมีการปฏิบัตงิ านจริงในโรงงาน
นำร่อง และศึกษาดูงานภายใน
โรงงาน
คววจัดอบรมจากผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของธุรกิจ

วิธีการปรับปรุง/พัฒนา
จัดอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เน้ น การปฏิ บั ติ ง านในโรงงานนำ ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่อง และศึกษาดูงานภายในโรงงาน
มากขึน้
จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้จาก
ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
ธุรกิจ
จัดอบรมและให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ก่อนฝึกงานให้มากขึน้

ควรเน้นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำคัญ
เกี่ยวกับกับโรงงานที่นักศึกษาจะไป
ฝึกงาน จากประสบการณ์ นักศึกษา
ควรมีความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
โรงงานนั้นๆ
ควรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า เน้นการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึน้
นีเ้ พราะในสถานฝึกงานต้องใช้
มีการอบรม GMP HACCP
สอน GMP HACCP ให้เข้มข้นขึน้
ควรปรับเนือ้ หาที่จำเป็นกับยุคสมัย เน้นเนือ้ หาที่จำเป็นกับยุคสมัยให้
ให้มากขึน้
มากขึน้
(https://e-plan.mju.ac.th/_reportStudentOfFinalV2.aspx)

ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้สอน
ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้สอน
ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้สอน
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ตาราง 8.5.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหม่ต่อคุณภาพของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
1 ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ

2564

1.1 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
และพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
1.4 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
1.5 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม

4.22

1.6 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.7 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์ และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา
2.1 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง
2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
และพร้อมที่จะเรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
2.4 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม มี
คุณธรรมและจริยธรรม
2.5 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.6 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และ
ความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.7 สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์ และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
1. การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด
(https://e-plan.mju.ac.th/ReportStudentOfEnd.aspx)

3.94

3.67
4.44
4.00
4.11
4.11
3.83
4.06
4.12
3.82
4.5
3.94
4.11
4.33
3.94
3.73
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ตาราง 8.5.6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีนำ้ ใจช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3 เคารพสิทธิของผู้อื่น คำนึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิชาที่ศกึ ษา
2.2 มีความสามารถในการบูรณาการเนือ้ หาในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถประเมินค่า โดยอาศัยข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปบูรณาการกับศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้
3.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผูอ้ ่นื
4.3 มีภาวะการเป็นผู้นำ ช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดการและนำเสนอ
ข้อมูลได้
5.3 มี ค วามสามารถนำเทคนิ ค ทางสถิ ติ และทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานมาใช้ ในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า
วิเคราะห์และนำเสนอประเด็นต่างๆ ได้

2563
4.48
4.63
4.38
4.44
3.67
3.63
3.63
3.75
3.56
3.56
3.56
3.56
4.21
4.13
4.63
3.88
3.69
3.81

2564
4.11
4.00
3.92
4.42
3.69
3.83
3.58
3.67
3.53
3.58
3.58
3.42
4.11
4.25
4.33
3.75
3.64
3.58

3.75

3.83

3.50

3.50

PLOs
1. สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
2. สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์ และการผลิตอาหาร
เพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง
(https://e-plan.mju.ac.th/_reportNewOwner.aspx)

4.50
4.50
4.25
4.25
3.75
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ตาราง 8.5.7 ผลการสำรวจความพึ งพอใจของบุ ค ลากรสายวิช าการที่ มี ต่อ คุณ ภาพของ
หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
1. ผู้สอนศึกษาและทราบข้อกำหนด ข้อมูลหลักสูตร / วิชา /วิธีการสอนและวัดผล จากมคอ2
2. ผู้สอนได้สอนเกี่ยวกับความรู้ /ทักษะ/ เจตนคติ ด้านต่าง ๆ ตรงตามรายวิชาที่ได้ศึกษา จากมคอ 3
3. ผู้สอนเห็นว่าหลักสูตร / รายวิชามีความความทันสมัย
4. ผู้สอนเห็นว่าการแสดงข้อมูล มคอ 2 และ มคอ 3 ของวิชาที่ท่านสอน มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
5. ผู้สอนเน้นประโยชน์และการประยุกต์ใช้ความรู้จาก ความเชื่อมโยงของหลักสูตร /รายวิชา/ การวัดผล
6. ผู้สอนได้วัดผลในวิชาที่ท่านสอน สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน มคอ 3
7. ผู้สอนรับรูไ้ ด้ว่าแต่ละวิชามีความสอดคล้องกัน และหวังได้ว่าจะทำให้นักศึกษาบรรลุ ELO ของหลักสูตร
8. ผู้สอนคิดว่ารายวิชาถูกจัดอย่างระบบ มีลำดับ และการบูรณาการ ซึ่งกันและกัน อย่างเหมาะสม
9. ผู้สอนคิดว่ารายวิชาพื้นฐาน /ระดับกลาง /วิชาเฉพาะทางมีความสัมพันธ์กัน และเหมาะสม
10. ผู้สอนคิดว่าหลักสูตรมีความยืดหยุ่น /เลือกเรียนได้ตามความสนใจ และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
11. ผู้สอนรับทราบว่าหลักสูตรได้ถูกทบทวนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รายวิชาสัมพนธ์กันและทันสมัย
12. ผู้สอนได้สอนให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสามารถทำได้ตลอดชีวติ
13. ผู้สอนได้สอนเกี่ยวกับความมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่น
14. อาคาร ห้องเรียน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก มีเพียงพอและเหมาะสมในการเรียนการสอน
15. อุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ต มีเพียงพอในการเรียนการสอน
16. เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการมีเพียงพอ และเหมาะสมในการเรียน/สอน /วิจัย
17. การประเมินผลงาน พฤติกรรม และความรับผิดชอบของนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มคอ 3
เฉลี่ย
(https://docs.google.com/forms/d/1sbJDt0tgzNkQhrjx-2Y0SkNfqwILsCpiQvE1cTp1qYQ/edit#responses)

2563
4.67
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.67
4.33
4.33
4.33
4.00
3.67
4.33
4.33
4.31

2564
4.86
4.57
4.29
4.29
4.43
4.43
4.86
4.14
4.29
4.29
4.43
4.71
4.43
4.14
3.86
3.86
4.71
4.39

ตาราง 8.5.8 ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุ คลากรสายสนับสนุนที่มีต่อ คุณ ภาพของ
หลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
1. ท่านได้โอกาสรับทราบจุดประสงค์ของหลักสูตร และข้อมูลที่ระบุไว้ใน มคอ 3 ของวิชาที่ท่านสอนหรือไม่

2564

2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้โอกาสไปพัฒนาองค์ความรู้ ฝึกอบรม

4.33

3. ท่านได้โอกาสในการทำงานวิจัย หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ร่วมกับคณาจารย์

3.00

4. ท่านได้โอกาสในการร่วมบริการวิชาการกับคณาจารย์

3.33

5. ท่านได้มีโอกาสแนะนำนักศึกษาในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หรือในการฝึกปฏิบัติ

4.67

6. ท่านเห็นว่านักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทำงานด้านปฏิบัติ

3.00

7. ท่านเห็นว่านักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เพื่อทำงานใหม่ ๆ ได้

3.00

8. ท่านเห็นว่าสถานภาพการทำงานของท่านมีความก้าวหน้า มั่นคง ปลอดภัย

4.00

9. ท่านได้รับภาระงานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ อย่างเหมาะสมในเชิงปริมาณและความรับผิดชอบ

3.67

10. ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

4.00

11. ท่านได้โอกาสไปร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ

3.67
เฉลี่ย

(https://docs.google.com/forms/d/1XM8pZRRnshrM18anCwwNDQDnDidNgcms137YuMHbmu8/edit#responses)

4.33

3.73

139
แม้ว่าในการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรฯ จะแสดงผลลัพธ์
อยู่ในระดับที่ดี แต่ยังข้อเสนอแนะจำนวนมากจากเสียงสะท้อนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ซึ่งทาง
หลักสูตรฯ จะได้มกี ารปรับปรุงตามแผนพัฒนาและบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีข้ึนไป
ดังตาราง 8.5.2 และ 8.5.4
8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
มหาวิทยาลัยได้สนับ สนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร และหลักสูตรได้ติดตามประเภทและจำนวนของงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจำหลัก สูตร เพื่ อให้ สอดคล้องกั บ ผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้ ของ
นักศึกษา ผ่านการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย
สนับ สนุนทุนวิจัยสำหรับ นัก ศึกษาคนละ 1,000 บาท ทำให้นัก ศึก ษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดังนี้
- ชนันท์ภัส ร์ ราษฎร์นิยม, จารุมาตย์ ห้วยไชย, เจนจิรา สายจีน และ วิจิตรา แดงปรก.
(2564). ฤทธิ์ ยับ ยั้งเอนไซม์แอลฟาอะมัย เลสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของบะหมี่ข้าวกล้องเสริม
เห็ ด หอม. ใน การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ครั้งที่ 6 ด้ านสารสนเทศ การเกษตร การจั ด การ
บริหารธุ รกิ จ วิศวกรรมศาสตร์ วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี : IAMBEST 2021 (หน้า 555-562).
ออนไลน์: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จ.ชุมพร. 27-28 พฤษภาคม 2564.
- ธัญลักษณ์ สายสืบ, พัชรมณี อุณหพิพัฒพงศ์ และ กรผกา อรรคนิตย์. (2564). ผลของ
สารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติประจำปี 2564 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ. ออนไลน์: มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จ.เชียงใหม่. 24-25 ธันวาคม 2564.
- Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T., & Daengprok, W. (2021). amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake (Lentinus edodes) mushroom. In The 13th
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2021). Online: Thailand. 18 September 2021.
- Tandee, K., Chaikantha, W., Khotbua, W., Rahong, N., & Wunchana, J. (2021).
Ultrasonic extraction of Cape gooseberry for production of calcium alginate bead. In The 13th
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International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2021) (pp.63-71). Online: Thailand. 18 September 2021.
- Thongngamkham, K., Meemak, R., Unhapipatpong, P., and Arkanit, K. ( 2021) .
Effects of partial replacement of wheat flour with pumpkin flour and hydrocolloids on cooking
yield, textural and sensory properties of pasta. In Food Innovation Asia Conference 2021.
Online: BITEC, Bangkok, Thailand. 17-18 June 2021.
หลักสูตรได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำปี 25602564 ดังแสดงในตาราง 8.3.1 ซึ่งได้จากการสรุปข้อมูลในตัวบ่งชี้ 1.1 รวมทั้งได้ประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ
โดยจำนวนผลงานเฉลี่ยสูงกว่า 1 ชิน้ ต่อคน ยกเว้นปี 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของ ผศ.อุมาพร อุประ ทั้งนี้ ผลงานส่วนใหญ่เป็นการ
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม
ผลงานดั งกล่ าวทำให้ ผศ.ดร.กรผกา อรรคนิ ต ย์ ผศ.ดร.ชนัน ท์ ภั ส ร์ ราษฎร์นิ ย ม และ ผศ.ดร.
กนกวรรณ ตาลดี บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของผูด้ ำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 รายการ
ตาราง 8.3.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลั ก สูต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปี 2560-2564
ปี
2560
2561
2562
2563
2564

ระดับชาติ
งานประชุมวิชาการ
2
2
2
1
1

วารสาร
-

ระดับนานาชาติ
งานประชุมวิชาการ
วารสาร
2
2
1
5
1
4
2
4
3

รวม
4
5
8
7
8

จำนวนผลงานต่อ
อาจารย์
0.8
1.0
1.6
1.4
1.6

นอกจากนี้ หลั ก สู ต รได้ ต รวจสอบงานวิจั ย ของอาจารย์ ผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร ประจำปี
งบประมาณ 2560-2564 (เอกสารอ้างอิง 8.3.1 งานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) พบว่า
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลั กสูตรทุกท่านได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อประเมินงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เฉลี่ ย สู ง กว่ า 60,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานของสายวิ ท ยาศาสตร์ ยกเว้ น
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากการเกษียณอายุ
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ราชการของ ผศ.อุมาพร อุ ประ อย่ างไรก็ ตาม อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรทุก ท่านได้พยายาม
ดำเนินการวิจัยมากขึน้ ทำให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสูงขึน้ ในปีงบประมาณถัดไป
หลักสูตรได้เปรียบเทียบงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีความสอดคล้องกั บอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
และหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้ ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี และ อ.ดร.จิตราพร งามพี
ระพงศ์ ได้เข้าร่วมหน่วยวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต ที่ส่งเสริมการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละการต่ อ ยอดงานวิ จั ย ตามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ระดั บ คณะและมหาวิ ท ยาลั ย
(เอกสารอ้างอิง 8.3.2 หน่วยวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่ออนาคต) รวมทั้ง
ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักศึกษาผ่านงานวิจัยและงานบริการวิชาการต่อไป
Gap 8.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกท่าน
Approach
Deploy
Results
Improvement
Evidence
การสนับสนุนให้ อาจารย์
ผศ.ดร.กรผกา
อ.ดร.ศรัญญา
เอกสารอ้างอิง
อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบ
อรรคนิตย์ ผศ. สุวรรณอังกูร มี 5.3.8
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ดร.ชนันท์ภัสร์
ผลงานทาง
หลักสูตรทุกท่าน อาจารย์ประจำ ราษฎร์นยิ ม ผศ. วิชาการในปี พ.ศ.
เผยแพร่ผลงาน หลักสูตรร่วมกัน ดร.กนกวรรณ
2565
ทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน ตาลดี และ อ.ดร.
ทางวิชาการ
จิตราพร งามพีระ
พงศ์ มีผลงานทาง
วิชาการอย่าง
น้อย 1 ชิ้น
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Self-rating for AUN-QA Assessment at Programme Level
8
Output and Outcomes
1 2 3 4 5 6 7
✓
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are
shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement
✓
8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship,
and advancement to further studies, are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement
✓
8.3 Research and creative work output and activities carried out by
the academic staff and students, are shown to be established,
monitored, and benchmarked for improvement
8.4 Data are provided to show directly the achievement of the
programme outcomes, which are established and monitored
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement
✓
Overall opinion
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจำกัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
- จุดแข็งของหลักสูตร
1) อาจารย์มีคุณวุฒิตรงและมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
2) มีการทำวิจัยและบริการวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน
3) มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มที ักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
4) หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- ข้อจำกัดของหลักสูตร
1) อาจารย์มีภาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2) เครื่องมือชำรุดและไม่ทันสมัย
3) ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่เป็นเชิงลึกเนื่องจากเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
4) ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3.2 แผนการพัฒนาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความทั น สมั ย และเป็ น ไปตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ทุกๆ 5 ปี โดยรอบการปรับปรุงปัจจุบัน คือ
รอบปีการศึกษา 2560-2564 ขณะนี้หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่เพื่อเตรียมใช้
งานในรอบปีการศึกษา 2565-2569 แล้วเสร็จแล้ว และจะผ่านสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม
2565 นี้ เพื่อพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนเดือนกรกฎาคม 2565
3.3 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
1. Expected Learning Outcomes
1.1 The programme to show that the expected learning
outcomes are appropriately formulated in accordance with
an established learning taxonomy, are aligned to the vision
and mission of the university, and are known to all
stakeholders
1.2 The programme to show that the expected learning
outcomes for all courses are appropriately formulated and
are aligned to the expected learning outcomes of the
programme
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1.3 The programme to show that the expected learning
outcomes consist of both generic outcomes (related to
written and oral communication, problemsolving,
information technology, teambuilding skills, etc) and subject
specific outcomes (related to knowledge and skills of the
study discipline)
1.4 The programme to show that the requirements of the
stakeholders, especially the external stakeholders, are
gathered, and that these are reflected in the expected
learning outcomes
1.5 The programme to show that the expected learning
outcomes are achieved by the students by the time they
graduate
2. Programme Structure and Content
2.1 The specifications of the programme and all its courses
are shown to be comprehensive, up-to-date, and made
available and communicated to all stakeholders
2.2 The design of the curriculum is shown to be
constructively aligned with achieving the expected learning
outcomes
2.3 The design of the curriculum is shown to include
feedback from stakeholders, especially external
stakeholders
2.4 The contribution made by each course in achieving the
expected learning outcomes is shown to be clear
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically
structured, properly sequenced (progression from basic to
intermediate to specialised courses), and are integrated
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue
major and/or minor specialisations
2.7 The programme to show that its curriculum is
reviewed periodically following an established procedure
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and that it remains up-to-date and relevant to industry
3. Teaching and Learning Approach
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated
and communicated to all stakeholders. It is also shown to
be reflected in the teaching and learning activities
3.2 The teaching and learning activities are shown to allow
students to participate responsibly in the learning process
3.3 The teaching and learning activities are shown to
involve active learning by the students
3.4 The teaching and learning activities are shown to
promote learning, learning how to learn, and instilling in
students a commitment for life-long learning
(e.g.,commitment to critical inquiry, information-processing
skills, and a willingness to experiment with new ideas and
practices)
3.5 The teaching and learning activities are shown to
inculcate in students, new ideas, creative thought,
innovation, and an entrepreneurial mindset
3.6 The teaching and learning processes are shown to be
continuously improved to ensure their relevance to the
needs of industry and are aligned to the expected learning
outcomes
4. Student Assessment
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used
and are shown to be constructively aligned to achieving the
expected learning outcomes and the teaching and learning
objectives
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are
shown to be explicit, communicated to students, and
applied consistently
4.3 The assessment standards and procedures for student
progression and degree completion, are shown to be
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explicit, communicated to students, and applied consistently
4.4 The assessments methods are shown to include
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and
these are shown to ensure validity, reliability, and fairness
in assessment
4.5 The assessment methods are shown to measure the
achievement of the expected learning outcomes of the
programme and its courses
4.6 Feedback of student assessment is shown to be
provided in a timely manner
4.7 The student assessment and its processes are shown
to be continuously reviewed and improved to ensure their
relevance to the needs of industry and alignment to the
expected learning outcomes
5. Academic Staff
5.1 The programme to show that academic staff planning
(including succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement plans) is carried out to
ensure that the quality and quantity of the academic staff
fulfil the needs for education, research, and service
5.2 The programme to show that staff workload is
measured and monitored to improve the quality of
education, research, and service
5.3 The programme to show that the competences of the
academic staff are determined, evaluated, and
communicated
5.4 The programme to show that the duties allocated to
the academic staff are appropriate to qualifications,
experience, and aptitude
5.5 The programme to show that promotion of the
academic staff is based on a merit system which accounts
for teaching, research, and service
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5.6 The programme to show that the rights and privileges,
benefits, roles and relationships, and accountability of the
academic staff, taking into account professional ethics and
their academic freedom, are well defined and understood
5.7 The programme to show that the training and
developmental needs of the academic staff are
systematically identified, and that appropriate training and
development activities are implemented to fulfil the
identified needs
5.8 The programme to show that performance
management including reward and recognition is
implemented to assess academic staff teaching and
research quality
6. Student Support Services
6.1 The student intake policy, admission criteria, and
admission procedures to the programme are shown to be
clearly defined, communicated, published, and up-to-date
6.2 Both short-term and long-term planning of academic
and non-academic support services are shown to be
carried out to ensure sufficiency and quality of support
services for teaching, research, and community service
6.3 An adequate system is shown to exist for student
progress, academic performance, and workload monitoring.
Student progress, academic erformance, and workload are
shown to be systematically recorded and monitored.
Feedback to students and corrective actions are made
where necessary
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other
student support services are shown to be available to
improve learning experience and employability
6.5 The competences of the support staff rendering student
services are shown to be identified for recruitment and
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deployment. These competences are shown to be
evaluated to ensure their continued relevance to
stakeholders needs. Roles and relationships are shown to
be well-defined to ensure smooth delivery of the services
6.6 Student support services are shown to be subjected to
evaluation, benchmarking, and enhancement
7. Facilities and Infrastructure
7.1 The physical resources to deliver the curriculum,
including equipment, material, and information technology,
are shown to be sufficient
7.2 The laboratories and equipment are shown to be upto-date, readily available, and effectively deployed
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with
progress in information and communication technology
7.4 The information technology systems are shown to be
set up to meet the needs of staff and students
7.5 The university is shown to provide a highly accessible
computer and network infrastructure that enables the
campus community to fully exploit information technology
for teaching, research, service, and administration
7.6 The environmental, health, and safety standards and
access for people with special needs are shown to be
defined and implemented
7.7 The university is shown to provide a physical, social,
and psychological environment that is conducive for
education, research, and personal wellbeing
7.8 The competences of the support staff rendering
services related to facilities are shown to be identified and
evaluated to ensure that their skills remain relevant to
stakeholder needs
7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and
student services) are shown to be subjected to evaluation
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and enhancement
8. Output and Outcomes
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to
graduate are shown to be established, monitored, and
benchmarked for improvement
8.2 Employability as well as self-employment,
entrepreneurship, and advancement to further studies, are
shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement
8.3 Research and creative work output and activities
carried out by the academic staff and students, are shown
to be established, monitored, and benchmarked for
improvement
8.4 Data are provided to show directly the achievement of
the programme outcomes, which are established and
monitored
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown
to be established, monitored, and benchmarked for
improvement
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