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คานา
รายงานการประเมิ น ตนเองของหลั ก สู ต ร วศ.บ. (วิ ศ วกรรมอาหาร) คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมิน
ตนเองในการด าเนิ น กิ จ กรรมการประกั น คุ ณภาพของหลั ก สู ต ร วศ.บ. (วิ ศ วกรรมอาหาร) คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 ส่วนนา ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีความคาดหวัง
ว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสาคัญที่
แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และ
ความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ี่สนใจ
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั ก สู ตร วศ.บ. (วิศ วกรรมอาหาร) คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.ในองค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at Programme
Leval Version 3.0 ในรอบปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาในหลักสูตรจานวน 160 คน ทั้งนี้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 1 คน
และมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 1,053,200 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงิน
แผ่นดิน 536,100 บาท และเงินรายได้ 517,100 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน 11 Criteria พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Specification
Criterion 3 Programme Structure and Content
Criterion 4 Teaching and Learning Approach
Criterion 5 Student Approach
Criterion 6 Academic Staff Quality
Criterion 7 Support Staff Quality
Criterion 8 Student Quality and Support
Criterion 9 Facilities and Infrastructure
Criterion 10 Quality Enhancement
Criterion 11 Output
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1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
มีการประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ผ่านระบบออนไลน์
แบ่งความรับ ผิดชอบให้กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการรวบรวมข้อมูลสาคัญ นาเสนอในการ
ประชุม ทบทวนผลการดาเนินการ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนปรับปรุงสาหรับปีการศึกษาถัดไปร่วมกัน
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โ จ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้
อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา
ของสังคมไทยที่มกี ารเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน
คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิม
สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะธุรกิจการเกษตร
เข้าด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มีความรู้และความ
เชี่ย วชาญด้ านวิศวกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร อุดมด้ว ยคุ ณธรรมและจริย ธรรม" และมี
วิสัยทัศน์ (Vision) ว่า "สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้ง
เสริม สร้างนวั ตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าใจภาษาไทยศึกษา สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกตามระบบของ ทปอ. หรือ
ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จานวนปีการศึกษาละ 50 คน หลังจากผ่านการ
คัดเลือกนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 110
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 146 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 4 ปี
ปริญญาที่ได้รับเป็น ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ
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จากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 และได้รับการตรวจรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 นับระยะเวลาถึงปีการศึกษา 2562 รวม 4
ปี (ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร)
เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์ องค์
ความรูด้ ้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้
เป็นครัวของโลก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติ โดยมีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้จานวน 11 ข้อ ดังนี้
1) ตระหนักในจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพวิศวกรรม
2) เข้าใจผลกระทบของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ต่อบริบทของโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม
3) สามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถทางานเป็นทีมกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
5) สามารถสื บ ค้ น และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆแล้ ว น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน ทาง
วิศวกรรมอาหารได้
6) รู้และเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมอาหาร
7) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงานทางด้านวิศวกรรมอาหารได้
8) สามารถใช้เทคนิค ทักษะ เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
อาหารได้
9) สามารถระบุสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้
10) สามารถออกแบบและทาการทดลองทางวิศวกรรมอาหาร รวมถึงวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ได้
11) สามารถออกแบบระบบ องค์ประกอบ หรือกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ข้อจากัดทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม จรรยาบรรณ สุขภาพและความ
ปลอดภัย ความสามารถในการผลิต และความยั่งยืน
กลุ่มความรู้เหล่านี้สอดคล้องกับองค์ความรู้ ทั้ง 8 ด้านที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) และมาตรฐานผลการเรียนรู้กาหนดโดย สกอ. (รายละเอียดใน มคอ. 2)
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี อ งค์ ค วามรู้ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมคอ. 1 ส าหรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จึงได้มกี ารกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5
ท่ า น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร 5 ท่ า น และอาจารย์ ผู้ ส อนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554

ง
กิจกรรมการเรียนการสอนดาเนินการในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โ จ้ (เชีย งใหม่) และเพื่อให้นัก ศึก ษาได้ฝึก นาความรู้ที่ไ ด้รับ ไปใช้ใ นการปฏิบัติงานจริง นัก ศึก ษา
บางส่วนจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือฝึกงานต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ จานวนนักศึกษาในปัจจุบันแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
(2562) (2561) (2560) (2559) (2558) (2557)
21
40
37
47
7
5
(13.13) (25.00) (23.13) (29.38) (4.37) (3.12)

ปี 7
ปี 8
(2556) (2555)
2
1
(1.25) (0.62)

รวม
160 (คน)
(100) (%)

*รออนุมัติจบ

1.4 สรุปผลการดาเนินงานเด่นในปีการศึกษา 2562
กรรมการผู้ รับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมอาหารได้ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การส่งเสริมการเรีย นรู้ของนัก ศึกษาในสาขาให้มีความสามารถตามที่ก าหนดไว้ใ น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามทฤษฎีของ
Bloom’s taxonomy มีการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา จัดรูปแบบการเรียนรู้ ให้กับ
นักศึกษาในทั้งในรูปแบบการเขียนและการพูด โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเกณฑ์การประเมินก่อน เมื่อ
ประเมินแล้วแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อนาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
ในรายวิชาการควบคุ มกระบวนการแปรรูป อาหารได้จัดกิจกรรมให้นัก ศึก ษาท าไข่ออนเซน
(ภาพที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจถึงความสาคัญของการควบคุมตัว
แปรในกระบวนการแปรรู ป อาหาร เป็ น พื้ น ฐานในการออกแบบระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ แ ละน าไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารอื่น ๆ ได้ มีการแจ้งรายละเอียดการประเมิน กิจกรรม และการ
ทดสอบย่อยในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับ feedback สาหรับปรับปรุงการเรียนของตนเองก่อนการ
สอบจริง

จ

ภาพที่ 1 กิจกรรมการทาไข่ออนเซนในรายวิชาการควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร

ภาพที่ 2 กิจกรรมการนาเสนอแนวคิดด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปอาหาร
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาโดยเชิญวิ ทยากรที่มี
ความรู้ในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ มาบรรยายเรื่อง “ระบบจักรกลอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และต้องการให้มกี ารจัดกิจกรรมในลักษณะนีอ้ ีก

ฉ

ภาพที่ 3 กิจกรรมการบรรยายเรื่อง ระบบจักรกลอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
นอกจากนั้นหลักสูตรได้เปิดรายวิชาเอกเลือกเพื่อให้นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียน เปิดโอกาสให้
นัก ศึก ษาได้เ รียนรู้เ ทคโนโลยีใ นอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์วิชันในการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร (ภาพที่ 4) การหาสภาวะเหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม
แปรรูป ผัก และผลไม้ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขั้นต้น วิศวกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากนม

ภาพที่ 4 การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิชันในกระบวนการแปรรูปอาหาร

ช

ภาพที่ 5 วิศวกรรมแปรรูปผักและผลไม้
ความรู้จากรายวิชาดังกล่าวส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ผลงานวิจัยในรายวิชาสัมมนา
ทางวิศ วกรรมอาหาร ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดในวิช าโครงงานวิ ศวกรรมอาหาร การเรีย นรู้อิสระ
รวมถึงการปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ภาพที่ 6)

ซ

ภาพที่ 6 การฝึกงานของนักศึกษา ณ ที่ Department of Food Science, Faculty of Agriculture,
National Pingtung University of Science and Technology, Pingtung, Taiwan

ฌ
หลักสูตรยังได้สนับสนุนให้นักศึกษานาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและผลงานวิจั ยใน
เวที ระดั บ ชาติ ได้แก่ การนาเสนอผลงานสหกิจ ศึก ษา (COCEAM2019) (ภาพที่ 7) และงานประชุ ม
วิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ประจาปี 2563 ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 7 การนาเสนอผลงานสหกิจศึกษา (COCEAM2019)

ญ

ภาพที่ 8 การนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 6 ประจาปี
2563
อนึ่งหลักสูตรได้ดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อการพัฒนาของหลักสูตรโดย
มุ่ ง ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ บ ร ร ลุ ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ก า ห น ด ไ ว้

1

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ข้อ 1)
มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีวาระการทางานคราวละ 5 ปี และอาจ
แต่งตัง้ ใหม่ได้ โดยมีรายชื่อดังนี้
มคอ 2
ปัจจุบัน
หมายเหตุ
1. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
1. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
- คาสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
2. อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ ที่ 1125/2561 (ลว. 2 สิงหาคม
2561) เรื่องแต่งตัง้ อาจารย์
3. อ.มุกริน หนูคง
3. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
ประจาหลักสูตรวิศวกรรม
4. อ.แสนวสันต์ ยอดคา
4. อ.มุกริน หนูคง
5. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
5. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร
- หลักสูตรฯผ่านการอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2560
- สกอ. รับทราบหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
- สภาวิศวกรเข้าตรวจรับรอง
ปริญญาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2561

2
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ข้อ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(เอกสารอ้างอิงคุณวุฒิอาจารย์ และ ผลงานทางวิชาการ) นอกจากนี้ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ยังมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อ 3)
อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตรฯ มีจานวน 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญ ญาโทหรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (เอกสารอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร) มีรายชื่อดังนี้
1. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
5. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
2. รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
3. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
4. ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
อาจารย์ผู้สอน (ข้อ 4)
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิ ชานั้นหรือ สาขาวิชาที่สั มพั นธ์ กั นหรือ ในสาขาวิ ชาของรายวิ ชาที่สอน ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ ข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกรว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

3
ที่
1

ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย วศ.ด.
วิศวกรรมอาหาร
วศ.ม.

2

วศ.บ.
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ วศ.ด.
ล้าเลิศ
วศ.ม.
วศ.บ.

3

4

รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์
พร
รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล

วศ.ม.
วศ.บ.
กศ.ม.
วศ.ม.
คอ.บ.

5

รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

Ph.D.

M.Sc.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมเครื่องก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ล
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พลังงาน
วิศวกรรมเครื่องก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ล
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงสร้าง
วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การศึกษา
เครื่องจักรกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตร
วิศวกรรมเครื่องก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ล
Biological
Washington State
Systems
University, U.S.A.
Engineering
Engineering
Washington State
University, U.S.A.
วิศวกรรมอุต- สา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หการ

ปี
2550
2546
2544
2553
2546
2540
2534
2532
2538
2536
2532
2544

2541
2537

4
ที่
ชื่อ – สกุล
6 ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า

7

8

9

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
Agricultural
Process
Engineering
วศ.ม.
เครื่องจักรกล
เกษตร
วท.บ.
เกษตรศึกษา
เกษตรกลวิธาน
ผศ.ดร.ฐิตนิ ันท์ รัตนพรหม Ph.D.
Polymer
Engineering
วท.บ.
วัสดุศาสตร์
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์
วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องก
วิจติ ร
ล
วศ.ม.
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องก
ล
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศว
Ph.D.
Food Engineering
ราชันย์
and Bioprocess
Technology
วศ.ม.
วิศวกรรมอาหาร
วศ.บ.

10

ผศ.ดร.นาพร ปัญโญ

ใหญ่

วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
Ehime University, Japan

ปี
2546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2536

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
วิทยาเขตบางพระ
University of Akron, U.S.A. 2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2537
2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2535

Asian Institute of
Technology, Thailand

2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิศวกรรมเครื่องก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเครื่องก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ล
วิทยาเขตภาคพายัพ
วิศวกรรมเครื่องก
ล

2546
2543

2556
2547
2544

5
ที่
ชื่อ – สกุล
11 ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศริ ิ
อานวย

12

13

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องก
วศ.ม.
ล
วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องก
ล
วิศวกรรมเครื่องก
ล
Bio-Industrial
Ph.D.

ประโชติ

Mechatronics
Engineering

วศ.ม.
วศ.บ.
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม Ph.D

วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเกษตร
Food Engineering
วิศวกรรมการ
อาหาร
วิศวกรรมเกษตร

วศ.ม.
วศ.บ.
14

อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญ Ph.D.
รัตน์
วท.ม.
วท.บ.

15

อ.ดร.ญาณากร สุทัสน
มาลี

Ph.D.
วศ.ม.

16

ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง

วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.บ.

Agricultural
Engineering
เทคโนโลยีการ
อาหาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
Agricultural
Engineering
วิศวกรรม
ชลประทาน
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องก
ล
วิศวกรรมอาหาร

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2555
2545
2542

National Chung-Hsing
University, Taiwan

2554

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
National Pingtung
University of Science and
Technology, Taiwan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Michigan State University,
U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2544
2555

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2529

Central Luzon State
University, Philippines
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2527
2555
2549

2548
2544
2541
2533

2536

6
ที่
ชื่อ – สกุล
17 ผศ.ดร.กาญจนา นาค
ประสม

18

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนง
การกิจ

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Ph.D.
Food Processing

วศ.ม.

วิศวกรรมอาหาร

วท.บ

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาหาร
วิศวกรรมอาหาร

วศ.ด.
วท.ม

วท.บ

19

อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร

วศ.ม.
วศ.บ.

20 ดร.แสนวสันต์ ยอดคา

วศ.ด.
วศ.ม.

21

อ.มุกริน หนูคง

วศ.บ.
M.Sc.

วศ.บ.
22 ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

ปร.ด.

วิทยาการหลัง
การ
เก็บเกีย่ ว
วิศวกรรม
กระบวนการ
อาหาร
เทคโนโลยีอุณห
ภาพ
วิศวกรรมเครื่องก
ล
วิศวกรรม
พลังงาน
วิศวกรรมเครื่องก
ล
วิศวกรรมเกษตร
Agricultural and
Biological
Engineering

สาเร็จการศึกษาจาก
ปี
National Pingtung
2555
University of Science and
Technology, Taiwan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 2550
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 2555
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 2544
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Pennsylvania State
University, U.S.A.

2545
2555

วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า - 2558

7
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
อาหาร
อุตสาหกรรม
เกษตร

สาเร็จการศึกษาจาก
นครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี

2552

การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ลำดับ
เกณฑ์กำรประเมิน
1
จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
2

คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

3

คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร

4

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

5

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่

ผลกำรดำเนินงำน
หลักสูตรมีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจารย์ผปู้ ระจาหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจารย์ผสู้ อนมีคุณสมบัตเิ ป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
เป็นไปรอบการปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับ พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงจากหลักสูตร ฉบับ
พ.ศ.2556) ผ่านความเห็นชอบของสภาเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2560 และสกอ รับทราบเมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เริม่ รับนักศึกษาปี
การศึกษา 2559

8
องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง (Expected Learning Outcomes)
เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความรู้ใ นสาขาวิชา) รวมถึ งความรู้และทัก ษะทั่วไป (บางครั้งเรีย กว่าทัก ษะที่จ าเป็ นต่อการ
ทางาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการทางานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย

9
ข้อ

ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง

การดาเนินการ

1.1

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

-หลั ก สู ต รฯ ฉบั บ ป รั บ ป รุ ง
2559 มี ก ารก าหนดผลลั พ ธ์
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ค า ด ห วั ง แ ล ะ
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ และ
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ ซึ่ ง
ก าหนดโดย
Accreditation
Board for Engineering and
Technology (ABET) มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิสั ย ทั ศ น์ข องมหาวิ ท ยาลัย แม่
โจ้ (เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรใน
ระดั บ นานาชาติ) และคณะ
วิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรม
เกษตรที่จะมีความเป็นเลิศทาง
วิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรม
เกษตรในภูมภิ าคอาเซียน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อปฏิบตั ิ

-มคอ.2
PLOs บางข้อไม่ชัดเจน
-PLOS หลักสูตรวิศวกรรม
ทาให้ไม่สามารถ
อาหาร ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ประเมินได้
-วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

-แนวทางการกาหนด PLOs ที่
ถูกต้องและวัดได้
-ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย อาจารย์ นักศึกษา
ผูใ้ ช้บัณฑิต สภาวิชาชีพ
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1.2 The expected learning
outcomes cover both
subject specific and
generic (i.e. transferable)
learning outcomes [3]
1.3 The expected learning
outcomes clearly reflect
the requirements of the
stakeholders [4]

การดาเนินการ
-หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง
2564 (ร่าง) มีการกาหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
-การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้งผล
การเรียนรูเ้ ฉพาะด้านและผล
การเรียนรูท้ ั่วไป

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อปฏิบตั ิ

-ร่าง PLOS หลักสูตร
ไม่มี
ปรับปรุง วศ.อาหาร ปี 2564
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

ไม่มี

-มคอ.2
ไม่มี
-PLOS หลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร ฉบับปรับปรุง ปี 2559
(ตารางที่ 1)

ไม่มี

-มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง -PLOS หลักสูตรวิศวกรรม
ปรับปรุง PLOs ให้
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ อาหาร ฉบับปรับปรุง ปี 2559 สอดคล้องกับความ
ของผู้มสี ่วนได้เสียอย่างชัดเจน (ตารางที่ 2)
ต้องการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในปัจจุบัน
-สารวจความต้องการของผูม้ ี -ประกาศเชิญเข้าร่วมสัมมนา ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม สาหรับ -รายงานการเข้าร่วมสัมมนา
การปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการสารวจความ

ความต้องการจากผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

ไม่มี

11
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การดาเนินการ
- เข้าร่วมสัมมนาของสภา
วิศวกรเรื่อง “หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้
ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขา
วิศวกรรมอาหาร”
- ผูป้ ระกอบการด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
-ผูป้ กครอง
-การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังสะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างชัดเจน จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อปฏิบตั ิ

ต้องการของผู้ปกครองและ
ประกอบการ

-ร่าง PLOS หลักสูตร
ปรับปรุง วศ.อาหาร ปี 2564

ดาเนินการประชุม
กรรมการวิพากษ์
หลักสูตร

ความคิดเห็นจากตัวแทนสภา
วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
ผูท้ รงคุณวุฒิ และคณาจารย์

12
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
The expected learning outcomes have been
1.1
clearly formulated and aligned with the vision
and mission of the university [1,2]
The expected learning outcomes cover both
1.2
subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes [3]
The expected learning outcomes clearly reflect
1.3
the requirements of the stakeholders [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4







5

6

7
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AUN-QA criterion 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอน
ที่ทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน

14
ข้อ

ข้อกาหนดของหลักสูตร

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

มีการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน

-มคอ.2

ช่องว่างใน
การปฏิบตั ิ
ไม่มี

ข้อมูลของรายวิชาในหลักสูตร
เผยแพร่ในเล่มหลักสูตรและเป็น
ปัจจุบัน

-มคอ.2

ไม่มี

ไม่มี

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

มีการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรผ่านแผ่นพับ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

-เอกสารเผยแพร่ของหลักสูตร
ไม่มี
-วิดีโอแนะนาหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร
- เอกสารแนะนาหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร
-เอกสารแนะนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

ไม่มี

2.1

การดาเนินการ

หลักฐาน

ข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพื่อปฏิบัติ
ไม่มี

15

ข้อ
2.1
2.2
2.3

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อกาหนดของหลักสูตร
The information in the programme specification is
comprehensive and up-todate [1, 2]
The information in the course specification is
comprehensive and up-todate [1, 2]
The programme and course specifications are
communicated and made available to the
stakeholders [1, 2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4






5

6

7
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AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure
and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลั ก สู ต รกระบวนการจั ด เรี ย นการสอนและวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษามี ค วาม
เชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีสว่ นช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกัน
และกัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่
รายวิชาพืน้ ฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ
ทาง รวมถึงมีการนาเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขา
มาปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา

17
ข้อ

โครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

3.1

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

-หลักสูตรได้รับการออกแบบ
เชื่อมโยงเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ไปสู่ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
ของหลักสูตร โดยชั้นปีที่ 1 เป็น
ความรูพ้ ืน้ ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 เป็นพืน้ ฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 เป็นวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมอาหาร
ชั้นปีที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมอาหาร ในด้าน
การวิจัย และการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ

-มคอ.2 (แผนการ
ศึกษาตลอด 4 ปี)
-PLOS หลักสูตร
วิศวกรรมอาหาร
ฉบับปรับปรุง ปี
2559 ตารางที่ 4

ไม่มี

ไม่มี

18
ข้อ

โครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร

3.2

The contribution made by
each course to achieve the
expected learning outcomes is
clear [2]

3.3

การดาเนินการ

-รายวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตร
ส่งเสริมให้นศ. บรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ ทั้งนีร้ ายวิชาบาง
วิชาถูกกาหนดให้เรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการ
รับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการ ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554
The curriculum is logically
-รายวิชาในหลักสูตรถูกแบบให้
structured, sequenced,
เรียนตามลาดับทีป่ รากฏใน
integrated and up-to-date [3, แผนการศึกษาซึ่งพิจารณา
4, 5, 6]
ความเชื่อมโยงของเนือ้ หา
ก่อนหลัง มีการกาหนดวิชา
บังคับก่อน เนื้อหารายวิชาด้าน
วิศวกรรมอาหารมีการบูรณา

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

-PLOS หลักสูตร
วิศวกรรมอาหาร
ฉบับปรับปรุง ปี
2559 (ตารางที่ 4)

การจัดรายวิชาโดยใช้
หลักการออกแบบหลักสูตร
หลักการออกแบบให้
แบบย้อนกลับ (backward
สอดคล้องกับผลลัพธ์การ design)
เรียนรู้ และเป็นอิสระตาม
พรบ.การอุดมศึกษา 2562

-มคอ.2

ไม่มี

ไม่มี

19
ข้อ

โครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร

การดาเนินการ
การความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่
หลากหลายและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานทาง
วิศวกรรมอาหารในปัจจุบันได้

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

20

ข้อ
3.1

3.2

3.3

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes [1]
The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear [2]
The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date [3, 4,
5, 6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4








5

6

7
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานีห้ มายถึงแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้อง
เรี ย นรู้ อ ะไรบ้ า งและเรี ย นรู้ อ ย่ า งไร นอกจากนี้ ป รั ช ญาการศึ ก ษายั ง บอกถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา บทบาทหน้าที่ของผูส้ อน ผูเ้ รียนรวมทั้งเนือ้ หาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผูเ้ รียนและผูส้ อนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์
ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรี ยน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การ
เรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสาคัญ ต่อหลักการเรีย นรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สกึ ผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมคิด
5. ผูส้ อนควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนสานึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ
กระบวนการเรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธี
ในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนควรมี ส่ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรีย นรู้ รู้ จั ก วิ ธี
แสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคาถามอย่างสร้างสรรค์
มีทักษะในการรับและใช้ข้อมูล การนาเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)

22
ข้อ

การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ

การดาเนินการ

หลักฐาน

4.1

The educational philosophy is
well articulated and
communicated to all
stakeholders [1]

- มีการกาหนดปรัชญาการศึกษา -มคอ.2
ในลักษณะทีเ่ ป็นปณิธาน
- ไม่ได้สื่อสารปรัชญาการศึกษา
กับ stakeholders

4.2

Teaching and learning
activities are constructively
aligned to the achievement of
the expected learning
outcomes [2, 3, 4, 5]

-มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทคี่ าดหวังที่กาหนดไว้
โดยเฉพาะ PLO ข้อ 3 – 10 ใน
ลักษณะของกิจกรรมโครงงาน
ทางวิศวกรรมอาหาร ได้ใช้

- ภาพถ่ายกิจกรรม
การเรียนการสอน
- ภาพกิจกรรม
บรรยายเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ
-กาหนดปรัชญา
การศึกษาให้ถกู ต้อง
สอดคล้องกับ
ความหมายของ
ปรัชญา (ความเชื่อ)
-เผยแพร่ปรัชญา
การศึกษาของ
หลักสูตรให้กับผูใ้ ช้
บัณฑิต คณาจารย์
ผูป้ กครอง นักเรียน
นักศึกษา
-การจัดกิจกรรมการ
สอนและการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ขอ้ 1,2
และ 11
-ปรับปรุง PLO ให้

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
- ปรัชญาการศึกษาของ
คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
- ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-การเขียน PLO ที่
สามารถวัดผลได้

23
ข้อ

4.3

การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ

Teaching and learning
activities enhance life-long
learning [6]

การดาเนินการ

หลักฐาน

เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิศวกรรม
อาหาร ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มี
การสืบค้นข้อมูล มีการนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
-จัดการบรรยายด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ในงาน
อุตสาหกรรมอาหารให้กับ นศ.ใน
รายวิชา การควบคุมกระบวนการ
แปรรูปอาหาร
-มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยกาหนดให้นักศึกษาได้
ค้นคว้า หาข้อมูล ลงมือปฏิบัติ
ทดลอง และวิเคราะห์ผล ด้วย
ตนเอง ภายใต้การแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษาได้
นาหัวข้อผลงานวิจัยจากโครงงาน

-รายชื่อโครงการ
วิศวกรรมอาหาร
-รายงานการประชุม
วิชาการวิศวกรรมอาหาร
แห่งชาติ
-กิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องการทาไข่ออน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ
สามารถวัดผลได้

ไม่มี

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

ไม่มี
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การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ

การดาเนินการ

หลักฐาน

ไปนาเสนอในการประชุมวิชาการ เซน รายวิชา การควบคุม
วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ กระบวนการแปรรูป
6 ประจาปี 2563
อาหาร

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
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4.1
4.2

4.3

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
The educational philosophy is well articulated
and communicated to all stakeholders [1]
Teaching and learning activities are
constructively aligned to the achievement of
the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5]
Teaching and learning activities enhance lifelong learning [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3


4

5






6

7
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AUN-QA criterion 5 การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
 การรับเข้านักศึกษาใหม่
 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
 การสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้ า ง ควรใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกาหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
วินจิ ฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เ รีย น รวมถึ งช่วงเวลาการประเมิน วิธีก ารประเมิน การก าหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้
ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้
5. กาหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดาเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมี
การพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
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การประเมินผู้เรียน

การดาเนินการ

หลักฐาน

5.1

The student assessment is
-มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน มคอ. 3, 4,
constructively aligned to the แต่ ล ะรายวิ ช าตามเนื้ อ หาที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง 5, 6
achievement of the expected ออกแบบให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
learning outcomes [1, 2]

5.2

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

5.3

- มีการแจ้งผูเ้ รียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิน สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจน
ตามแบบฟอร์ม มคอ 3 ซึ่งกาหนดให้แจ้ง
นักศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน
- มี rubrics ในการประเมินที่ชัดเจนในบาง
รายวิชา เช่น วิศวกรรมกระบวนการแปรรูป
อาหาร การควบคุ ม กระบวนการแปรรู ป
อาหา ร วิ ช าสั ม มนาวิ ศวก รรมอ าหา ร
โครงงานวิศวกรรมอาหาร แจ้งให้นักศึกษา
ทราบทั้งก่อนและหลังการประเมิน
Methods including
- เนื้ อ หาการค านวณ มี ก ารใช้ marking
assessment rubrics and
schemes ในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
marking schemes are used to - เนื้อหาบรรยายและการนาเสนอผลงานมี

-มคอ. 3
-ตัวอย่างแบบ
ประเมินใน
รายวิชา

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
การกาหนด CLOs ที่
หลักการกาหนด CLOs
สอดคล้องกับ PLOs ของ ที่วัดและประเมินได้
หลักสูตร นาไปสูก่ าร
กาหนดรูปแบบการ
ประเมินที่ชัดเจน
กาหนดให้มีการทา
การเขียน rubrics เพื่อ
rubrics ทุกรายวิชา
การประเมินที่ชัดเจน

- เฉลยข้อสอบ ไม่มี
- แบบฟอร์มการ
ประเมินนศ โดย

ไม่มี
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5.4

5.5

การประเมินผู้เรียน
ensure validity, reliability and
fairness of student
assessment [6, 7]
Feedback of student
assessment is timely and
helps to improve learning

Students have ready access
to appeal procedure

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

การใช้ rubirc ในการประเมิน ผลลัพธ์การ อาจารย์
เรียนรู้
-มีการทดสอบย่อยในชั้นเรียน หลังจากจบ
บทเรี ย น โดยมี ก ารแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ดสอบท าโจทย์ ท าง
วิศวกรรมและทราบถึงข้อจากั ดของตนเอง
เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
นัก ศึก ษาที่ ท ราบผลการเรี ย นแล้ว สามารถ
อุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบ
หรือผลสอบ โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน
หรื อ ยื่ น ค าร้ อ งผ่ า นสายตรงคณบดี เพื่ อ
ตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์
และด าเนิ น การปรั บ แก้ ห ากมี ข้ อ ผิ ด พลาด
อย่างไรก็ตามมหาวิท ยาลัยยังไม่มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลสอบโดยเฉพาะ

-การเฉลย
ข้อสอบย่อย/
แบบฝึกหัด

ไม่มี

ไม่มี

https://engineer. ไม่มี
mju.ac.th/

ไม่มี
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เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ การประเมินผู้เรียน
5.1 The student assessment is constructively
aligned to the achievement of the expected
learning outcomes [1, 2]
5.2 The student assessments including timelines,
methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and
communicated to students [4, 5]
5.3 Methods including assessment rubrics and
marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment
[6, 7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning
5.5 Students have ready access to appeal
procedure
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3 4










5

6

7
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AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร รวม 10 ท่ าน โดยมีร ายละเอี ย ดของวุ ฒิ ก ารศึก ษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการแสดงในองค์ประกอบที่ 1 คณาจารย์ร้อยละ 90 จบการศึกษาในระดับปริญญา
เอกและมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 80 ของคณาจารย์ทั้งหมด สาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ตาม
การความเชี่ ย วชาญของคณาจารย์ใ นด้ านต่าง ๆ (รายละเอีย ดผลงานทางวิช าการของ
อาจารย์) ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ตามผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยหลักสู ตร
มอบหมายภาระงานสอนในรายวิชาเฉพาะของหลักสูตร ดูได้จาก AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แสดงดังตารางต่อไปนี้
อาจารย์
สาขาวิชา
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
1. รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร -ระบบคอมพิวเตอร์วชิ ันใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
-ระบบปัญญาประดิษฐ์
2. อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ วิศวกรรมเกษตรและอาหาร -การสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ
3. ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -เทคโนโลยีเอนไซม์
อาหาร
-การแปรรูปอาหาร
-เคมีอาหาร สารต้านอนุมูล
อิสระในอาหาร
4. อ.มุกริน หนูคง
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร -การฆ่าเชื้อด้วยสนามไฟฟ้า
แบบเป็นจังหวะ
-กระบวนการแปรรูปด้วยความ
ดันสูง
5. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร -การหมักและการสกัดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าวัตถุดิบเกษตร
-การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทาง
วิศวกรรมและอุตรสาหกรรม
เกษตร
6. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม วิศวกรรมอาหาร
-การพัฒนาอาหารนวัตกรรม
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และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป
7. ผศ.ดร.หยาดฝน ทะนงการกิจ วิศวกรรมเกษตรและอาหาร -การอบแห้งผักและผลไม้
-การสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ
8. รศ.ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร -การออกแบบโรงงานอาหาร -เทคโนโลยีการอบแห้ง
-เทคโนโลยีโอโซน
ในงานอุตสาหกรรมอาหาร
-Industrial IOT สาหรับงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
9. รศ.ดร. สมเกียรติ จตุรงค์ล้า วิศวกรรมเครื่องกล
-ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เลิศ
ออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร
10. ผศ.ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร วิศวกรรมเครื่องกล
-ระบบทาความเย็น การ
ออกแบบห้องเย็นทาง
อุตสาหกรรมอาหาร
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คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
-ต า ร า ง ส อ น การวิ เ คราะห์ ค วาม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น
อาจารย์ เข้าถึงได้ ต้องการด้านการศึกษา การศึกษา การวิจัย และ
จาก reg.mju.ac.th การวิ จั ย และบริ ก าร บริการวิชาการ
วิชาการ

6.1

Academic staff planning
(considering succession, promotion,
re-deployment, termination, and
retirement) is carried out to fulfill
the needs for education, research
and service [1]

-กาหนดให้อาจารย์แต่ละคนมีวิชาที่
รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งน้ อ ย 1 วิ ช า เพื่ อ
ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ในลักษณะ
ของเอกสารประกอบการสอน /
เอกสารค าสอน/ตารา เพื่ อ ก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
-จัดสรรเครื่องมือพืน้ ฐาน/เฉพาะทาง
ใ ห้ กั บ อ า จ า ร ย์ เ พื่ อ ใ ช้ ผ ลิ ต ผ ล
งานวิ จั ย เพื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
-จัดการสอนเป็นทีม ในรายวิชาด้าน
วิ ศ วกรรมอาหาร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
จัดการเรียนการสอนแทนกันได้

6.2

Staff-to-student ratio and
workload are measured and

มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากร -แบบประเมิ น ผล การติดตามเพื่อพัฒนา เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ด้ า น
สายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและ การปฏิบั ติ ร าชการ คุณภาพด้านการศึกษา ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย แ ล ะ
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
monitored to improve the quality of ภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน
APS
วิ จั ย แ ล ะ บ ริ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง
education, research and service [2]
-แบบคานวณภาระ วิชาการ
อาจารย์
งานตามกาหนดของ
มหาวิทยาลัย
6.3 Recruitment and selection criteria ดาเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับของ
ไม่มี
ไม่มี
including ethics and academic
มหาวิทยาลัย
freedom for appointment,
deployment and promotion are
determined and communicated [4,
5, 6, 7]
6.4 Competences of academic staff are -มีการประเมินความสามารรถของ -ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ไม่มี
ไม่มี
identified and evaluated [3]
บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร ด้ า น ภาษาอั ง กฤษของ
ภาษาอังกฤษ
คณาจารย์
-มีการประเมินสมรรถณะตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
6.5 Training and developmental needs อาจารย์ เ ข้ า ร่ว มกิ จ กรรมเพื่อ เสริ ม -ประกาศนียบัตร -ด าเนิ น ก ารส ารว จ ความต้ อ งการฝึ ก อบรม
of academic staff are identified
สมรรถนะด้านวิชาการ งานวิจัย ตาม การเข้าร่วมอบรม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง และพั ฒ นาตนเองของ
and activities are implemented to ความสนใจของตนเอง มีงบประมาณ ด้าน Computer
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
fulfill them [8]

การดาเนินการ
ให้คนละ 20,000 ต่อปี

หลักฐาน
Vision และ Deep
Learning ของ รศ.
ดร. พูนพัฒน์ พูน
น้อย
-การทา Business
model ของ รศ.ดร.
พูนพัฒน์ พูนน้อย
-การอบรมเชิง
ปฏิบัติการของ
ธุรกิจอาหาร
อินทรีย์ ของ รศ.ดร.
พูนพัฒน์ พูนน้อย
- Design Thinking
ของ รศ.ดร.
พูนพัฒน์ พูนน้อย
-เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ ในเดือน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

มิถุนายน 2563
(เดิม 27 เมษายน
2563) ผศ.ดร.
นักรบ นาคประสม
/ผศ.ดร.กาญจนา
นาคประสม/ผศ.ดร.
ธีระพล เสนพันธุ์
- การอบรมผู้
กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน
(Process authority)
ของ ผศ.ดร.ธีระพล
เสนพันธุ์
6.6 Performance management
including rewards and recognition
is implemented to motivate and
support education, research and

มีการให้รางวัลกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และบริการวิชาการทุกปี
หลักสูตรพิจารณาตามเกณฑ์ของ

ไม่มี

ไม่มี
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ข้อ

6.7

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

service [9]
มหาวิทยาลัยและส่งชื่อเข้าพิจารณา
The types and quantity of research มีการจาแนกประเภทและจานวนของ แบบ รง. ผลงาน ก าหนดเป้ า หมายใน เป้ า หมายในการพั ฒ นา
activities by academic staff are ผลงานวิจยั
วิชาการ
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น งานวิ จั ย ทางวิ ศ วกรรม
established, monitored and
งานวิจัย ทางวิศวกรรม อาหาร
benchmarked for improvement [10]
อาหาร
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ข้อ
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

การประเมินตนเอง
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and
retirement) is carried out to fulfill the needs for
education, research and service [1]
Staff-to-student ratio and workload are measured
and monitored to improve the quality of education,
research and service [2]
Recruitment and selection criteria including ethics
and academic freedom for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated [4, 5, 6, 7]
Competences of academic staff are identified and
evaluated [3]
Training and developmental needs of academic
staff are identified and activities are implemented
to fulfill them [8]
Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service [9]
The types and quantity of research activities by
academic staff are established, monitored and
benchmarked for improvement [10]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3


4














5

6

7
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดาเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ
การวางแผนความต้ อ งการห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริก ารนัก ศึ ก ษาเพื่ อสร้า งความมั่นใจว่ าคุณภาพและจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีก ารก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์ก ารคัดเลือกในการ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกาหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และมีการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความ
จาเป็นพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและ
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน

การดาเนินการ

7.1

Support staff planning (at the library,
laboratory, IT facility and student
services) is carried out to fulfill the
needs for education, research and
service [1]
Recruitment and selection criteria for
appointment, deployment and promotion
are determined and communicated [2]

ไม่ มี ก ารวางแผนแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร
สายสนับสนุน

7.2

7.3

Competences of support staff are
identified and evaluated [3]

มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการ
สรรหาบุคลากร และเกณฑ์การ
คัดเลือกในการแต่งตัง้ การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้น
บุคลากรสายสนับสนุน [2]
มีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
และความสามารถภาษาอังกฤษของ
สายสนับสนุน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
ว า ง แ ผ น แ ต่ ง ตั้ ง ความต้ อ งการทางการ
บุคลากรสายสนับสนุน ศึกษา งานวิจัย และการ
บริการวิชาการ

เกณฑ์
มหาวิทยาลัย
เอกสาร
หนังสือ
มอบหมายงาน
APS
การประเมิน
ความสามารถด้านอื่น
ๆ ของสายสนับสนุน

เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถของสาย
สนับสนุน
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7.4

Training and developmental needs of
ไม่มกี ารวินจิ ฉัยความต้องการการ
support staff are identified and activities ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
are implemented to fulfill them [4]
บุคลากรสายสนับสนุน และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนัน้

7.5

Performance management including
rewards and recognition is implemented
to motivate and support education,
research and service [5]

ไม่มีการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงการตอบแทนและการเห็น
คุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ [5]

การวินจิ ฉัยความ
ต้องการการฝึกอบรม
และพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุน
และดาเนินกิจกรรม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการนัน้
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการ
ตอบแทนและการเห็น
คุณค่า การยอมรับเพื่อ
กระตุน้ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการ
วิชาการ

ความต้องการการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุน
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ข้อ
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
Support staff planning (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is carried out to fulfill
the needs for education, research and service [1]
Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated [2]
Competences of support staff are identified and
evaluated [3]
Training and developmental needs of support staff
are identified and activities are implemented to
fulfill them [4]
Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1


2

3










4

5

6

7
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผูเ้ รียน (Student Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจาเป็น
4. มีการจัดการให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา
และการบริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นและความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสาเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้าง
เสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
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ข้อ
8.1

8.2

คุณภาพผู้เรียน

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ
The student intake policy มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์ในการ http://www.admissions.mju.a ไม่มี
and admission criteria are รับนักศึกษาใหม่ไว้อย่างชัดเจนและเป็น c.th/main.aspx
defined, communicated, ปัจจุบัน รับทราบผ่านทาง website ของ วิดีโอแนะนาหลักสูตร
published, and up-toทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมอาหาร:
date
- มีการจัดทาวิดโี อแนะนาหลักสูตร
https://www.youtube.com/wa
วิศวกรรมอาหาร
tch?v=HUy9g_Sr1MQ
- มีการจัดทาเอกสารแนะนาหลักสูตร - เอกสารแนะนาหลักสูตร
วิศวกรรมอาหาร ทั้งแบบใบสมัครและ วิศวกรรมอาหาร
แผ่นพับ
-เอกสารแนะนาหลักสูตรของ
- มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย:
โรงเรียนมัธยมปลาย
http://www.admissions.mju.a
c.th/Admin/fileloads/60_Intro_
CourseMJU.pdf
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ในโรงเรียนมัธยมปลาย
The methods and criteria มีวธิ ีการรับสมัคร
-กระบวนการรับนักศึกษา
กา รก าห นด เก ณ ฑ์
for the selection of
- ดาเนินการคัดเลือกผ่านระบบของ http://www.admissions.mju.a คั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา
students are determined
ทปอ
c.th/main.aspx
โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก

ข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพื่อปฏิบัติ
ไม่มี

-เกณฑ์การ
คัดเลือกจากความ
ตั้งใจ
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ข้อ

คุณภาพผู้เรียน
and evaluated

8.3

There is an adequate
monitoring system for
student progress,

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
ปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติ
- ดาเนินการคัดเลือกประเภทรับตรง -ตารางการรับนักศึกษาในแต่ ความตั้ ง ใจเข้ า ศึ ก ษา -เงื่อนไขการเรียน
ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ละปีการศึกษา
ในสาขา วิ ศ วกรร ม ในมหาวิทยาลัย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร
ร้อยละสาเร็จการศึกษาตาม อาหารและการปฎิบัติ
- ต้องสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยม ระยะเวลาที่กาหนด
ตามเงื่อนไขการเรียน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาผ่าน
ระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ต้องมี GPAX ไม่ต่ากว่า 2.50
นอกจากนั้นคะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสกิ ส์ เคมี
และภาษาอังกฤษ ต้องมากกว่า
2.50
มีการจัดทาตารางการรับนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา
-มหาวิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อ การติดตามผลการเรียนของ ไม่มี
ไม่มี
การบริหารการศึก ษา ท าให้อาจารย์ที่ นักศึกษา:https://erp.mju.ac.th
ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนของ /qaRpt20.aspx
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ข้อ

คุณภาพผู้เรียน
academic performance,
and workload [3]

8.4

Academic advice, cocurricular activities,
student competition, and
other student support
services are available to
improve learning and
employability [4]

การดาเนินการ

หลักฐาน

นักศึกษาของได้เป็นอย่างดี โดยหากพบ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสามารถอนุ ญ าตให้
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใช้ ง านระบบได้ ต ามปกติ
หรื อ ไม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใช้ ง าน
ระบบหรือลงทะเบียนได้ ทาให้อาจารย์
สามารถเรี ย กนั ก ศึ ก ษามาพบเพื่ อ ให้
คาปรึกษาได้
- มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้
คาปรึกษาช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมสร้างการ
เรียนรู้ทางวิชาการ ได้แก่ การจัด
บรรยายเรื่อง ระบบจักรกลอัจฉริยะใน
กระบวนการปฏิบัติการอาหาร
- หลักสูตรมีกิจกรรมผ่านวิชา วอ 492
โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ทดลอง

ภาระอาจารย์ที่
ปรึกษา:http://www.reg.mju.a
c.th/

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

สัมมนาวิศวกรรมอาหาร ปี
ไม่มี
การศึกษา1/2562:
https://www.facebook.com/gr
oups/349935542314165
การจัดบรรยายเรื่อง ระบบ
จักรกลอัจฉริยะใน
กระบวนการปฏิบัตกิ าร
อาหาร:
- ภาพถ่ายกิจกรรมการ

ข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพื่อปฏิบัติ

ไม่มี
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ข้อ

8.5

คุณภาพผู้เรียน

การดาเนินการ

หลักฐาน

วิเคราะห์ สรุปผล และเขียนบทความ
วิจัย ด้วยตัวเองผ่านคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษา
2562 มีนักศึกษา 4 คน ได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ
- หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรธุรกิจการทางานร่วมกันกับ
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น จากัด
- คณะฯมีโครงการจัดปัจฉิมนิเทศน์
แนะนาเรื่องอาชีพและการปฏิบัติที่
เหมาะสมแก่นกั ศึกษาที่จะจบการศึกษา
แต่ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid 19

เรียนการสอน
- ภาพกิจกรรมบรรยายเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
-รายชื่อโครงการวิศวกรรม
อาหาร
-ความร่วมมือกับบริษัท ไทย
ยูเนียน โฟรเซ่น จากัด
-รายงานการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ

The physical, social and หลักสูตรจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม - ห้องเรียนและ
psychological environment การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ทางด้ า น
ห้องปฏิบัติการ
is conducive for education ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร learning

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ไม่มี

ข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพื่อปฏิบัติ

ไม่มี
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ข้อ

คุณภาพผู้เรียน
and research as well as
personal well-being [5]

การดาเนินการ
space ห้องสมุด ห้องน้า ระบบเครือข่าย
ไร้สายและทัศนียภาพที่สวยงาม

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพื่อปฏิบัติ
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ข้อ
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย
คุณภาพผูเ้ รียน
The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date
The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated
There is an adequate monitoring system for
student progress, academic performance, and
workload [3]
Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability [4]
The physical, social and psychological environment
is conducive for education and research as well as
personal well-being [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4











5

6

7
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities
and Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มี ท รั พ ยากรกายภาพที่ ใ ช้ ด าเนิ น การหลั ก สู ต รรวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษา
ได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพืน้ ที่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน การทา
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกาหนดและดาเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย
ร ว ม ถึ ง ก า ร ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ห รื อ โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น พิ เ ศ ษ
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ
ไม่มี

9.1 The teaching and learning facilities
and equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms, etc.) are
adequate and updated to support
education and research [1]

-ห้องบรรยายทุกห้องทีอ่ าคารเรียนรวมสาขา -ห้องเรียนและ
วิศวกรรมศาสตร์มีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
(LCD Projector, เครื่องเสียง) มีระบบปรับ
อากาศและม่านกันแสงรบกวน เพือ่ ปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนการสอน
มีการซ่อมบารุงตรวจสอบเพื่อให้ใช้งานได้
เสมอ นอกจากนั้นยังมี เจลแอลกอฮอร์สาหรับ
ทาความสะอาดมือ มีแม่บ้านทาความสะอาด
ห้องเรียนทุกวัน

9.2 The library and its resources are
adequate and updated to support
education and research [3, 4]

มีทรัพยากรต่างๆ ในห้องสมุดกลางของ
-เอกสาร
ไม่มี
มหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิศวกรรม
ทรัพยากรห้องสมุด
และอุตสาหกรรมเกษตร ห้องสมุดของคณะ
อื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านเวปไซต์
ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูล
งานวิจัยสาคัญต่างๆ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
ไม่มี

ไม่มี
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9.3 The laboratories and equipment are -มีห้องปฏิบัติการสาหรับการเรียนรู้พ้ืนฐาน
adequate and updated to support ทางวิศวกรรมเครื่องกล ตามเกณฑ์ของสภา
education and research [1, 2]
วิศวกร
- มีห้องปฏิบัติการด้านเคมี จุลชีววิทยาทาง
อาหาร
-ห้องปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
-โรงงานนาร่อง (ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์
อาหาร)
-ห้องประชุมของสาขาวิศวกรรมอาหารที่ใช้
ฝึกซ้อมการนาเสนอผลงาน
-Learning space สาหรับนักศึกษาบริเวณร้าน
ถ่ายเอกสาร และร้านกาแฟ

-รายการ
ไม่มี
ห้องปฏิบัติการ
-ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ
ระบบควบคุม
อัตโนมัติ
-ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ
สมบัติทาง
กายภาพของ
อาหาร

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

-มีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายนักศึกษาและ
อาจารย์สามารถใช้งานสืบค้นข้อมูลได้
-มีลขิ สิทธิ์โปรแกรมวินโดว์ 10 สาหรับ
นักศึกษาและบุคลากรใช้งาน
-มีลิขสิทธิโ์ ปรแกรม Microsoft office 365
รองรับการใช้งานพืน้ ฐานและการเรียนการ
สอนออนไลน์ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในช่วงที่มกี ารระบาดของ
COVID19
-มีบริการ google account เพื่อการศึกษา
สามารถใช้งานสาหรับ google classroom และ
เก็บข้อมูลงานวิจัยโดยไม่จากัดพืน้ ทีใ่ ช้งาน

-เวปไซต์กอง
ดิจทิ ัล
-การนาเสนอผล
การปฏิบัตสิ หกิจ
ศึกษาผ่าน MS
Teams

ไม่มี

ไม่มี
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9.5 The standards for environment,
health and safety; and access for
people with special needs are
defined and implemented [7]

-มีหอ้ งสุขาที่เพียงพอ
-มีลฟิ ท์โดยสาร
-มีระบบดับเพลิง
-มีทางลาดสาหรับผูใ้ ช้รถเข็น
-ในห้องปฏิบัติการมีฝักบัวล้างตัว
-มีตู้ดูดควันสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
-มีระบบ SMART GATE ควบคุมการเข้าออก
ตึก ห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ
-ระบบควบคุมการเข้าออกโดยใช้ลายนิ้วมือ
-ระบบแสงสว่างสารอง

-การบารุงรักษา
เชิงป้องกันสาหรับ
อุปกรณ์
-การให้ความรู้
ด้านความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
-การฝึกซ้อมกรณี
ฉุกเฉิน เช่น ไฟ
ไหม้ แผ่นดินไหว
-การฝึกปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น
การใช้เครื่อง AED
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ข้อ
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน 1
The teaching and learning facilities and equipment
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are
adequate and updated to support education and
research [1]
The library and its resources are adequate and
updated to support education and research [3, 4]
The laboratories and equipment are adequate and
updated to support education and research [1, 2]
The IT facilities including e-learning infrastructure
are adequate and updated to support education
and research [1, 5, 6]
The standards for environment, health and safety;
and access for people with special needs are
defined and implemented [7]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3

4










5

6

7
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคาแนะนาและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน
หลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีข้ึน
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อนามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
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10.1 Stakeholders’ needs and
feedback serve as input to
curriculum design and
development

การดาเนินการ

หลักฐาน

-ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ น า ก ร อ บ -มคอ2
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์ ระเบีย บ
ของสภาวิศวกร รวมทั้งความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
คณาจารย์ มาใช้ ใ นการ
พิจารณาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
*คณาจารย์ : หลั ก สู ต รมี ก าร -ร่ า ง PLOs
หลั ก สู ต ร
ประชุ ม เพื่ อ รวบรวมความ ปรับปรุง พ.ศ.2564
คิดเห็นของคณาจารย์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจา
ทุก สัป ดาห์ (เว้นแต่มีภารกิ จ
อื่น)

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

การกาหนด CLOs ให้
สอดคล้ อ งกั บ PLOs
ที่ ไ ด้ จ ากผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย

ห ลั ก ก า ร ก า ห น ด CLOs
สอดคล้ อ งกั บ PLOs ตาม
ท ฤ ษ ฎี ข อ ง Bloom’s
taxonomy
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การดาเนินการ

หลักฐาน

*นั ก ศึ ก ษา:เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา นักศึกษาทาการ
ประเมินรายวิชาด้านการสอน
การประเมิ น ผล
และ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง
หลักสูตรจะนาไปพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน
ต่อไป
*ผู้ใ ช้บัณฑิต: หลัก สูตรได้
รวบรวมความคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ป กครอง
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
แล ะ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เ ข้ า
ร่วมสหกิจศึกษาเพื่อใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอนต่อไป

-เอกสารสรุป ความคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะจากผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต
และ
ภาค อุ ต สา หก รร มที่ เข้ า
ร่วมสหกิจศึกษา
-เอกสารสรุป ความคิดเห็น
จากผู้ปกครอง

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
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10.2 The curriculum design and
development
process
is
established and subjected to
evaluation and enhancement [2]

การดาเนินการ

หลักฐาน

-หลั ก สู ต รได้ ท บทวนและ ร่าง PLOs ของหลัก สูตร
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบ ปรับปรุงปี 2564
ระยะเวลาที่ สกอ.ก าหนด
โดยมี ก ารปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร
ปรับปรุงปี 2559 เพื่อเริ่มใช้
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้
*การสารวจความคิดเห็นของ
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ไ ด้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต
นักศึกษา และคณาจารย์ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

เอกสารสรุ ป ความคิ ด เห็ น
และข้ อ เสนอแนะจากผู้ ใ ช้
บั ณ ฑิ ต
และ
ภาค อุ ต สา หก รร มที่ เข้ า
ร่วมสหกิจศึกษา

*การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจากผู้ ใ ช้ ปรับปรุงหลักสูตร
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์
เก่ า และคณาจารย์ เพื่ อ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการ
ร่ า ง PLOs ของหลั ก สู ต ร

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

ยั ง ไม่ ก าหนด CLOs
ข อ ง ร า ย วิ ช า ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร่ า ง
PLOs
ของร่ า ง
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ปี
2564

-หลักการเขียน CLOs ของ
รายวิชาให้สอดคล้องกับร่าง
PLOs ของร่ า งหลั ก สู ต ร
ปรับปรุงปี 2564
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การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

ปรับปรุงปี 2563 แล้ว และ
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรขั้นต่อไป
*การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รจากผู้ ใ ช้ วิพากษ์หลักสูตร
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์
เ ก่ า แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย์ เ พื่ อ
วิพากษ์หลักสูตร
10.3 The teaching and learning
processes and student
assessment are continuously
reviewed and evaluated to
ensure their relevance and
alignment [3]

หลั ก สู ต รมี ก ารทบทวนการ มคอ.5
ประเมินการเรียนการสอน ใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า ผ ล
การศึก ษาทุก ภาคการศึก ษา
และมีการจัดทามคอ.5 เพื่อ
ทบทวนประสิ ท ธิ ภ าพของ
วิธีก ารสอนเพื่อเป็น แนวทาง
ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป

-ก า ร ท บ ท ว น ก า ร - CLOs ของรายวิชา
เรียนการสอน และ - PLOs ของหลักสูตร
การประเมิ น ผู้ เ รี ย น
กับ CLOs และ PLOs

60
ข้อ

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

10.4 Research output is used to
enhance teaching and learning
[4]

การดาเนินการ
-คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รได้
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการ
เรี ย นการสอนในรายวิ ช าที่
สัมพันธ์กับงานวิจัยตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์

หลักฐาน
-มคอ. 3
-เอกสารการประยุ ก ต์ ใ ช้
ผลงานวิจัยในการเรียนการ
สอน

-มี ก ารโจทย์ จ ากการวิ จั ย / หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ท า ง
บริ ก ารวิ ช ามาให้ นั ก ศึ ก ษา วิศวกรรมอาหาร
ทดลองต่ อ ยอดเพื่ อ เสริ ม
ทักษะในการประยุกต์ความรู้
ท างวิ ศ วกรรมอาหารกั บ
สภาพปัญหาจริง (วอ 492
โ ค ร ง ง า น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
อาหาร)
-ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการ เอกสารการเข้าร่วมนาเสนอ
น าเสนอผลงานวิ ช าการใน ผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม
ระดับชาติ
วิ ช า ก า ร ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม
อาหารครั้งที่ 6

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ
ไม่มี

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
ไม่มี
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10.5 Quality of support services and
facilities (at the library,
laboratory, IT facility and
student services) is subjected to
evaluation and enhancement [5]

การดาเนินการ
-หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เช่น สานักหอสมุด และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มกี าร
ประเมิ น การใช้ บ ริ ก าร การ
สารวจความพึงพอใจ และ
การดาเนินการปรับ ปรุงและ
จั ด ห า ท รั พ ย า ก ร ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้ อ เสนอแนะของนั ก ศึ ก ษา
และคณาจารย์

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

เอกสารการประเมินการใช้ ไม่มี
บริ ก ารของส านั ก หอสมุ ด
แ ล ะ ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

-ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม รายงานการประชุ ม สาขา
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร วิศวกรรมอาหาร
ครุ ภั ณ ฑ์
และได้ จั ด หา
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและการวิ จั ย ตามความ
ต้องการของคณาจารย์

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

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ

-มหาวิทยาลัยมีการรับข้อมูล
ป้ อ นกลั บ ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ในแต่ละปีการศึกษา
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ จ า ก
แบบสอบถาม และนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในปี 2564

-ความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการ
-ความพึงพอใจของบัณฑิต
-ความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

-แบบสอบถามความ
พึ ง พ อ ใ จ เ ป็ น
แบบสอบถามกลาง
ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ให้ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ไ ม่
สามารถน าไประบุ
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
ได้

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ชั ด เ จ น
เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร เช่ น
รายวิชา เนือ้ หา

-ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล
feedback จากสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ รั บ
นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง าน
สหกิจศึกษา
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การดาเนินการ

หลักฐาน

-หลั ก สู ต รได้ ร วบรวมความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการต่อ
คุ ณ ภ าพ นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย น
วิชาสหกิจศึกษา และนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ น ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตรปี 2564

-เอกสารสรุปความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้
บัณฑิต และ
ภาคอุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมสหกิจศึกษา

-หลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม ใน -ร่าง PLOs ของหลักสูตร
การรั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จาก ปรับปรุงปี 2564
ค ณ า จ า ร ย์ เ พื่ อ น า ไ ป ใ ช้
ปรับปรุงหลักสูตร

ช่องว่างในการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลที่ตอ้ งการเพื่อ
ปฏิบัติ
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10.1
10.2

10.3

10.4
10.5

10.6

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
Stakeholders’ needs and feedback serve as
input to curriculum design and development
The curriculum design and development
process is established and subjected to
evaluation and enhancement [2]
The teaching and learning processes and
student assessment are continuously reviewed
and evaluated to ensure their relevance and
alignment [3]
Research output is used to enhance teaching
and learning [4]
Quality of support services and facilities (at the
library, laboratory, IT facility and student
services) is subjected to evaluation and
enhancement [5]
The stakeholder’s feedback mechanisms are
systematic and subjected to evaluation and
enhancement [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4












5

6

7
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสาเร็จ
การศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทา
ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes)
ที่ตงั้ ไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (stakeholders)
2. มีก ารก าหนด ติ ด ตามและเที ย บเคี ย งสมรรถนะในการท างานวิ จัย ของนัก ศึก ษาและ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า
นายจ้ า ง ฯลฯ ที่ มีต่ อ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและบั ณฑิ ต และกลุ่ม คนเหล่ า นี้มี ความพึ งพอใจต่ อ
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ บั ณ ฑิ ต
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ข้อ

ผลผลิต

11.1 The pass rates and
dropout rates are
established, monitored
and benchmarked for
improvement [1]

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

-มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
จ านวนนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะชั้ น ปี
จานวนลาออกระหว่างการศึกษา
และจานวนสาเร็จการศึกษาของ
แ ต่ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษาพบว่า
-ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษา
สาขาวิ ศ วกรรมอาหารร้ อ ยละ
54.39 ที่ GPA: 3.01 สามารถ
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กาหนด ลดลงแต่มี GPA สูงขึ้น
กว่าในปีก ารศึก ษา 2561 ซึ่ ง
นั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
ระยะเวลาที่ ก าหนด ร้ อ ยละ
56.6 ที่ GPA: 2.8

ร้อยละสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.
aspx

- ขาดการรวบรวม
ข้ อ มู ล ของสาเหตุ ที่ ท า
ให้ นั ก ศึ ก ษ าลาออก
ระหว่างการศึกษา
- รวบรวมข้อมูลของ
สาเหตุที่ทาให้นักศึกษา
ล า อ อ ก ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หา
การลาออกระหว่ า ง
การศึกษาต่อไป

-สาเ หตุ ที่ ท าใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ลาออก
-สาเ หตุ ที่ ท าใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ระยะเวลาที่กาหนด
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ข้อ

ผลผลิต

การดาเนินการ

หลักฐาน

หลักสูตรวิศวกรรมอาหารนั้น ใน
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 0 -2 5 6 2
นั ก ศึ ก ษ า ล า อ อ ก ร ะ ห ว่ า ง
การศึ ก ษาในชั้น ปีที่ 1 มากที่สุ ด
แต่ มี แ นวโน้ ม ลดลง เนื่ อ งจาก
เปลี่ยนสถาบันการศึกษา
-หลั ก สู ต รได้ ติ ด ตามนั ก ศึ ก ษา
กลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี GPA
ต่ ากว่ า
ค่าเฉลี่ย และนักศึกษาที่ประสงค์
จะ ล า อ อ ก โ ดย เ รี ย ก ม า พ บ
สอบถามถึ งปั ญ หาทั้ง การเรีย น
และเรื่ อ งส่ ว นตั ว ช่ ว ยเหลื อ ให้
คาแนะนา

นักศึกษาลาออกระหว่าง
การศึกษา
https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.
aspx

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ
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ข้อ

ผลผลิต

11.2 The average time to
graduate is established,
monitored and
benchmarked for
improvement [1]

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

-มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล
ระยะเวลาการสาเร็จการศึก ษา
ของนักศึกษาในแต่ละสาขาในแต่
ละปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ย
ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร พ บ ว่ า ใ น ปี
ก า ร ศึ ก ษ า 2561-2562
ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการส าเร็ จ
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสาขา
วิศวกรรมอาหาร คือ 4.09 ปี
-หลักสูตรได้ตดิ ตามนักศึกษาที่มี
แนวโน้มมีปัญหา โดยเรียกมาพบ
สอบถามถึ งปั ญ หาทั้ง การเรีย น
และเรื่ อ งส่ ว นตั ว ช่ ว ยเหลื อ ให้
คาแนะนา

ร้อยละสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
https://erp.mju.ac.th/qaRpt14.
aspx

สารวจข้อมูลการจบ
ข้อมูลการจบการศึกษาของ
การศึกษาของนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหารในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
อาหารในมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เพื่อการ
เปรียบเทียบ
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ข้อ

ผลผลิต

การดาเนินการ

หลักฐาน

11.3

Employability of
graduates is
established, monitored
and benchmarked for
improvement [1]

-มหาวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูล ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
การได้งานของบัณฑิตในแต่ละ
สาขาในแต่ละปีการศึกษาได้แก่
ระยะเวลาในการได้งาน เงินเดือน
เริ่มต้น ประเภทของงาน และ
ความสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน
อย่างเป็นระบบ พบว่าบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอาหารที่จบในปี
การศึกษา 2561 ได้งานร้อยละ
76.47 ภายใน 4 เดือน งานที่ได้
ส่วนใหญ่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เรียน และเป็น
หน่วยงานเอกชน นอกจากนั้น
พบว่าบัณฑิตได้รับทาบทามหรือ
งานทาในองค์กรที่ไปสหกิจศึกษา
หรือฝึกงานด้วย

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ
การเก็บข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะ
เกี่ยวกับลักษณะงาน งานของบัณฑิต
เพื่อนาไปวิเคราะห์ตรง
ตาม PLOs ที่หลักสูตร
กาหนดไว้เพียงใด

70
ข้อ

ผลผลิต

11.4 The types and quantity
of research activities by
students are
established, monitored
and benchmarked for
improvement [2]

การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

-หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษา
ทางานวิจัยภายใต้การดูแลของ
คณาจารย์ผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้
- วอ 492 โครงงานทาง
วิศวกรรมอาหาร ซึ่งนักศึกษา
บ า ง ส่ ว น ไ ด้ มี ก า ร น า เ ส น อ
ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมอาหาร
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี
2563
- วอ 497 สหกิจศึกษา โดย
นั ก ศึ ก ษาท างานวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่
ผู้ป ระกอบการมีค วามประสงค์
จะทางานวิจัยในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของ
สถานประกอบการ และนาเสนอ
ผล ง า นส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น เ ว ที
ระดับชาติ (COCEAM2019)

สถิตนิ ักศึกษาลงทะเบียน
กลุ่มสหกิจศึกษา

ไม่มี

-รายชื่อโครงการวิศวกรรม
อาหาร
-รายงานการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ

-การนาเสนอผลงานสหกิจ
ศึกษา (COCEAM2019)

ไม่มี
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ข้อ

ผลผลิต

การดาเนินการ

หลักฐาน

- วอ 498 การเรียนรู้อิสระ โดย
นักศึก ษาท างานวิจัย ภายใต้การ
ก ากั บ ดู แ ลของคณาจารย์ ใ น
หลักสูตร
- วอ 499 การศึก ษา หรือ รายงานการศึกษาหรือฝึกงาน
ฝึ ก งาน
หรื อ ฝึ ก อบรม หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ต่างประเทศ โดยในปีก ารศึกษา
2562 นักศึกษาทางานวิจัย (5
คน)และฝึกงานเกี่ยวกับการวิจัย
(2 คน) ในต่างประเทศ ภายใต้
การกากับดูแลของคณาจารย์ใน
หลั ก สู ต รและคณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยต่างประเทศดังนี้
(1) ที่ Department of Food
Science, Faculty of Agriculture,
National Pingtung University of
Science and Technology,
Pingtung, Taiwan

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ
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ข้อ

ผลผลิต

11.5 The satisfaction levels
of stakeholders are
established, monitored
and benchmarked
for improvement [3]

การดาเนินการ

หลักฐาน

(2) ที่ Division of Process and
Food Engineering, Faculty of
Engineering, Universiti Putra
Malaysia, Malaysia
-มหาวิทยาลัยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่
4 ในแต่ละปีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
-ผูใ้ ช้บัณฑิต มีความพึงพอใจต่อ -ความพึงพอใจของ
คุณภาพของบัณฑิต สาขา
ผูป้ ระกอบการ
วิศวกรรมอาหารตาม TQF เฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 และ PLOs เฉลี่ย
เท่ากับ 3.36
-บัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรม -ความพึงพอใจของบัณฑิต
อาหาร มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.58

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

ไม่มี

ไม่มี
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การดาเนินการ

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติ ข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติ

-นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.50
-หลักสูตรได้รวบรวมความ
คิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อ
คุณภาพนักศึกษาที่เรียนวิชาสห
กิจศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้น ปรับ ปรุ งหลัก สู ตรโดย หลักการออกแบบหลักสูตร
ปีสุดท้าย
เพิ่มเนื้อหาและรายวิชา ตามแนวคิดของ
Bloom’s
ที่เปิดสอนให้สอดคล้อง Taxonomy
กั บ คุ ณ ลั ก ษ ณะขอ ง
บัณฑิตตาม PLOs ที่
เอกสารสรุปความคิดเห็นและ ได้ รั บ คะแนนความพึ ง
พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต
น้ อ ยในการปรั บ ปรุ ง
และภาคอุตสาหกรรมที่เข้า
หลักสูตรปี 2564
ร่วมสหกิจศึกษา
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย
ผลผลิต
1
The pass rates and dropout rates are
established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
The average time to graduate is established,
monitored and benchmarked for
improvement [1]
Employability of graduates is established,
monitored and benchmarked for
improvement [1]
The types and quantity of research activities
by students are established, monitored
and benchmarked for improvement [2]
The satisfaction levels of stakeholders are
established, monitored and benchmarked
for improvement [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3


4











5

6

7
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
Criterion
1 Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned
with the vision and mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the
stakeholders [4]
2 Programme Specification
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-todate [1, 2]
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
[1, 2]
2.3 he programme and course specifications are communicated and made
available to the stakeholders [1, 2]
3 Programme Structure and Content
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the
expected learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning
outcomes is clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
[3, 4, 5, 6]
4 Teaching and Learning Approach
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all
stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5]
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]

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

Score
4
3
3
4
4
4
3
3

3
4

4
3
4
3
1
1
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Criterion
Score
3
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated [2]
2
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
1
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [4]
1
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [5]
4
8 Student Quality and Support
4
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date [1]
3
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated [2]
4
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload [3]
4
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability [4]
4
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education
and research as well as personal well-being [5]
4
9 Facilities and Infrastructure
4
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms,
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
[1]
4
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education
and research [3, 4]
4
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and research [1, 2]
4
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated
to support education and research [1, 5, 6]
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Criterion
Score
3
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented [7]
4
10 Quality Enhancement
4
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development [1]
4
10.2 The curriculum design and development process is established and
subjected to evaluation and enhancement [2]
3
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment [3]
4
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]
4
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility
and student services) is subjected to evaluation and enhancement [5]
4
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement [6]
3
11 Output
3
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]
3
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked
for improvement [1]
3
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
4
11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement [2]
3
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement [3]
Overall Verdict 4

