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คานา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2562
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการ
ประเมินตนเองในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม.
องค์ประกอบที่ 1 การกากั บมาตรฐาน และเกณฑ์ คุณภาพ ASEAN University Network – Quality
Assurance และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จะ
เป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความ
เชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจ
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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตรหลักสูตรใหม่.
พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.ในองค์ประกอบ
ที่ 1 การกากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at
Programme Leval Version 3.0 ในรอบปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาในหลักสูตรจานวน 14 คน ทั้งนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 1 คน
และมีตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จานวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 202,103.77 บาท
ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 0 บาท และเงินรายได้ 202,103.77 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน
11 Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria

ประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้ 1.1

การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.

ผ่าน

Criterion 1

Expected Learning Outcome

2

Criterion 2

Programme Specification

2

Criterion 3

Programme Structure and Content

2

Criterion 4

Teaching and Learning Approach

2

Criterion 5

Student Approach

3

Criterion 6

Academic Staff Quality

3

Criterion 7

Support Staff Quality

2

Criterion 8

Student Quality and Support

3

Criterion 9

Facilities and Infrastructure

2

Criterion 10 Quality Enhancement

3

Criterion 11 Output

3
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1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับนี้เป็นการรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 จั ด ท าโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยในขั้ น แรกได้ แ บ่ ง กั น ท าตาม
Criterion หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่แต่ละท่านรับผิดชอบมาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ส่วนประกอบของรายงานประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนดโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University
Network - Quality Assurance (AUN-QA) จานวน 11 Criterion เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการ
ดาเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลดิบ ตลอดจนการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการปรั บปรุ ง และแนวปฏิบั ติที่ดี เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร อัน
จะเป็นหลักประกันรวมถึงความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เป็ นมหาวิทยาในกากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วย
ปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน
คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิ ธานซึ่งเดิมสังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิช าอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสั งกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้า
ด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม" และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า
"สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้าน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เป็น
หลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้นหลังจากคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเดียวกันนี้มากว่า

ง

20 ปี ท าให้ ส าขาวิช ามี ทรั พยากรที่จ าเป็นส าหรับ ผลิ ตบั ณฑิต ระดับ ที่สู งขึ้น ซึ่ง รวมถึ งทรั พยากรบุ คคล
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่เพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความเป็นมหาวิทยาลัยและคณะดังนี้
1) ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความเป็นมหาวิทยาลัยและคณะด้านการเกษตร เนื่องจาก
การวิศวกรรมเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการดิน
และน้ า การเตรี ย มดิน การปลู ก การอารักขาพืช การเก็บเกี่ ยว และการแปรสภาพขั้นต้น ดังนั้ นเพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงต้องมีการใช้เครื่องจักร
เทคโนโลยี และการจัดการอย่างเหมาะสม
2) ตอบสนองวิสั ย ทัศน์ และพันธกิ จของความเป็นมหาวิท ยาลั ยและคณะทางด้า นนานาชาติ
สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเขาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้นการบริหารหลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้กรอบ MOU ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่
อาทิ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือ
การทาวิจัยร่วมกันก็สามารถทาได้ นอกไปจากนี้การที่คณาจารย์มีเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เพราะเรียนจบมาจากต่างประเทศ หรือการมีประสบการณ์กับบุคลากรชาวต่างชาติจากเวทีต่าง ๆ เช่น
การศึ กษาดูงาน การเข้ าร่ ว มประชุม เชิงวิ ช าการ ก็จะมีส่ ว นช่ว ยทาให้ กิจ กรรมการเรีย นการสอนของ
หลักสูตรนี้เป็นระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 และสกอ.ได้พิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ต่อมาหลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ 174 ลงวันที่
23 มีนาคม 2563 (หนังสือรับรองหลักสูตร สานักงาน ก.ค.ศ.) โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจานวน 2 คนเป็นสองรายแรกของหลักสูตร และนักศึกษาจานวน 11 คนสอบรวบยอดทุกคนแล้ว
มีนักศึกษา 6 คนมีการเผยแพร่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในงานประชุมเชิงวิชาการ โดยมีนักศึกษาและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดินทางไปนาเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ทุกปี
รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
1. นายวัชระ ผลไม้ ได้รางวัลการนาเสนอระดับดีเด่น ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระหว่าง 4-5 มีนาคม 2562 (รางวัลการนาเสนอระดับดีเด่น)
2. นางสาววรัญญา ได้รับรางวัล Best Paper Award ในที่ประชุม International Conference
on Sustainable Energy and Green Technology (SEGT 2019) ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน
กรุงเทพฯ ระหว่าง 11-14 ธันวาคม 2562 (รางวัล Best Paper Award)
3. นางสาวปิ ย ะธิดา ปั ญโญใหญ่ ชนะเลิ ศล าดับที่ 3 The International Student
Competition, Category Technology Solution ในระหว่างการเข้าร่วม Summer Course 2019 on

จ

"Sustainable Agroindustry: Adding Values to Local Commodities in Rural Areas" เมือง BogorPurwokerto ประเทศอินโดนีเซีย Bogor Agricultural University ระหว่าง 7-20 กรกฎาคม 2562
(รางวัลชนะเลิศ 3rd Winner)
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ
1. นักศึกษา 5 คน และอาจารย์ 2 คนเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
โดยระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2562
2. นักศึกษา 4 คน และอาจารย์ 3 คนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th
International Conference on Science, Technology and Sustainable Well-Being
(STISWB2019) วันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562 สถานที่ Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Malaysia
3. นางสาวปิยะธิดา ปัญโญใหญ่ เข้าร่วม Summer Course 2019 on "Sustainable
Agroindustry: Adding Values to Local Commodities in Rural Areas" เมือง Bogor-Purwokerto
ประเทศอินโดนีเซีย Bogor Agricultural University ระหว่าง 7-20 กรกฎาคม 2562 (ใบ Certificate)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
หลั ก สู ต รได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย :
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ความเป็นมาของหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559) เป็ นหลั กสูตรสังกัดคณะวิศ วกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒ นาขึ้น
หลังจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีสาขาเดียวกันนี้มากว่า 20 ปีทาให้สาขาวิชามีทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับผลิตบัณฑิตระดับที่สูงขึ้นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่เพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตรเพื่ อ ตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของความเป็ น
มหาวิทยาลัยและคณะ
ปรัชญาของหลักสูตร : คือ ผลิตมหาบัณฑิตให้สร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรจากการคานวณ
ออกแบบ ผลิ ต ควบคุม ทดสอบ และบ ารุงรั กษา รวมทั้ งมีคุณ ธรรมและจรรยาบรรณในวิ ช าชีพ เพิ่ ม
ศักยภาพวิถีเกษตรไทยสู่สากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถได้
2. สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ

ฉ

อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา :
1. นักวิชาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2. วิศวกรเกษตรประจาโรงงาน
3. วิศวกรเกษตรประจาฟาร์ม
4. วิศวกรโครงการ
5. วิศวกรฝ่ายขายเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร
6. นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการเอกชน
7. นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
8. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห่ ง ที่ เ ปิ ด สอนในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ช่ า งกลเกษตร
เทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร
9. ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลเกษตร ออกแบบและติดตั้งระบบ
ชลประทาน เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ไข่ สุกร หรือขายอุปกรณ์และเครื่องจักรกล
เกษตร
ELO หรือ PLO ของหลักสูตร :
1. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
2. สามารถเชื่อมโยง ระบุ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
3. สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
4. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
5. สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
6. สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
7. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาโท
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 2 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและอังกฤษ

ช

ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อื่ น ในการจั ด การเรี ย นการสอน :
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง Bogor Agricultural
University, Universitas Gadjah Mada, Universiti Teknologi Malaysia, National
Pingtung University of Science and Technology
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
รวม

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

ปี 6

ปี 7

ปี 8

(2562)

(2561)

(2560)

(2559)

(2558)

(2557)

(2556)

(2555)

3

7

6

16 (คน)

(18.75)

(43.75)

(37.5)

(100)
(ร้อยละ)

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา สถานภาพการ อายุการ
สูงสุด (สาขาวิชาที่
ว่าจ้าง
ทางาน (ปี)
จบ)

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย

2. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

ช่างฝีมือโรงงาน

ช่างเทคนิค

ศาสนศาสตร
ลูกจ้างประจา X27 ปี
บัณฑิต (รัฐศาสตร์
(บรรจุ 5
การปกครอง)
ต.ค. 2536)
ประกาศนียบัตร พนักงาน
วิชาชีพชัน้ สูง (ช่าง มหาวิทยาลัย
ยนต์)

13 ปี
(บรรจุ 2
ก.ย. 2550)

ศิลปศาสตร
ลูกจ้างประจา
บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)
บัญชีบัณฑิต (การ พนักงาน
บัญชี)
มหาวิทยาลัย

32 ปี
(บรรจุ 25
ม.ค. 2531)

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสุนทรี หาญพรหม

พนักงานธุรการ

2. น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร

นักวิชาการศึกษา

7 ปี
(บรรจุ 25

ซ

พ.ย. 2556)
3. นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส

ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร ประถมศึกษา
(ประกาศนียบัตร
ประถมศึกษา
ตอนต้น)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

3 ปี
(เปลี่ยนเป็น
พนักงาน
1 มิ.ย.
2560)

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียมรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถานที่สอนและทาการวิจัย
ห้องสมุด
1. ห้องเก็บโครงงานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและเชิงนิเวศ (Green and Eco Technology Research Unit)
2. หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร (Smart Farm and Agriculture Solution
Research Unit)
3. ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกาลัง
4. ห้องปฏิบัติการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร
5. ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตรและต้นกาลัง
6. ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตเกษตร
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมซึ่งมีห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องมือกลต่างๆ และเป็นสถานที่ตั้ง
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและเชิงนิเวศ ห้องปฏิบัติการต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร และ
ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตรและต้นกาลัง
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ : มุ่งสร้างทักษะซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติ และนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและของโลก
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กาหนด : หลักสูตรนี้วัดผลการเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ คะแนน GPAX การสอบข้อเสนอโครงการ การสอบรวบยอด การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ภายในเวลาที่กาหนด
การบริหารจัดการหลักสูตร : ระบบและกลไกในการติดตาม มคอ.3 และ 5 แสดงดังแผนภูมิ ส่วนมคอ. 4
และ 6 นั้นไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่ มคอ.7 นั้นมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการ โดยในขั้นแรกได้แบ่งกันทาตาม Criterion หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่แต่ละ
ท่านรับผิดชอบมาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทาง
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ระบบและกลไกในการติดตาม มคอ. 3 และ 5
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
การศึกษา ได้รับ ใช้ ได้รับ ใช้ ได้รับ ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ด้าน
จริง
จริง
กิจกรรม
พัฒนา
100,00 10,000 67,600
67,600
58,300
10800.00
นักศึกษา
พัฒนา
อาจารย์
พัฒนา
บุคลากร
จัดการ
43,900 43,900 103,501.7 72,686.85 159,200
46,541.00
เรียนการ
สอน
รวม
53,900 53,900 171,101.70 140,287.00 173,893.95 57,341.00
หมายเหตุ : คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ โดย
สายวิชาการสนับสนุนคนละ 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ ส่วนสายสนับสนุนไม่ได้กาหนดงบประมาณไว้แน่ชัดแต่ เปิด
โอกาสให้ในรูปแบบการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (งบประมาณปี 2561, 2562, 2563, 2560)
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กลุ่มผู้เรียน : ศิษย์เก่าและบุคคลอื่นๆ ที่สนใจศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเกษตร ต้องการเรียนรู้ศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมเกษตรเพิ่มเติม และต้องการคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพตามที่ต้องการ .....
คือใคร มีความคาดหวังที่จะได้จ ากการเข้ามาเรียนอะไร..(นักเรียน นักศึกษาที่เข้ ามาเรียนในหลักสูตร
ต่อเนื่อง)....................
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
1. อาจารย์ในหลักสูตร ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องการความมั่นคงทางอาชีพ
3. ผู้บริหารคณะ ต้องการพัฒนาความเข็มแข็งทางวิชการแก่คณะให้สอดคล้องกับ mission และ
vision ของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัย ต้องการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตเฉพาะทางที่มีความเข็มแข็งทางวิชการ ทางานได้
6. นักศึกษาปัจจุบัน ต้องการสาเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้คุณวุฒิที่สูงขึ้น และประกอบสัมมาชีพได้
7. ศิษย์เก่า ต้องการฟื้นฟูความรู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต
8. ชุมชนที่เข้ามารับการบริการวิชาการจากหลักสูตร ต้องการความรู้ที่หลักสูตรมีอันเกิดจากข้อ 1
เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชุมชน เสริมสร้างความสุขตามอัตภาพ .......มีใครบ้าง และแต่ละกลุ่ม
ย่ อยมีค วามคาดหวั ง อะไรในหลั ก สู ตร....(อาจารย์ บุค ลากรสายสนั บสนุน ผู้ บ ริห ารคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนที่เข้ามารับบริการวิชาการจากหลักสูตร)
กลุ่มผู้ส่งมอบ :
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกลุ่มผู้ส่งมอบ
หลั ก ให้ แ ก่ ห ลั ก สู ต รนี้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ที่ ม าจากหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี คื อ บั ณ ฑิ ต ที่ ผ ลิ ต มี
ความสามารถหลากหลาย หากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ควรจะโฟกัสไปที่หน่วยย่อยของ
สาขา ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายงานได้แก่
2. ผู้ใช้บัณฑิต เป็นกลุ่มผู้ส่งมอบรอง ข้อมูลย้อนกลับที่มาจากกลุ่มนี้ได้แก่ ควรลดจานวนหน่วย
กิต (ที่ไม่นับหน่วยกิต) วิชาที่ต้องนั่งเรียนในชั้นลงเพื่อที่พนักงานจะไม่ได้ลางานเต็มตัวเพื่อมา
เรียน โดยพนักงานสามารถนาปัญหาในบริษัทมาเป็นโจทย์ในการทาวิทยานิพนธ์
3. หน่วยงานราชการ เป็นกลุ่มผู้ส่งมอบรอง ข้อมูลย้อนกลับที่มาจากกลุ่มนี้ได้แก่ควรปรับระดับ
ความยากของการเรียนลงแล้วเพิ่มประสบการณ์การทางานเข้าไปร่วมกันพัฒนาเป็น Term
Project แทน เนื่องจาก บุคลากรกลุ่มนี้หยุดเรียนเพื่อไปทางาน ทาให้ความรู้ทางวิชาการ
อาจจะลดลงบ้าง
.......มีใครบ้าง และแต่ละกลุ่มย่อยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างไร......(โรงเรียนมัธยม วิทยาลั ยอาชีวศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คณะในมหาวิทยาลัยที่สอนรายวิชา GE และรายวิชาเฉพาะอื่นที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร).......................
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
1. หลั กสู ตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลั ย มีความร่ว มมือทางด้านการใช้ทรัพยากรร่ว มกัน อาทิ
ห้องปฏิบัติการ หรือการทางานวิจัยร่วม ที่ผ่านมาหลักสูตรนี้มีการทางานวิจัยร่วมกับหลักสูตร
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ของคณะทรัพยากรทางน้าและประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่ านมาหลักสู ตรนี้มีความร่ว มมือทาง
วิชาการทั้งการขอเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการ หรือวารสารของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ หรือนักศึกษา
3. สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Bogor Agricultural University, Universitas Gadjah
Mada, Universiti Teknologi Malaysia, National Pingtung University of Science
and Technology ที่ผ่านมาหลักสู ตรนี้ได้ส่ งนักศึกษาไปร่ว มกิจกรรมทางวิชาการกับ 3
มหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับหลักสูตรปริญญาตรีไปจนถีงปริญญาโท เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนทั้งสองหลักสูตรเป็นชุดเดียวกัน ร่วมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ
.มีใครบ้าง และแต่ละกลุ่มย่อยมีความร่วมมือกับหลักสูตรอย่างไร....(สถาบันการศึกษา /
องค์กรภายนอกที่สอนร่วมกัน / สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา /สถานที่ฝึกงานหลักของนักศึกษาใน
หลักสูตร....

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง
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องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่[คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ....ถ้ามี-ระบุ..

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
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ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

1. สุเนตร สืบค้า

ผศ.ดร.

ป.เอก

2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ป.โท

3. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

ป.เอก

วันบรรจุ
เป็น
อาจารย์

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1 (MJU-TEP)

9 ม.ค. 2560

N/A

9 ม.ค. 2560

C1 (MJU-TEP)

9 ม.ค. 2560

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

ระดับผลการทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่

28 ม.ค.
2541
24 ส.ค.
2541
10 ก.ย.
2555

C1 (MJU-TEP)

9 ม.ค. 2560

N/A

9 ม.ค. 2560

C1 (MJU-TEP)

9 ม.ค. 2560

28 ม.ค.
2541
24 ส.ค.
2541
10 ก.ย.
2555

วันทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

1. สุเนตร สืบค้า

ผศ.ดร.

ป.เอก

2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ป.โท

3. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

ป.เอก

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล
1. สุเนตร สืบค้า
2. เสมอขวัญ ตันติกุล
3. ทิพาพร คาแดง
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผศ.ดร.
รศ.
ผศ.ดร.
ผศ.ดร.

คุณวุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก

5. นาพร ปัญโญใหญ่
6. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

ผศ.ดร.
ผศ.ดร.

ป.เอก
ป.เอก

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร นอกหลักสูตร







4

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. สุเนตร สืบค้า

ผศ.ดร.

2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

3. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ผศ.ดร.

5. นาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

6. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

ผศ.ดร.

7. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.

8. แสนวสัตน์ ยอดคา

อ.ดร.

9. นักรบ นาคประสม

ผศ.ดร.

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. in Agricultural Process
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน
ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้าง
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาเอก : Ph.D. in Food Engineering
ปริญญาโท : วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ประจา
สังกัด
หลักสูตร


นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์
พิเศษ)











1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3
คน ดังนี้
1) ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า
2) รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล
3) ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
2.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย

5
ชื่อ-นามสกุล
1. สุเนตร สืบค้า

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : Ph.D. in Agricultural
Process Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกล
เกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษาเกษตรกลวิธาน

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย
4

ผลงานวิชาการ
2

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Ratanamarno, S., and S. Surbkar. (2017). Caffeine and catechins in fresh coffee leaf (Coffea arabica) and coffee leaf tea. Maejo
International Journal of Science and Technology, 11(3), 211-218.
2. Surbkar, S., R. Surbkar, C. Bupata, S. Khunakan and S. Sa-ngiamjit. (2016). Use of Blue Swimming Crab Waste as Alternative Animal
Feedstuff. pp 423-428. In: Proceedings of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science
Congress. August 22-25, 2016. Fukuoka, Japan.
3. สุเนตร สืบค้า เจนจริา ภูการณ์ นิภา นิพวงลา โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปชาเขียว
พันธุ์อัสสัมแบบดั้งเดิมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 27(1): 130-142.
4. สุเนตร สืบค้า พรฉวี กลิ่นสุคนธ์ กนกวรรณ ท้วมเงิน ทัศน์วรรณ ใจบุญ และระวิน สืบค้า . (2561). กระบวนการอบแห้งเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อ SMEs. ว.วิทย.
กษ. 49, 4(พิเศษ): 339-342.
ผลงานวิชาการ :
1. สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.
24(2): 11-22.
2. สุเนตร สืบค้า. (2559). ตาราวิชา วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่, 375.
2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกล
เกษตร
ปริญญาตรี
:
คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

4

1

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Manorart, W. and S. Tantikul. (2019). Design and evaluation of submersible venturi aerator. Pp 78-83. In: The 11th International Conference
on Science, Technology and Tnnovation for Sustainable well - Being (STISWB XI), 29 July-1 August 2019, University Teknologi Malaysiaม
Joha Bahru, Malaysia.
2. วัชระ ผลไม้ และเสมอขวัญ ตันติกุล . (2562). ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 5, 5 มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 46-52.
3. เสมอขวัญ ตันติกุล วิชชาริณี มะโนราษฎร์ และปุณฑริกา ใจหวัง. (2560). การประเมินผลเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้าแบบเวนจูรี่สาหรับบาบัดน้าเสีย. ใน การประชุม
วิชาสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจาปี 2560, 7-9 กันยายน 2560. อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ.
350-355.
4. เสมอขวัญ ตันติกุล และวิชชาริณี มะโนราษฎร์. (2560). การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้าต้นแบบสาหรับบาบัดน้าเสีย. ใน การประชุมวิชาการ
ประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 7-8 ธันวาคม 2560. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ . 465-474.
ผลงานวิชาการ :
1. สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. 2560. การหาแรงที่ใช้ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.
24(2): 11-22.
3. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร

5

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Khamdaeng, T. & Terdtoon, P. (2018). Regional pulse wave velocity and stress in aneurysmal arch-shaped aorta [Electronic version]. BioMedical Materials and Engineering, 29(4), 527-549.
2. Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., Panyoyai, N., Narkprasom, K. & Intagun, W. (2016). Mechanical properties and melting conditions of
beeswax for comb foundation forming [Electronic version]. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 18(3), 282-293.
3. Khamdaeng, T., Panyoyai, N., Wongsiriamnuay, T. & Terdtoon, P. (2016). Pulse wave propagation and velocity in aneurysmal aorta using FSI
model. Research and Knowledge, 2(1), 67-73. doi:10.14456/randk.2016.9

6
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย นาพร ปัญโญใหญ่ และทิพาพร คาแดง (2562). สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ในโมลาส.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
5. ผดุงศักดิ์ พลศักขวา ศตวรรษ รากะรินทร์ และทิพาพร คาแดง (2562). สภาวะที่เหมาะสมของการแยกน้าจากกากเฉาก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-663.
ผลงานวิชาการ :
-

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
(รายการ)
ผลงานวิจัย

4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

3

ผ
ล
ง
า
น
วิ
ช
า
ก
า
ร
-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Wongsiriamnuay, T., N. Panyoyai, S. Tantinul and T. Khamdaeng. (2017). Mechanical properties of copper container of thermosiphon
submerged in Molasses. The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
2017), Kunming Unversity of Sci. and Tech., China, Jun 26-28, 2017.
2. Wongsiriamnuay, T., N. Panyoya, N. Dusadee and C. Kanjanaphachoat. (2017). An automatic irrigation system for longans
(Dimocarpuslongan Lour.) cultivation based on determination of available soil moisture capacity. The 9th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming Unversity of Sci. and Tech., China, Jun 26-28,
2017.
3. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย นาพร ปัญโญใหญ่ และทิพาพร คาแดง (2562). สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ใน
โมลาส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
ผลงานวิชาการ :
5. นาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

4

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Tippayawong, N., & Panyoyai, N. (2020). Comparison between simulations
and experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science, 463, 012136, 1-8. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136
2. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 5(2), 59-64.
3. Panyoyai, N., Paramet, P., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T. & Tanongkankit, Y. (2016). Drying characteristics of paddy dried by
thermosyphon heat pipe heat exchanger. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 35(6): 658-664.
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย นาพร ปัญโญใหญ่ และทิพาพร คาแดง (2562). สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพของวัสดุท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ใน

7
โมลาส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(2), 27-40.
ผลงานวิชาการ :
6. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

3

1

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1 Sukpracon, A., P. Junkaipun and C. Kanjanaphachoat. (2017). The study of potentiality of developing atmospheric water harvesting for
st
agriculture. pp 137-141. In: The 1 Maejo-enlgineo Int’l Conf. on Renewable Energy (MEICRE 2017). Empress Hotel, Chiang Mai,
Thailand, May 31-2 Jun 2017.
2. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. and Kanjanaphachoat, C. (2017). Study of the different irrigation system to reduce the sweet
th
corncultivation cost for industry by an automatic precision system. pp 242-245. In: The 9 International conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming University of Science and Technology, China, 26-28
June 2017.
3. สุเนตร สืบค้า เจนจริา ภูการณ์ นิภา นิพวงลา โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปชา
เขียวพันธุ์อัสสัมแบบดั้งเดิมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 27(1): 130-142.
4. อารุณพร นาห่อม ปารวี กาญจนประโชติ ณิชมณ ธรรมรักษ์ และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณวิตามินซีในผักสลัด
ที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชและโรงเรือน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1, 28
กุมภาพันธ์ 2563. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. In Press.

ผลงานวิชาการ :
1. สิริวัฒน์ สาครวาสี และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). ต้นแบบระบบปิดและระบบ IoT เพื่อการปลูกสตรอว์เบอร์รี่. ว.เคหการเกษตร 44(5): 163-166.

หมายเหตุ: ลาดับที่ 1-3 อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
4.1.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
4.2.2 มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.2.3 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
วิชานั้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดจานวน 9 คน
จาแนกเป็น
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1. อาจารย์ประจา จานวน 9 คน
ชื่อ-นามสกุล
7. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

ตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาสอน (ปี)
24 ปี

ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้าง
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (2019). Simulation of temperature distribution in
biochar kiln with different feedstock types. Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 5(2), 59-64.
2. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย. เลขที่อนุสิทธิบัตร 7271. หมดอายุ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
3. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอย. เลขที่อนุสิทธิบัตร 10981. หมดอายุ 25 มิถุนายน 2564.
4. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ชุดใบมีดสาหรับเครื่องย่อย เลขที่อนุสิทธิบัตร 11187 หมดอายุ 25 มิถุนายน 2564.
5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เครื่องย่อยมูลฝอย เลขที่อนุสิทธิบัตร 11562 หมดอายุ 28 กรกฎาคม 2564.
6. สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช.
24(2): 11-22.
8. แสนวสันต์ ยอดคา

อ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

12 ปี

ปริญญาเอก : Ph.D. in Food Engineering
ปริญญาโท : วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

13 ปี

ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)

9. นักรบ นาคประสม

ผศ.ดร.

ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1. Tanongkankit, Y., K. Narkprasom, N. Narkprasom, K. Saiupparat, and P. Siriwat. (2017). Microwave-Assisted Extraction of Lycopene from Gac
Arils (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of
Nutrition and Food Engineering, 4(3): 2201-2203.
2. นักรบ นาคประสม หยาดฝน ทนงการกิจ เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ มุกริน หนูคง ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และกาญจนา นาคประสม. (2560). การพัฒนาสูตรที่เหมาะสม
สาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8. สระบุรี:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 171-178.
หมายเหตุ: ลาดับที่ 1-6 อาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
5.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า และด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
5.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมเกษตร ได้ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก จานวน 6 คน ดังนี้
ชื่อ นามสกุล

1. สุเนตร สืบค้า

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ.ดร.

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

ปริญญาเอก : Ph.D. in
Agricultural Process
Engineering

วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นายมาศรุจ พงษ์เทียน
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การแยกเนื้อในเมล็ ด
ลาไยออกจากเมล็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์

ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตร
ศึกษา-เกษตรกลวิธาน
2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยา
การศึกษา

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้

ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลจากน้ามัน
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

2. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้าต้น แบบพลั งงานแสงอาทิ ตย์ แ ละไฟฟ้ า
ร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

3. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายณฤทธิ์ วรหาญ

ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
อาหาร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาประสิทธิภาพ
การใชัพลังงานความร้อนและอัตราการไหล
ของอากาศ ภายในพาราโบลาโดม

2. นายเฉลิมชนม์ ปานบัว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาของเตาแก๊ส
ซิไฟเออร์แบบไหลลงระดับต้นแบบ

3. นางสาวเมวดี ศรีโสภณ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจาลองการกระจาย
อุณหภูมิในเตาเผาถ่านชีวภาพ
4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาววรัญญา สมภาร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิต ไบโอชาร์ด้วย
กนะบวนการไพโรไลซิสจากเศษวัสดุเกษตร

ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
2. นางสาวลลิตา เพชรใจหาญ
หัวข้อวิท ยานิพนธ์ : ปัจ จัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเกษตร

3. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การใช้ชีวมวลอัดแท่ ง
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
จากเศษวั ส ดุเ กษตรเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ทดแทน
สาหรับอุตสาหกรรม

5. นาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์

ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล

หัวข้อ วิทยานิพนธ์ : การออกและทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทอดแบบของเหลวแยก
ชั้น

ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

2. นายทรงชัย ปานแก้ว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การประยุกต์ใช้ความ
ร้อนจากกระบวนการผลิตไบโอชาร์สาหรับ
ระบบอบแห้ง

3. นางสาวปิยะธิดา ปัญโญใหญ่
หัว ข้อ วิท ยานิ พนธ์ : การหาประสิท ธิภ าพ
ระบบกั ก เก็ บ ความร้ อ นจากกระบวนการ
ผลิตไบโอชาร์
6. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. in BioIndustrial Mechatronics
Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรม
เกษตร

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ต้นแบบโรงงานปลูกพืช
สาหรับพื ชประดั บทนแล้ง ในวงศ์ สับปะรด
Neoregelia “Purple Star”

ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
เกษตร
หมายเหตุ: รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่านแสดงในหัวข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ หัวข้อ 3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรแล้ว

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
6.1 อาจารย์ประจา
6.1.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน
6.1.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
6.2.2 มีผลงานทางวิช าการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

11

6.2.3 หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมเกษตร ได้ แ ต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม จานวน 8 คน ดังนี้
1. อาจารย์ประจา จานวน 8 คน
ชื่อ นามสกุล

1. เสมอขวัญ ตันติกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยา
การศึกษา

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นายมาศรุจ พงษ์เทียน

ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การแยกเนื้อในเมล็ด
ลาไยออกจากเมล็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์

ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

การค้นคว้าอิสระ :
1. -

2. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
อาหาร

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาววรัญญา สมภาร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตไบโอชาร์ด้วย
กระบวนการไพโรไลซิสจากเศษวัสดุเกษตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จากเศษวั ส ดุเ กษตรเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ทดแทน
สาหรับอุตสาหกรรม
3. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การออกและทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทอดแบบของเหลวแยก
ชั้น
4. นางสาวปิยะธิดา ปัญโญใหญ่
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การหาประสิทธิภาพ
ระบบกั ก เก็ บ ความร้ อ นจากกระบวนการ
ผลิตไบโอชาร์
5. นายทรงชัย ปานแก้ว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การประยุกต์ใช้ความ
ร้อนจากกระบวนการผลิตไบโอชาร์สาหรับ
ระบบอบแห้ง
การค้นคว้าอิสระ :
1. -
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3. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ.ดร.

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้

ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลวจากน้ามัน
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

2. นายณฤทธิ์ วรหาญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาประสิทธิภาพ
การใชัพลังงานความร้อนและอัตราการไหล
ของอากาศ ภายในพาราโบลาโดม
3. นายเฉลิมชนม์ ปานบัว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาของเตาแก๊ส
ซิไฟเออร์แบบไหลลงระดับต้นแบบ
4. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การออกและทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทอดแบบของเหลวแยก
ชั้น
5. นางสาวปิยะธิดา ปัญโญใหญ่
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การหาประสิทธิภาพ
ระบบกักเก็บความร้อนจากกระบวนการ
ผลิตไบโอชาร์
6. นายทรงชัย ปานแก้ว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การประยุกต์ใช้ความ
ร้อนจากกระบวนการผลิตไบโอชาร์สาหรับ
ระบบอบแห้ง
7. นางสาวเมวดี ศรีโสภณ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจาลองการกระจาย
อุณหภูมิในเตาเผาถ่านชีวภาพ

การค้นคว้าอิสระ :
1. 4. นาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลวจากน้ามัน
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว
2. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
ร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3. นายณฤทธิ์ วรหาญ
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาประสิทธิภาพ
การใชัพลังงานความร้อนและอัตราการไหล
ของอากาศ ภายในพาราโบลาโดม
4. นายเฉลิมชนม์ ปานบัว
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาของเตาแก๊ส
ซิไฟเออร์แบบไหลลงระดับต้นแบบ
5. นางสาววรัญญา สมภาร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การผลิตไบโอชาร์ด้วย
กระบวนการไพโรไลซิสจากเศษวัสดุเกษตร
6. นางสาวลลิตา เพชรใจหาญ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเกษตร
7. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การใช้ชีวมวลอัดแท่ง
จากเศษวั ส ดุเ กษตรเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ทดแทน
สาหรับอุตสาหกรรม
8. นางสาวเมวดี ศรีโสภณ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจาลองการกระจาย
อุณหภูมิในเตาเผาถ่านชีวภาพ
การค้นคว้าอิสระ :
1. 5. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รศ.

ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรม
โครงสร้าง

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นายมาศรุจ พงษ์เทียน

ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรม
เกษตร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การแยกเนื้อในเมล็ด
ลาไยออกจากเมล็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์
การค้นคว้าอิสระ :
1. -

6. จงกล พรมยะ

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วท.ด. (ชีววิทยา)

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :

ปริญญาโท : วท.ม. (ชีววิทยา)

1. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์

ปริญญาตรี : ทษ.บ. (สัตว
ศาสตร์)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้าต้น แบบพลั งงานแสงอาทิ ตย์ แ ละไฟฟ้ า
ร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

การค้นคว้าอิสระ :
1. -
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Promya, J., B. Montien-Art and C. Chitmanat. (2018). Production and nutritional values of Arthrospira platensis strain aspi.MJU2 from
wastewater of organic cafeteria of Maejo university. Int. J. Agric. Biol. 20: 143-148
2. Sriyasak, P., C. Chitmanat, N. Whangchai, J. Promya and L. Lebel. (2015). Effect of water de-stratification on dissolved oxygen and ammonia in
tilapia ponds in Northern. Thailand International Aquatic Research, 7 (4), 287-299
3. Lebel, P., N. Whangchai, C. Chitmanat, J. Promya and L. Lebel. (2015). Perceptions of climate-related risks and awareness of climate change
of fish cage farmers in northern Thailand. Risk Management, 17 (1), 1-22
4. Lebel, P., N. Whangchai, C. Chitmanat, J. Promya and L. Lebel. (2015). Impacts of extreme weather, climate and seasons on river-based
Tilapia cage culture in northern Thailand. International Journal of Global Warming 8: 534-554.
5. จงกล พรมยะ ชนกันต์ จิตมนัส และบัญชา ทองมี. (2561). การเปรียบเทียบการเจริญ และองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (สไปรูไลน่า) สายพันธุ์ต่างๆ
ของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 46 (2), 293-301.

ผลงานวิชาการ :
7. สิริวัฒน์ สาครวาสี

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. (Plant
Biology)

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี

ปริญญาโท : M.Sc. (Plant
Biology)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ต้นแบบโรงงานปลูกพืช
สาหรับพื ชประดั บทนแล้ง ในวงศ์ สับปะรด
Neoregelia “Purple Star”

ปริญญาตรี : วท.บ.
(พฤกษศาสตร์)

การค้นคว้าอิสระ :
1. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Sakhonwasee, S., and Phingkasan W. (2017) Effects of the Foliar Application of Calcium on Photosynthesis, Reactive Oxygen Species
Production, and Changes in Water Relations in Tomato Seedlings under Heat Stress. Horti. Environ. Biotechnol. 58(2): 119-126.
2. Sakhonwasee, S., Thummachai K, and Nimnoi N. (2017) Influences of LED light quality and intensity on stomatal behavior of three petunia
cultivars grown in a semi-closed system. Environ. Control Biol. 55(2): 93-103.
3. Phansurin W, Jamaree T, and Sakhonwasee, S. (2017) Comparison of Growth, Development, and Photosynthesis of Petunia Grown Under
White or Red-blue LED lights. Hortic. Sci. Technol. 35(6): 689-699.

ผลงานวิชาการ :
1. สิริวัฒน์ สาครวาสี. (2562).The Agriculture of The Future: เกษตรกรรมแห่งอนาคต. มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา. นนทบุรี. 250 น.
6. ปาวรี กาญจนประโชติ

อ.ดร.

ปริญญาเอก :
Ph.D.Molecular Biology
ปริญญาโท : วท.ม.

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)
พฤกษศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ.
พฤกษศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ต้นแบบโรงงานปลูกพืช
สาหรับพื ชประดั บทนแล้ง ในวงศ์ สับปะรด
Neoregelia “Purple Star”

การค้นคว้าอิสระ :
1. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Kanjanaphachoat, P., Wang, I., Hsieh, K., Tseng, C., and Chen, L. (2019) Expression and characterization of a thermostable L-aminocylase in
transgenic rice. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. https://doi.org/10.1007/s13562-019-005392. MinOo, H., Kanjanaprachoat, P., Suppasat, T. and Wongsiri, S. (2018). Honey bee virus detection on Tropilaelaps and Varroa mites in Chiang
Mai Thailand. Journal of Apiculture. 33(2): 77-81.
3. MinOo, H., Kanjanaphachoat, P., Suppasat, T. and Wongsiri, S. (2017). Molecular prevalence of European honey bee subspecies distribution in
th
Chiang Mai, Thailand. pp 34-38. In: The 7 National and international conference on interdisciplinary research and development: Carrying
on H.M. King Bhumibol Adulyadej Development projects for properity, security and sustainability of Thailand. (INRST2017),
Chalermphrakiat, Phuket Rajabhat University, Phuket, Thailand, May31-June1, 2017.
4. Tasai, E., Kanjanaphachoat, P. and Kanjanaphachoat, C. (2017). Study of the different irrigation system to reduce the sweet corncultivation
th
cost for industry by an automatic precision system. pp 242-245. In: The 9 International conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming University of Science and Technology, China, 26-28 June 2017.
5. อารุณพร นาห่อม ปารวี กาญจนประโชติ ณิชมณ ธรรมรักษ์ และโชติพงศ์ กาญจนประโชติ. (2563). การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณวิตามินซีในผักสลัดที่ปลูกใน
โรงงานผลิตพืชและโรงเรือน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 1, 28 กุมภาพันธ์ 2563. คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. In Press.

ผลงานวิชาการ :
หมายเหตุ: รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ลาดับที่ 1-5 แสดงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
7.1 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ทยานิ พนธ์ ประกอบด้ว ย อาจารย์ป ระจ าหลั กสู ตร และผู้ ท รงคุ ณวุฒิ จาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
7.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร :
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน
 มี ผ ลงานทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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7.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
 ห า ก ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต า ม ที่ ก า ห น ด จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
ในปี การศึก ษา 2562 หลั ก สู ตรฯ ได้ ท าการสอบวิท ยานิพ นธ์ข องนัก ศึ กษาในหลั กสู ต รฯ
จานวน 2 คน ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
1. นายวัชระ ผลไม้

หัวข้องาน

วันที่สอบ

หัวข้อ วิทยานิพ นธ์ : ไบโอดี เซลจากน้ามั น
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

วันที่สอบ : 6 สิงหาคม
2562

อาจารย์ผู้สอบ
1. ศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์
2. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล
3. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย
4. ผศ.ดร. นาพร ปัญโญใหญ่

2. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้า
ต้น แบบพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ แ ละไฟฟ้ า ร่ ว ม
สาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

วันที่สอบ : 28 ตุลาคม
2562

1. ผศ.ดร. ไพบูลย์ ปะนาเส
2. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล
3. ผศ.ดร.นาพร ปัญโญใหญ่
4. ผศ.ดร.จงกล พรมยะ

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 คน
ชื่อ นามสกุล

1. เสมอขวัญ ตันติกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยา
การศึกษา

วุฒิตรง

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้

ปริญญาโท : วศ.ม.
เครื่องจักรกลเกษตร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลจากน้ามัน
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

ปริญญาตรี : คอ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

2. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
ร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

2. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลจากน้ามัน
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์)

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
และชื่อหัวข้องาน

ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล
3. นาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.
วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้

ปริญญาโท : วศ.ม.
วิศวกรรมเครื่องกล

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลจากน้ามัน
เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว

ปริญญาตรี : วศ.บ.
วิศวกรรมเครื่องกล

2. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
ร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

4. จงกล พรมยะ

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วท.ด. (ชีววิทยา)

วุฒิสัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :

ปริญญาโท : วท.ม. (ชีววิทยา)

1. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์

ปริญญาตรี : ทษ.บ. (สัตว
ศาสตร์)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิว
น้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
ร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

หมายเหตุ: รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่านแสดงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 2 คน
ชื่อ นามสกุล
1. นคร ทิพยาวงศ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศ.ดร.

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : Mechanical
Engineering
ปริญญาตรี : Mechanical
Engineering

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : ไบโอดีเซลจากน้ามันเหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรู ป
มะพร้าว

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ : (CV ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Catalytic upgrading of bio-oils from biomass pyrolysis
การใช้พลาสม่าช่วยกาจัดน้ามันดินในก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบแกศซิฟิเคชั่น
การประยุกต์เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพเชิงความร้อนช่วยในการบารุงรักษาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ระบบควบคุมหัวเผาก๊าซเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในการทอดอาหาร
ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานสาหรับร้านค้าปลีกท้องถิ่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภาคเหนือ
การผลิตพลังงานสะอาดด้วยการอบย่างและแก๊สซิฟิเคชั่นชีวมวล
การเพิ่มคุรภาพน้ามันไพโรไลซิสชีวมวล โดยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชั่นเร่งปฏิกิริยาด้วยเฮเทอโรพอลิแอซิด
Thermal degradation kinetics of sawdust at intermediate heating rates
Thermal degradation kinetics of sawdust under intermediate heating rates
Biomass gasification system to substitute liquefied petroleum gas in a ceramic factory
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ชื่อ นามสกุล
2. ไพบูลย์ ปะนาเส

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ.ดร.

วุฒิการศึกษา

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อหัวข้องาน

ปริญญาเอก : ปร.ด.
(เทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า)

วิทยานิพนธ์ :

ปริญญาโท : วท.ม. (ชีววิทยา)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
และไฟฟ้าร่วมสาหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

1. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์

ปริญญาตรี : วท.บ. (ชีววิทยา
การประมง)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ : (CV ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส)
1. Panase P, Saenphet S, Saenphet K, Pathike P and Thainum R. (2019). Biochemical and physiological responses of Nile tilapia (Oreochromis
niloticus Linn.) subjected to rapid increases of water temperature. Comparative Clinical Pathology. 28: 493-399
2. Panase P, Uppapong S, Tuncharoen S, Tanitson J, Soontornprasit K, Intawich P. (2018). Partial replacement of commercial fish meal with
Amazon sailfin catfish Pterygoplichthys pardalis meal in diets for juvenile Mekong giant catfish Pangasianodon gigas. Aquaculture Reports
12: 25–29
3. Panase P, Kamee B, Moungmor S, Tipdacho P, Matidtor J and Sutthi N. (2018). Effects of Euphorbia hirta plant leaf extract on growth
performance, hematological and organosomatic indices of hybrid catfish, Clarias macrocephalus C. gariepinus. Fisheries Science 84:
1025–1036
4. Sutthi N, Thaimuangphol W, Rodmongkoldee M, Leelapatra W and Panase P. (2018). Growth performances, survival rate, and biochemical
parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) reared in water treated with probiotic. Comparative Clinical Pathology. 27: 597–603
5. Zhao H, Panase P, Zhang Z, Yao P, Zhang Y and Suwannapoom C. (2018). Hematological and plasm
ventralis in the Yangtze River, China. Comparative Clinical Pathology. 27: 741–745

biochemical values for Rhinogobio

6. Panase P, Khuangbun L, Suphason T and Tipdacho P. (2018). Evaluation of Houttuynia cordata Thunb. leaf extract on growth performance,
feed utilization, and hematological indices of hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus). Comparative Clinical Pathology.
27: 947- 958
7. Panase P, Saenphet S and Saenphet K. (2018). Biochemical and physiological responses of Nile tilapia Oreochromis niloticus Lin subjected
to cold shock of water temperature. Aquaculture Reports 11 :17–23
8. Panase P and Tipdacho P. (2018). Preliminary use of Polygonum minus Lin. Leaf Extract on Growth Performance, Feed Utilization, and Some
Hematological Indices of Anabas testudineus (Bloch, 1792). Comparative Clinical Pathology. 27: 147-153.
9. Panase P, Saenphet S and Saenphet K. (2017). Visceral and serum lysozyme activities in some freshwater fish (three catfish and two carps).
Comparative Clinical Pathology. 26: 169–173.
10. Soontornprasit K, Panprommin D, Taongan W and Panase P. (2016). Fishing gears efficiency of Macrobrachium lanchesteri in Kwan Phayao.
pp 293 - 298. In: The 8th Science Research Conference. University of Phayao. 30-31 may 2016.

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล

รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่ *

ระดับคุณภาพของผลงาน

ของผู้สาเร็จการศึกษา

(ค่าน้าหนัก)

ปริญญาโท แผน ก2
1. นายวัชระ ผลไม้

ที่ป ระชุ ม วิช าการ โดยบทความที่ น าเสนอได้ รับ การตี พิ มพ์ ใ นรายงานสืบ เนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ
วัชระ ผลไม้ และเสมอขวัญ ตันติกุล. (2562). ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูป
มะพร้าว. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้ง

0.2
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รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่ *

ระดับคุณภาพของผลงาน

ของผู้สาเร็จการศึกษา

(ค่าน้าหนัก)
ที่ 5, 5 มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. 4652. (Proceedings-วัชระ ผลไม้)

2. นางสาววิชชาริณี มะโนราษฎร์

ที่ป ระชุ ม วิช าการ โดยบทความที่ น าเสนอได้ รับ การตี พิ มพ์ ใ นรายงานสืบ เนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ

0.4

Manorart, W. and S. Tantikul. (2019). Design and evaluation of submersible
venturi aerator. 78-83 pp. In: The 11th International Conference on
Science, Technology and Tnnovation for Sustainable well - Being
(STISWB XI)ม 29 July-1 August 2019, University Teknologi Malaysiaม
Joha Bahru, Malaysia. (Proceedings-วิชชาริณี มะโนราษฎร์)

* ใช้รูปแบบการเขียนแบบบรรณานุกรม APA เช่น ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
9.1 วิทยานิพนธ์ : อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
9.2 การค้นคว้าอิสระ : อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน
 หากอาจารย์ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกและมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ หรื อ ปริ ญ ญาโท และ
มีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
 หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่า
กับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(จานวนนักศึกษาที่อาจารย์เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก)

1. สุเนตร สืบค้า

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. in Agricultural
Process Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศึกษา-เกษตรกล
วิธาน
ปริญญาโท : กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาโท : วศ.ม.เครื่องจักรกลเกษตร
ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

2. เสมอขวัญ ตันติกุล

รศ.

3. ทิพาพร คาแดง

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร

4. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นายมาศรุจ พงษ์เทียน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :
1. รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 1 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นายวัชระ ผลไม้
2. นางสาววิชาริณี มะโนราษฎร์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :
1. รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 2 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นายณฤทธิ์ วรหาญ
2. นายเฉลิมชนม์ ปานบัว
3. นางสาวเมวดี ศรีโสภณ
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :
1. รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 3 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาววรัญญา สมภาร
2. นางสาวลลิตา เพชรใจหาญ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :
1. รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 3 คน
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อาจารย์ที่ปรึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(จานวนนักศึกษาที่อาจารย์เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก)

5. นาพร ปัญโญใหญ่

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

6. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

ผศ.ดร.

ปริญญาเอก : Ph.D. in Bio-Industrial
Mechatronics Engineering
ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี : วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์
2. นายทรงชัย ปานแก้ว
3. นางสาวปิยะธิดา ปัญโญใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :
1. รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 3 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ :
1. รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 1 คน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เป็นไปตามเกณฑ์
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปีการศึกษา 2560
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปีการศึกษา 2564
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
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องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs)
เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน) ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ทางานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]
เนื่องจากหลักสูตรนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรไปก่อนที่จะจัดทาประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ขั้นตอนการพัฒนาขั้นสูตรบางส่วนอาจไม่ตอบเกณฑ์ AUN-QA แต่จากการวิเคราะห์
มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ต่อไปจะเรียกว่า
มคอ.2) พบว่า หลักสูตรนี้ได้พัฒนาและออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Expected learning
outcomes, ELO ในมคอ.2 เรียกว่า PLO ซึ่งก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร หรือ Program
Learning Outcomes นั่นเอง) ได้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพั นธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือ “เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ” และพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ
“1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 2) เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 3) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่สังคม 4) เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 5) เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม 6) เพื่อทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 7) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่
โจ้” (วิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้) จึงสามารถถ่ายทอดให้ PLO ของหลักสูตรออกมาเป็น 7 ข้อ
ดังนี้ (มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้าที่ 64)
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1. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
2. สามารถเชื่อมโยง ระบุ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
3. สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
4. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
5. สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุส าเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิท ยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
6. สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
7. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิ ภาพ
ของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
โดยหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการกาหนด PLO โดยเริ่มจากการประชุมอาจารย์ที่สอนสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ทุกคน แล้วคัดเลือก PLO สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรต่างประเทศ PLO ของ
สภาวิศวกร มาเปรียบเทียบกับแบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จัดทาขึ้นเพื่อสารวจความ
ต้องการของบริษัท/สถาบันการศึกษาที่จะรับบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร ทางานหรือ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาความต้องการไป
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อที่สาขาจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) พึง
ประสงค์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (แบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์) เมื่อนามาพิจารณาร่วมกับปรัชญาและพันธกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงกาหนดออกมาเป็น PLO
ของหลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561) ได้ทั้งหมด 10 ข้อ (PLO 10
ข้อ) แต่หลังจากการฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 Module ทั้งนี้ Criterion ที่ 1 - 3 จัดในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 จึงได้
ทบทวน PLO ให้เหลือเพียง 7 ข้อดังข้างต้น (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562) ซึง่ PLO 7 ข้อสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy ระดับ Remembering ไปจนถึงระดับ
Creating (PLO 7 ข้อ)
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละทักษะทั่วไป รวมถึงความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทาง
[3]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ออกแบบและสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy
คานึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในส่วนของคุณลักษณะทั่วไป (Generic learning outcome, GLO) และ
คุณลักษณะเฉพาะ (Specific learning outcomes, SLO) ทั้งนี้ PLO 1 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็น GLO นั้นครอบคลุมกว้างตั้งแต่การเขียน การพูด การแก้ปัญหา การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทางานเป็นทีม (ถ้าต้องการ) และตอบสนองผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียเกือบทุก
กลุ่ม ส่วน PLO 2 – 7 นั่นเป็น SLO เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียตามที่ได้อธิบายไว้
ในหัวข้อ 1.1 โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ การระบุและนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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ได้ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การวิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหา การประเมินกระบวน
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้าที่
64)
ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ PLO ของหลักสูตร กับ Bloom’s Taxonomy
PLOs

Bloom’s Taxonomy

Types

1. สามารถสื บ ค้ น และวิเ คราะห์ ข้ อมูล จาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้

AP

GLO

2. สามารถเชื่ อมโยง ระบุ และแก้ ปั ญ หาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์

AP

SLO

3. สามารถน าเสนอแนวทางในการแก้ ไ ข
ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย

AP

SLO

4. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ จ าก
งานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จาก
แหล่ ง ความรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ทางการ
เกษตร

AP

SLO

5. สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการ
ผสมผสานความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เข้า
ด้วยกัน

AN

SLO

6. สามารถประเมิ น สมรรถนะ จุ ดเด่ น จุ ด
ด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนความ เหมาะสมของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

E

SLO

7. สามารถสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ที่ส ามารถ
น าไปใช้ในการออกแบบ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตร

C

SLO

หมายเหตุ: Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E =
Evaluating C = Creating
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1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
จากรายงานการได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่บรรยาย
ในหัวข้อ 1.2 ชี้ให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่มดังแสดงในตารางซึ่งชี้ให้เห็นว่า PLO ตอบสนองผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 71
ของ PLO ทั้งหมด ในขณะที่ตอบสนองมหาวิทยาลัยและนักศึกษาปัจจุบันเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 43 ทั้งนี้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรที่จะมีในอนาคต หลักสูตรได้วางแผนจะดาเนินการทา Focus group กลุ่ม
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และผู้ใช้บัณฑิต (มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้าที่ 65)
ตารางแสดงการถ่ายทอดความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเข้าสู่ PLO ของหลักสูตรฯ
Stakeholders
มหาวิทยาลัย

Requirements

PLOs
2,5,7

(1) วิสัยทัศน์
(2) พันธกิจ
ผู้ใช้บัณฑิต
(1) ระบุปัญหาและแก้ปัญหาได้
(2) ทางานเป็นทีมได้และมีความรับผิดชอบ
(3) มีความคิดสร้างสรรค์
(4) มีทักษะในการสื่อสาร
นักศึกษาปัจจุบัน
(1) ความสามารถในการประกอบสัมมา
อาชีพได้
(2) ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
(3) เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก หรือ
Freelance ได้
(4) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศิษย์เก่า
(1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
(2) การประกอบอาชีพอิสระ
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง

1

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4

1,3

2

1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]



1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]



1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียอย่างชัดเจน [4]



3

4

5

6

7
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ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



AUN-QA criterion 2. ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกาหนดของหลั กสู ตรและรายละเอียดของวิช าต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทา
ให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตร
และองค์ประกอบในการเรียน
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรโดยมีการเชิญบุคคลภายนอก
ที่มาจากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ประกอบการ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตร มีรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็นต่อผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งในส่วนข้อมูลหลักสูตรฯ โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน กลยุทธ์ในการสอน หลักเกณฑ์และข้อกาหนดต่าง เช่น คุณสมบัติ
ของผู้ เ ข้า ศึก ษา เกณฑ์ก ารส าเร็ จ การศึ กษา รวมถึง รายงานการออกแบบที่มุ่ งผลลั พธ์ ซึ่ งข้ อมู ล ต่ างๆ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ (มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร)
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
สาหรับข้อกาหนดของแต่ละรายวิชาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูข้อมูลได้ในเล่มหลักสูตรฯ โดยใน
แต่ละรายวิชาจะมีข้อกาหนดต่างๆ ที่จาเป็น เช่น จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre –
requisite) และคาอธิบายรายวิชา (Course description) นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถดูแผนการสอน
วิธีการสอน การวัดและประเมินผล ได้จาก มคอ.3. รายละเอียดของรายวิชา (Course specification) ซึ่ง
กาหนดให้จัดทาและส่งเข้าระบบก่อนเปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ เพื่อ การประกัน คุณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน (มคอ. 3 - 7) ปีก ารศึก ษา 2562 ที่
มหาวิทยาลัยเผยแพร่มาให้ทุกหลักสูตรนาไปปฏิบัติ (ปฏิทิน มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2562) แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีบางวิชาที่ผู้สอนไม่ ส่ง มคอ. เข้าระบบ หลักสูตรฯ จึงได้มีการกากับ ติดตาม และแจ้งเตือนให้อาจารย์
ผู้สอนดาเนินการจัดทาและส่งไฟล์ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด (รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 2/2562 วันที่ 18 มิถุนายน 2562) แต่ก็ยังมีบางรายวิชาที่ยังไม่มีการอัดโหลดไฟล์ มคอ.3 เข้าระบบ จึง
ได้มีการติดตามในที่ประชุมสาขาอีกครั้ง (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562)
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2]
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ช่องทางการเผยแพร่ หลักสูตรฯ มีหลากหลายช่องทางทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สานัก
บริห ารและพัฒ นาวิชาการ (http://www.education.mju.ac.th/www/programApprovedFile.aspx)
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (http://www.grad.mju.ac.th/apply/) และคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมฯ (https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2084 )
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดทาคู่มือแนะนาหลักสูตรหลักสูตร (Academic bullentin ของคณะ) เพื่อ
แจกกลุ่มเป้าหมาย (Prospects) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้
ตารางแสดงการเข้าถึงข้อกาหนดของหลักสูตร (Program specification) และรายละเอียดของวิชา
(Course specification) ของ stakeholders
Stakeholders
Program Spec.
Course Spec.
Employers
เว็บไซต์
เว็บไซต์
Students
เว็บไซต์
เว็บไซต์
Prospects
เว็บไซต์ Facebook, Line
เว็บไซต์
คู่มือแนะนาหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

ข้อกาหนดของหลักสูตร

1

2

2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย [1, 2]



2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
[1,2]



2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



3

4

5

6

7
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AUN-QA criterion 3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ
เอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วน
ช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่รายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง
รวมถึงมีการนาเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้า
กับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบโครงสร้างให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยกาหนดให้โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ซึ่งเน้นการทา
วิจัยต้องมีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตอีก 7 หน่วยกิต
และโครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ที่ต้องมีจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่ า 12 หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรแล้วไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต รวมวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตอีก 7 หน่วยกิต (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558) ดิดเป็นสัดส่วนเท่า ๆ กันสาหรับแผน ก แบบ ก 1 สาหรับราย
วิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก และวิทยานิพนธ์
แผนการเรียน

หน่ ว ยกิ ต วิ ช าเอก หน่ ว ยกิ ต วิ ช าเอก หน่วยกิต
บังคับ
เลือก
วิทยานิพนธ์

หน่ ว ยกิ ต วิ ช าที่
ไม่นับหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

-

-

36

(7)

แผน ก แบบ ก 1

12

12

12

(7)
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จานวนรายวิชาทั้งหมดได้มาจากการทา feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จ จุ บั น และสถานการณ์ที่ คาดว่ าจะเกิด ขึ้นในอนาคต แล้ ว น ามาปรับ ให้ ห ลั กสู ต รมีค วามทั นสมั ยและ
ตอบสนองความต้องการในอนาคต จึงได้รายวิชาเอกบังคับจานวน 12 หน่วยกิต ที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
ดังต่อไปนี้
 วิชา วก 513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร ตอบสนอง PLO 1,2 ที่ผู้เรียนต้องสามารถ
บริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในพลังสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ตอบสนอง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 (มาตรฐาน
อุดมศึกษาฉบับใหม่)
 วิชา วก 511 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวก 512 การจาลอง
ระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง PLO 2,3 ที่ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานทางการใช้
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เชื่อมโยงเข้ากับงานทางด้านเกษตรศาสตร์
 วิชา วก 514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง PLO 3,4 ที่
ผู้เรียนต้องรู้มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยสารสนเทศร่วมกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
การคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ส่วนรายวิชาเอกเลือกอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตยึดตามกรอบความสามารถด้านวิศวกรรมของ
วิศวกรรมเกษตรซึ่งแบ่งระดับกรอบความสามารถตามความหมายของสภาวิศวกรว่าด้วย ประเภทงาน ส่วน
แบ่งประเภทงานในสาขาวิศวกรรมเกษตรยึดตามซึ่งกาหนดโดย International Commission of
Agricultural and Biological Engineering (CIGR, http://www.cigr.org) ซึ่งเป็นองค์กรสากลระดับโลก
ของสาขาวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ CIGR ได้จัดให้มี Hand book จานวน 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะมีรายละเอียด
งานในแต่ละแขนงของวิศวกรรมเกษตร พร้อมทั้งเนื้อหาและองค์ความรู้ในแขนงนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้
วิศวเกษตรได้ทาการศึกษา (นายกของสมาคมฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) (กรอบงาน
วิศวกรรมเกษตร) จากต้นฉบับ 6 กลุ่มงาน หลักสูตรนี้หารือแล้วปรับให้เหลือ 5 กลุ่มวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับทรัพยากรที่หลักสูตรมีอยู่ คือ 1) กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร 2) กลุ่มการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร
3) กลุ่มวิศวกรรมดินและน้า 4) กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยา และ 5) กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและของ
เสียทางการเกษตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในรายวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทา
วิทยานิพนธ์ให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียน
ตามศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ๆ หลักสูตรฯ ยังมีกลุ่มวิชาเอกเลือกเพิ่มมาอีก 1 กลุ่ม เรียกว่า กลุ่ม
ทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชา 1 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ
รายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรแสดงใน มคอ.2 ((มคอ.2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้า 67-74)
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หลักสูตรฯ ยังได้กาหนดให้เรียนในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จานวน 7 หน่วยกิต (มคอ.2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้า 12-13) ประกอบด้วย รายวิชา วก 501 ระเบียบ
วิธีการวิจั ย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(PLO2) และรายวิชา วก 591-594 สัมมนา 1-4 ที่บังคับให้นักศึกษาเรียนทุกภาคการศึกษา เนื่องจากใน
อดีตที่ผ่านมา หากไม่มีวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะหายไปจากสาขา การมีวิชาที่ต้องเรียนทุกเทอม
ผ่านวิชาสัมมนา มี จุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมทั้งทักษะในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสานได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี ฟังและพูด
โต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง เขียนพอได้ รวมทั้งทักษะการสืบค้นและวิ เคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
ได้ (PLO1)
3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2]
หลักสูตรได้นาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาเพื่อให้แต่ละรายวิ ชา
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตั้งแต่หลักสูตรเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ถึง
ปัจจุบันมีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดรวมรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 19 รายวิชา หลักสูตรได้มีการออกแบบ
รายวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับ PLO ทั้ง 7 ข้ออย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะ
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยขั้นสูง และมีความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่มี
impact factor ในระดับชาติหรือนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ โดยโครงสร้าง
หลักสูตรได้กาหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพทั้งด้านการบูรณา
การความรู้ทางการจัดการและการวิจัย และความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
Course

Credit PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7

วก 511 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์ 3
และเทคโนโลยี

AP

AP

AP

วก 512 การจ าลองระบบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ 3
เทคโนโลยี

AP

AP

AP

3

AP

AP

AP

วก 514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ 3
และเทคโนโลยี

AP

AP

AP

วก 521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกลเชิง 3
แนวคิด

AP

AP

AP

วก 513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร

3

AP

AN

E

วก 534 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 3
ผลผลิตเกษตร

AP

AN

E

วก 551 ระบบควบคุมอัตโนมัติแ ละการควบคุม 3
ระยะไกล

AP

AN

E

วก 522 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล

30
วก 552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สาหรับ 3
เกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ

AP

AN

E

วก 563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร

3

AP

AN

E

วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1

3

AP

AN

E

วก 682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2

3

AP

AN

E

วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย

(3)

AP

วก 591 สัมมนา 1

(1)

AP

วก 592 สัมมนา 2

(1)

AP

AP

วก 593 สัมมนา 3

(1)

AP

AP

AP

วก 594 สัมมนา 4

(1)

AP

AP

AP

AP

วก 695 วิทยานิพนธ์ 5

6

AP

AP

AP

AP

AN

E

C

วก 696 วิทยานิพนธ์ 6

6

AP

AP

AP

AP

AN

E

C

AP

AP

Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E
= Evaluating C = Creating
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
หลักสูตรเป็น หลักสูตรใหม่ที่ถูกพัฒ นาขึ้นมาตามขั้นตอนและกฏระเบียนของมหาวิทยาลัย แต่
อย่างไรในเนื้อความของหลักสตูรเองก็มีความยืดหยุ่นเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนและศึกษาหาความรู้ให้ทัน
ยุคสมัย อาทิใน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสูตรเปิดรายวิชา วก 682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
2 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนคือ รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร ที่มีการสอนด้าน Digital skills เช่น การ
เขียน code โปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Java, Phyton รวมไปถึง Analytic skill ในการทา Machine
learning, Machine Coding เป็นต้น (แผนการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560) ส่วน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 หลักสูตรเปิดรายวิชา วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนคือ อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคา ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาใหม่ ๆ นาศาสตร์และ
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรั บระบบเกษตร เน้นเรื่องการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) การวิเคราะห์ผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint: CF) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทันสมัยและกาลังเป็นที่นิยมใน
การเรี ยนทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ปั จจุบัน (แผนการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนในปี
การศึกษา 2561, 62) ดังแสดงแผนการสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละชั้นปีดังนี้
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ชั้นปีที่
1
2

รายละเอียด
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมี
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา
นักศึกษามีวิจารณญานในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ได้ดี ตลอดจนสามารถบริหารจัดการแหล่งความรู้
เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

1

2

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1]



3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2]



3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มี
การบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



3

4

5

6

7
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AUN-QA criterion 4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้อง
เรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนีป้ รัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผูเ้ รียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน
การเรียนซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผเู้ รียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสาคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผูเ้ รียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดี
เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสานึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการ
เรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน่ และเอือ้ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการ
ประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคาถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและ
ใช้ข้อมูล การนาเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังไม่เคยประกาศปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกมาให้
ประชาคมรับรู้ มีแค่เพียงวาทะโอวาทที่ประกาศและเป็นที่รับรู้ของประชาคมทั่วไป คือ “งานหนักไม่เคยฆ่า
คน” ถอดเป็นความหมายได้ว่า งานที่ยากลาบาก ปริมาณเยอะ ความกดดันสูง หรืองานที่ต้องใช้เวลามาก
เมื่อยิ่งทา ยิ่งแต่จะได้ผลประโยชน์แก่ตนเอง ได้เงิน ได้งาน และได้ความรู้ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วน
ใหญ่จึงมีนิสัยสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน (เมื่อเทียบกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ) งานใดที่ยากลาบาก มีความ
กดดันหรือความเครียดสูง ก็จะไม่ท้อถอย มีความมานะอดทนสูงยิ่ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจจะมี
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรทางการศึกษาอื่น ๆ ไม่สมบูรณ์พร้อมเท่ามหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ภาวะ
ขาดแคลนเช่นนี้มักสร้างคนให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูง เนื่องจากต้องพยายามคิด สร้างสรร ประยุกต์
เพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา ชดเชยภาวะขาดแคลนนั้น คุณลักษณะเช่นนี้ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงเกิด
จากวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย หล่อหลอมให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีความมานะอดทนและเข้มแข็งในการทางาน
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หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นบัณฑิตประเภท “ไม่เคยตาย เพราะงานหนัก” ซึ่งหลักสูตรนี้ถอดออกมาเป็น
ปรัชญาการศึกษา มีวัตถุประสงค์ และส่วนอื่น ๆ ดังนี้
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร: ผลิตมหาบัณฑิตให้สร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรจาก
การค านวณ ออกแบบ ผลิต ควบคุม ทดสอบ และบ ารุงรักษา รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เพิ่มศักยภาพวิถี เกษตรไทยสู่สากล
วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถได้ 2. สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ตลอดจนเชื่อมโยงและบูร ณาการ ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง และ 3. มี
คุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ
บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น:
ผู้ ส อนมี บ ทบาทเป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก
(Infrastructure) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นผู้เรียน จัด
บรรยากาศการเรี ย นรู้ ให้ เหมาะสม และมีป ฏิสั มพั นธ์ที่ดี กับผู้ เรี ยน ส าหรับ ผู้ เรียนจะต้อ งมีบทบาทใน
กระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้สอน กระตือรือร้นในการเรียน เชื่อมโยง
ความรู้ และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
เนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอน: กลยุทธ์ในการสอนมีทั้งการพัฒนาด้านพัทธิพิสัย (Cognitive
domain) หรือความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotro) และจิตพิสัย (Affective
domain) หรือทัศนคติ (Attitude) ซึ่งปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 4 หน้าที่ 41-45.
ตารางสรุปผลการเข้าถึงข้อมูลของปรัชญาหลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง การเข้าถึงข้อมูล ความครบถ้ ว น/ ข้อมูลมีความเป็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อมูล
ต ร ง กั บ ค ว า ม ปัจจุบัน
ต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

ง่าย

ครบถ้วน



เว็บไซต์คณะ

ง่าย

ครบถ้วน



Academic
bulletin

ยาก

ข้อมูลบางส่วน



ควรแขวนเล่ม
Bulletin ให้
เข้าถึงได้ง่าย

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

ง่าย

ครบถ้วน



เว็บไซต์คณะ

ง่าย

ครบถ้วน



Academic

ยาก

ข้อมูลบางส่วน



ควรแขวนเล่ม
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bulletin

Bulletin ให้
เข้าถึงได้ง่าย

Line,Facebook ง่าย

ครบถ้วน



ผู้ที่สนใจทั่วไป
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

ง่าย

ครบถ้วน



เว็บไซต์คณะ

ง่าย

ครบถ้วน



Academic
bulletin

ยาก

ข้อมูลบางส่วน



Line,Facebook ยาก

ครบถ้วน



อ า จ า ร ย์ ใ น ยาก
หลักสูตร

ครบถ้วน



ควรแขวนเล่ม
Bulletin ให้
เข้าถึงได้ง่าย

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2,
3,4,5]
หลักสูตรฯ มีกลยุทธ์มี PLO ของหลักสูตรจานวน 7 ข้อ และเพื่อให้สามารถบรรลุ PLO ของ
หลักสูตรทั้ง 7 ข้อ หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ดังนี้
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับ PLOs
วิธีการสอน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
1. บรรยาย







2. ฝึกปฏิบัติ







3. โครงงานประจาวิชา







4. Think-Pair(Group)-Share







5. แก้ปัญหา (problem-based lerning)



6. กรณีศึกษา (Case-based learing)



4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
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หลักสูตรบ่มเพาะให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learner) ผ่านรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันของอาจารย์
ประจาหลักสูตรตาม European Reference Framework มี 8 key competences ดังนี้
L1
Communication in mother tongue
L2
Communication in foreign language
L3
Mathematics competences and basic science and technology
L4
Digital competence
L5
Learning to learn
L6
Social and civic competence
L7
Sense of initiative and entrepreneurship
L8
Cultural awareness and expression
หลั ก สู ต รฯ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอด ชี วิ ต แยกตาม key
competency ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
Leve Key Competency
กิจกรรมใน/นอกรายวิชา
l
L1
Communication in
หลักสูตรมีการพัฒนา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน
mother tongue
การอ่าน การพูด และการฟัง)” ในทุกรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
ทั ก ษะที่ ดี สื่ อ สารได้ ดี เขี ย นได้ ชั ด เจน และรั บ ฟั ง อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ แ ก่ การสอบข้ อ เสนอ
วิทยานิพนธ์ การสอบรวบยอด และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าเอกสารที่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย นด้ ว ยภาษา
วิชาการ ซึ่งได้มาจากการอ่าน รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
รวมไปในระหว่างการสอบต้องมีการสื่อสารด้วยการพูดและการฟัง
ด้วย
L2

Communication in
foreign language

หลักสูตรฯ มีการพัฒนา “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การ
เขียน การอ่าน การพูด และการฟัง )” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่
ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง และเขียนพอได้ผ่านรายวิช า
สัมมนา 1-4 และวิชาที่ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้นบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอีกหลายวิชา นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาโทเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
นักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติที่เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับ
หลักสูตรดังนี้
1. โครงการ Visiting Professor, Dr.Xinhua Wang,
Department of Water Resources, Faculty of Water
conservancy, Yunnan Agricultural University P.R. China
ระหว่าง 27 พฤศจิกายน 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ใบ
Certificate, กาหนดการสัมมนา, รายมือชื่อนักศึกษาเข้าฟัง
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L3

L4

สัมมนา)
2. โครงการ Visiting Professor, Assoc. Prof. Wang Long,
Department of Water Resource, College of Water
Conservancy, Yunnan Agricultural University, Kunming,
Yunnan Province, P.R.China ระหว่าง 12 มกราคม - 12
เมษายน 2563 (ใบ Certificate, กาหนดการสัมมนา, รายมือชื่อ
นักศึกษาเข้าฟังสัมมนา)
3. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student exchange)
จานวน 3 คน ได้แก่ Mr. Ahmad Fajar Maulana, Mr.Warit
Abi Nurazaq และ Mr.Aldeansyah Prima Naufal จาก
ภาควิชา Agricultural and Biosystems Engineering คณะ
Agricultural Technology มหาวิทยาลัย Universitas Gadjah
Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทาโครงงานวิศวกรรม ณ
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 (ภาพมี
ส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาไทยกับอินโดนีเซีย)
4. นักศึกษา 7 ในหลักสูตรสามารถเขียนบทความวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ (Proceedings #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7) และ
นาเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษด้วยปากเปล่า (Oral
presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(Certificates ของนักศึกษา) (ภาพถ่าย SEGT2019)
Mathematics
หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “สมรรถนะด้ า น
competences and basic คณิตศาสตร์ และพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ผ่าน
science and technology รายวิชา
1. วก 512 การจ าลองระบบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มีการสอนทฤษฎีการคานวณด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์
เอลิเมนต์และการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการวิ เคราะห์
และออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงการ
สร้างแบบจาลองชิ้นส่ว นต่าง ๆ ด้ว ยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (ภาพ
ผลงานปริ้น 3D ของนักศึกษา)

Digital competence

2. วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย ที่มีการสอนเรื่องการคานวณค่า
ทางสถิ ติ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตั ด สิ น ใจ
สาหรับการทาวิจัยในระดับบัณฑิต ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอบ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ทาให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์บทความได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลงานวิชากา(กิจกรรมในรายวิชา)
หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “สมรรถนะการใช้
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ดิจิทัล” ผ่านรายวิชา
1. วก 682 หั ว ข้ อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2 ที่มีการ
สอนด้าน Digital skills เช่น การเขียน code โปรแกรมด้วยภาษา
ต่าง ๆ เช่น C, C+, Java, Phyton รวมไปถึง Analytic skill ใน
การทา Machine learning, Machine Coding เป็นต้น (ผลงาน
ของนักศึกษา)
2. วก 521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกลเชิงแนวคิด
ที่ มี ก ารสอน หลั ก การเบื้ อ งต้ น ขั้ น ตอนในการออกแบบและ
กระบวนการผลิตเครื่องจักรตลอดจนการนาผลงานไปจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร เป็นต้น มี
การเรียนรู้หลักการตลาดและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
มี ก ารน าทฤษฎี ค วามเสี ย หายของชิ้ น ส่ ว นมาเรี ย นรู้ ค วบคู่ กั บ
โปรแกรมช่วยออกแบบซึ่งจะทาให้มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
มีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนจริงด้วย 3d Printer
L5

Learning to learn

หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง” ผ่านรายวิชาและกิจกรรม เช่น
1. รายวิชาสัมมนา 1-4 ที่ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาสืบค้น
บทความวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมา
สรุป เรียบเรียงเพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ใน
ชั้น
2. รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งบริ ห ารจั ด การ
แหล่ ง ความรู้ ทั้ ง จากการสื บ ค้ น การวางแผนการทดลอง การ
ทดลอง การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเพื่อทดสอบค่าบางค่าที่จาเป็น
เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร นางสาวปิ ย ะธิ ด า ปั ญ โญใหญ่
ชนะเลิศลาดับที่ 3 The International Student Competition,
Category Technology Solution ในระหว่างการเข้าร่วม
Summer Course 2019 on "Sustainable Agroindustry:
Adding Values to Local Commodities in Rural Areas"
เมื อ ง Bogor-Purwokerto ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
Bogor
Agricultural University ระหว่าง 7-20 กรกฎาคม 2562 (ใบ
Cert การเข้ารวม และใบ Cert รางวัล)
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L6

Social and civic
competence

หลักสูตรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม “ความเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม” เช่น การอยู่ในกฏระเบียบของสังคม การไม่ทาตัว
เป็นภาระของสังคม และมีจิตสาธารณะ
กิจกรรมที่หลักสูตรดาเนินการได้แก่ การนานักศึกษาออกบริการ
วิชาการทางสังคมร่วมกับอาจารย์
ชื่อกิจกรรม: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์
เอนกประสงค์ในการเกษตรสาหรับเกษตรกร
สถานที่: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562

L7

Sense of initiative and
entrepreneurship

หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
ความเป็นผู้ประกอบการ” ผ่านรายวิชา วก 513 การจัดการฟาร์ม
และอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีการผู้เรียนต้องสามารถบริหารจัดการ
แหล่ ง ความรู้ เ พื่ อ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาทางวิ ช าการได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเชื่ อ มั่ น ในพลั ง สมอง/
สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ด้วยการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานจริง ๆ ที่ เพื่อสร้างบันดาล
ใจในการเป็นผู้ ประกอบการ โดยทั้งสองแหล่ งที่ไป เจ้าของเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อย และมีการศึกษา
ขณะนี้ นั ก ศึ ก ษา 3 คนของหลั ก สู ต รก าลั ง เริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ เป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ ดังนี้
1. นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี 6003309005 ผลิตและส่งออกสับ
ปะสดสีด้วยระบบ
- ผลิตและพัฒนาสายพันธุ์และส่งออกสั บปะสดสี ใน
นาม Asian Exotic Plants
- ประธานและผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยง
สับปะรดสี และไม้ประดับหายากเชียงใหม่
- ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ในนาม Organic of Things
จาหน่ายผลผลิต Lemon พันธุ์ Eureka Allen มัน
หวานญี่ ปุ่ น พั น ธุ์ Beniharuka หอมแดง สมุน ไพร
ฝรั่งต่างๆ เช่น โรมแมรี่ มิ้นต์ต่างๆ รวมถึง กล้าพันธุ์
ไม้ของพืชทุกชนิดในแปลง
ที่อ ยู่ 1/2 ม.5 ต.แม่ แ รม อ.แม่ ริม จ.เชี ย งใหม่
(ภาพประกอบ)
2. นางสาววรัญญา สมภาร 6103309007 และนายเฉลิม
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ชนม์ ปานบัว 6003309002 โรงงานแปรรูปผลผลิ ต
เกษตรขั้นต้น ทีอ่ ยู่ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ตอนนี้ทาร่วมกับบริษัทสันติภาพ คือเป็นผู้ สรรหาวัสดุดิบ
ได้แก่ ลาไย และลิ้นจี่ มาทาการคว้านและส่งเนื้อเข้าบ
ริษัทะ และจะมีผักกาดดองซึ่งจะทาในช่วงที่ไม่ได้ทาลาไย
และลิ้นจี่

L8

(กลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ สวนบั ว ชมพู ณ จอมคี รี ) (ภาพถ่ า ยดู ง าน
RPM)
(บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จากัด ) (ภาพถ่ายดูงาน
RPM)
Cultural awareness and หลักสูตรมีการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีการตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและ
expression
การแสดงออกดังต่อไปนี้
- การไม่สร้างข้อมูลเท็จ (Make up data) ส่งเสริมเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของ
สังคม
- การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ส่งเสริมจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
- การนาความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ระหว่างการออกบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แต่ยังคงอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้
ชื่อกิจกรรม: โครงการพี่ชวนน้องทาบุญตักบาตร รับฟังพระเทศนา
ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดี คาสอนในพุทธศาสนา การอบรมบรรยายใน
หั ว ข้ อ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ตั ว ที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้เมื่อต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน
ต่าง ๆ โดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างคุณ นอกจากนั้นได้
พัฒ นาหลุ กผั นน้าภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒ นาเป็นเครื่ องสู บน้า
พลังน้าไหล หรือบางครั้งเรียกว่าปั๊มวงกต จากนั้นนาไปใช้งานจริง
ส าหรั บ การสู บ น้ าให้ แ ก่ แ ปลงเกษตรของเกษตรกรรอบ
มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 7 กันยายน 2562
ชื่อกิจกรรม: โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
สถานที่: พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน
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วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
ชื่อกิจกรรม: โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
สถานที่: พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน
วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2562
ชื่อกิจกรรม: โครงการผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและ
อินทรีย์สารสาหรับเกษตรอินทรีย์
สถานที่: พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลาพูน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1

2

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]



4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3,
4,5]





4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

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. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่
ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกาหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย
การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้ชัดเจนและสื่อความที่
เกี่ยวข้องได้
5. กาหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดาเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1,2]
การประเมินผู้เรียนมีกระบวนการ 3 ช่วง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเข้า ระหว่างเรียน และการ
สอบเพื่อจบการศึกษา
กระบวนการที่ 1 การรับเข้า : หลักสูตรมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและช่วงเวลาการรับเข้าตาม
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีกระบวนการในการรับ
อิงกับ การประกาศรั บนักศึกษาของบัณฑิตศึกษาดังแสดงในภาพที่ 3.1 โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
ประสานงาน และหลักสูตรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจหลักฐานนักศึกษา การสอบคัดเลือก ซึ่งจะใช้
วิธีการประเมินผลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร จากนั้นทาง
หลักสูตรจะมีการแจ้งผลการคัดเลือกกลับไปให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาไว้จานวน 3 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี
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การประเมินกระบวนการจากการรับนักศึกษาจากปี 2561 พบว่าสามารถตอบสนอง PLO ของหลักสูตร
ได้อ ยู่ ใ นเกณฑ์ที่น่ าพอใจ เนื่ อ งจากนั ก ศึกษาที่ เข้ ามาสมัครเรี ยนต่อ เป็น บัณ ฑิต จบใหม่ จากหลั ก สู ต ร
วิศ วกรรมเกษตร ที่ มี ค วามต้ อ งการจะท าวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งจากระดั บ ปริ ญ ญาตรี สามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
แก้ปัญหางานวิจัยได้อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี และมีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรอยู่ในระดับพอใช้
ถึงระดับ ดี และมีการปรั บปรุ งกระบวนการคัดเลือก โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกนักศึกษาจาก
พื้นฐานในด้านการทาวิจัย เช่น ผลการประเมินการเรียนในรายวิชา วก 498 การเรียนรู้อิสระอยู่ในระดับดี
และความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปัญหางานวิจัยอยู่ในระดับพอใช้
ถึงระดับดี เป็นต้น ซึ่งจากเดิมจะพิจารณานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 เป็นหลัก
(อ้างอิง : การรั บ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี 2561 และ 2562) ผลจากการ
ดาเนินงานพบว่า เมื่อหมดรอบการรับสมัคร มีจานวนผู้มาสมัครทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่จาก
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรทั้งหมด จากนั้นหลักสูตรได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มาสมัคร ตามวันและ
เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กาหนด จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้สมัครมีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร
อยู่ในระดับพอใช้ มีการนาเสนอแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย โดยสามารถแสดงการเชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานทางวิศวกรรมจากระดับปริญญาตรีได้อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี ดังนั้นหลักสูตรจึงได้คัดเลือก
นักศึกษาเข้ามาในหลักสูตรทั้งหมด จานวน 3 คน แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า
เกณฑ์ในการคัดเลือกสามารถตอบสนอง PLO ของหลักสูตรได้เพียงบางข้อ ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะ
มีการปรั บปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยจะมีการเพิ่มเกณฑ์การวัดผลทางด้านความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากประเด็นตัวอย่างที่กาหนดให้
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ภาพที่ 3.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
กระบวนการที่ 2 ระหว่างเรียน : หลักสูตรได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ได้กาหนดไว้
ใน มคอ. 2 คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถได้
2) สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชากร ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ
และได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcome, PLO) ของหลักสูตร 7 ข้อ
(อ้างอิง : PLO ของหลักสูตรฯ) ได้แก่
PLO1 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO2 สามารถเชื่อมโยง ระบุและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
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PLO3 สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
PLO4 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
PLO5 สามารถวิเคราะห์และ/ หรือ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
เข้าด้วยกัน
PLO6 สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
PLO7 สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการออกแบบ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้จัดการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับ PLO โดยรายละเอียดวิธีการประเมิน
ในแต่ละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปี 2562 แสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ PLO
รายวิชา

วิธีการประเมินผล
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

1. วก 511 เครื่องมือ
วัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การนาเสนองาน การนาเสนองาน, การตอบคาถาม / การนาเสนองาน, การนาเสนองาน, การนาเสนองาน, การนาเสนองาน,
, โครงงาน/
โครงงาน/ ผลงาน การสังเกต
โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน
ผลงาน
พฤติกรรม,
โครงงาน/ ผลงาน

2. วก 512 การ
จาลองระบบทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การตอบคาถาม การสอบ,

รายงาน

รายงาน/
ผลงาน

รายงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

การสอบ,

การสอบ,

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

การตอบคาถาม

3. วก 513 การจัดการ การสืบค้น
ฟาร์มและ
บทความไทย
อุตสาหกรรม
และอังกฤษ

รายงาน/
ผลงาน

เกษตร
4. วก 514 การหา
สภาวะที่เหมาะสม
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การสอบ,

การสอบ,

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

5. วก 563 การ
ออกแบบระบบ
พลังงานใน

รายงาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

โครงงาน/
ผลงาน
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รายวิชา

วิธีการประเมินผล
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

รายงาน,

รายงาน,

การตอบคาถาม

การตอบคาถาม

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

รายงาน,

รายงาน,

การตอบคาถาม

การตอบคาถาม

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

11. วก 593 สัมมนา 3 การตอบคาถาม การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

12. วก 594 สัมมนา 4 การตอบคาถาม การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

ผลงาน,

ผลงาน,

การนาเสนองาน,

การนาเสนองาน,

การเกษตร
6. วก 681 หัวข้อ
เฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 1

รายงาน

7. วก 682 หัวข้อ
เฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 2

รายงาน

การตอบคาถาม
การสอบ,
การตอบคาถาม

8. วก 501 ระเบียบวิธี การสืบค้น
วิจัย
การเรียบเรียง
องค์ความรู้
9. วก 591 สัมมนา 1

การสอบ,

โครงงาน/
ผลงาน

การตอบคาถาม การตอบคาถาม

10. วก 592 สัมมนา 2 การตอบคาถาม การตอบคาถาม

PLO7

47

รายวิชา

วิธีการประเมินผล
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

การตอบคาถาม

การตอบคาถาม

PLO7

13. วก 695
วิทยานิพนธ์ 5

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน

14. วก 696
วิทยานิพนธ์ 6

การนาเสนองาน การนาเสนองาน, การนาเสนองาน, การนาเสนองาน, การนาเสนองาน, การนาเสนองาน, การนาเสนองาน,
, โครงงาน/
โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน โครงงาน/ ผลงาน
ผลงาน
, องค์ความรู้ใหม่/
งานตีพิมพ์/ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้

อ้างอิง : แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
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จากการประเมินกระบวนการปี 2561 พบว่าวิธีการประเมินผลยังไม่หลากหลายและไม่มีการ
ตอบสนอง PLO ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นทางหลักสูตรได้ มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยกาหนดวิธีการ
ประเมินผลเพื่อให้ตอบสนองต่อ PLO ของหลักสูตร ได้แก่ 1) การตอบคาถาม/ การสังเกตพฤติกรรม 2) การ
สอบ 3) รายงาน 4) การนาเสนองาน 5) โครงงาน/ ผลงาน 6) บทวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญหาในรายงาน 7) บทวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อย
ของกระบวนการในรายงาน และ 8) องค์ความรู้ใหม่/ งานตีพิมพ์/ ความพึงพอใจของผู้ใช้ จากนั้นทาง
หลักสูตรชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่สอดคล้อง
กับ PLO ของหลักสูตรและเลือกวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม ผลจากการดาเนินงานพบว่า ในแต่ละ
รายวิชาใช้การประเมินที่หลากหลาย (ตารางที่ 3.1) แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า
ในบางรายวิชายังไม่มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3)
ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการให้อาจารย์ผู้สอนระบุ CLO ที่
สอดคล้ องกับ PLO ใน มคอ. 3 และเลื อกวิธี ก ารประเมิ น ผลที่เ หมาะสม ซึ่ ง ทางหลั กสู ต รจะมี วิ ธีก าร
ตรวจสอบโดยใช้ระบบการทวนสอบจาก มคอ. 3
กระบวนการที่ 3 การสอบเพื่อจบการศึกษา : หลักสูตรมีระบบหรือขั้นตอนการติดตาม
ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังแสดงในภาพที่ 3.2

ภาพที่ .32 ระบบหรือขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
จากการประเมินกระบวนการจากปี 2561 พบว่าสามารถตอบสนอง PLO ของหลักสูตรได้อยู่ใน
เกณฑ์พ อใช้ เนื่ อ งจากมี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 2 คน (ร้อ ยละ 33.3) สามารถตีพิ ม พ์ง านวิจั ย ใน
เอกสารรายงานการประชุมทางวิช าการได้ แบ่งเป็นระดับชาติ 1 คน และระดับนานาชาติ 1 คน โดย
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เริ่มต้นหลักสูตรจะดาเนินการปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการลงทะเบียน แนวทางการทาวิจัยและ
ทาวิทยานิพนธ์รวมถึงข้อกาหนดในการจบการศึกษาต่าง ๆ ของหลักสูตร จากนั้นนักศึกษาเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและต้องพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องสอบโครงร่างภายในภาคเรียน
ที่ 3 ปกติ ก่อนส่งโครงร่างให้แล้วเสร็จแล้วดาเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ โดยปกติระหว่างการดาเนิน
งานวิจัยหรือทาวิทยานิพนธ์นั้นหลักสูตรจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยผ่านรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยและวิชาสัมมนา 1-3 ซึ่งจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการวิจัยตามข้อกาหนดของ
รายวิ ช า และมี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ โดยเพิ่ ม กระบวนการติ ด ตามดู แ ลและท าแบบรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุก 3 เดือน (อ้างอิง : แบบประเมินและติดตามความก้าวหน้า ) โดย
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ลงนามการยืนยันการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาและแสดง
ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาด าเนิ น งานวิ จั ย ล่ า ช้ า กว่ า ก าหนด เมื่ อ ถึ ง เวลาเหมาะสมคื อ
ผลการวิจัยแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 50 นักศึกษาจึงจะเริ่มเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
จึ ง จะอนุ ญ าตให้ ล งสั ม มนา 4 ได้ โดยในสั ม มนา 4 จะเน้ น การน าองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ข องงานวิ จั ย จาก
วิทยานิ พนธ์ 5 และ 6 มาเขีย นผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรื อเอกสารการประชุมทางวิช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร จากคุณภาพการ
ตีพิมพ์ผลงาน จากนั้นนักศึกษาก็จะเตรียมสอบประมวลความรู้ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อกาหนดหลักที่สาคัญของการจบการศึกษา ผลจากการดาเนินงานพบว่า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 6
คน (ร้อยละ 85.7) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐาน Scopus ได้ และชั้นปีที่ 3 จานวน 1 คน (ร้อยละ 25) สามารถตีพิมพ์งานวิจัยในเอกสารรายงานการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติได้ จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการที่ใช้สามารถตอบสนอง
PLO ของหลักสูตรได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะยังคงใช้กระบวนการเดิมเป็นหลัก แต่
จะปรับปรุงในส่วนการช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาดาเนินงานวิจัยล่าช้ากว่ากาหนดโดยจะหารือ
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนรับทราบ [4,5]
หลักสูตรได้ มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการกาหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้
ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้งนี้หลักสูตรยังคงมีระบบควบคุมผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยได้จัดทาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาใน
มคอ. 2 และอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องจัดทา มคอ. 3 (อ้างอิง : มคอ. 2 และ มคอ. 3) โดยหลักสูตร
จะกากับและพิจารณาประเมินรายวิชานั้น ๆ ว่ามีการสอนเนื้อหาครอบคลุมหรือไม่ แต่ละรายวิชามีปัญหา
และข้อขัดข้องอะไร และดูวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ
ช่ว งเวลาการประเมิน ว่าเป็ น ไปอย่ างครบถ้ว นและเหมาะสมหรื อไม่ หากไม่ครบถ้ว นหรือเหมาะสม
กรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรจะมีมติ ให้ อาจารย์ผู้ ส อนแก้ไข จากนั้นหลั กสู ตรจะให้ อาจารย์ผู้ ส อนชี้แจ้ ง
รายละเอียดรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ซึ่งประกอบไปด้วย วิธีการประเมิน สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน ให้แก่นักศึกษาในวันแรกของการเรียนการสอนของแต่ ละรายวิชา
ผลจากการดาเนินงานพบว่า ทุกรายวิชามีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนและครบถ้วนในส่วนช่วงเวลา
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การประเมิน วิธีการประเมิน สั ดส่ว นการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด แต่
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
และการตัดเกรด ยังไม่มีความชัดเจนและตอบสนองต่อ PLO ของหลักสูตรเท่าที่ควร ดังนั้นในปี 2563
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละวิธีการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดให้สอดคล้องกับ PLO ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมิน
กับรายวิชาและวิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน แสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินกับรายวิชา
วิธีการประเมิน
1. การตอบคาถาม/ การสังเกต
พฤติกรรม

รายวิชา
รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO1 และ PLO2

วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO1 และ PLO2
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างดี และสามารถ
แสดงออกถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ดี
3 (ดี) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างดี และสามารถแสดงออก
ถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
2 (พอใช้) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ปานกลาง และสามารถ
แสดงออกถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ปานกลาง และ
สามารถแสดงออกถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้น้อย
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
2. การสอบ

รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO2

วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO2
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ดีมาก
3 (ดี) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ดี
2 (พอใช้) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทาง
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วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้น้อย
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
3. รายงาน

รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3

วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาทิเช่น รูปเล่ม เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิง เป็นต้น แต่ละ
ประเด็นจะแบ่งระดับคุณภาพในการประเมินตามอาจารย์ผู้สอนเห็นเหมาะสม คะแนนรวมที่
ได้จากการประเมินสามารถนามาพิจารณาเพื่อระบุระดับคุณภาพ จากการแบ่งเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้ดี มีส่วนของรูปเล่ม เนื้อหา
การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิงที่สมบูรณ์
3 (ดี) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของรูปเล่ม
เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิงที่สมบูรณ์
2 (พอใช้) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของรูปเล่ม
เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิง บางส่วนไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้น้อย มีส่วนของ
รูปเล่ม เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิง บางส่วนไม่สมบูรณ์
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
4. การนาเสนองาน

รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3

วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาทิเช่น สื่อการนาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถาม เป็นต้น แต่ละ
ประเด็นจะแบ่งระดับคุณภาพในการประเมินตามอาจารย์ผู้สอนเห็นเหมาะสม คะแนนรวมที่
ได้จากการประเมินสามารถนามาพิจารณาเพื่อระบุระดับคุณภาพ จากการแบ่งเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้ดี มีส่วนของสื่อการนาเสนอ
เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถามที่สมบูรณ์
3 (ดี) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของสื่อการ
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นาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถามที่สมบูรณ์
2 (พอใช้) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของสื่อการ
นาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถาม บางส่วนไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้น้อย มีส่วนของสื่อ
การนาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถาม บางส่วนไม่สมบูรณ์
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
5. โครงงาน/ ผลงาน

รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO4

วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO4
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาทิเช่น การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์
และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ เป็นต้น แต่ละประเด็นจะแบ่งระดับคุณภาพในการ
ประเมินตามอาจารย์ผู้สอนเห็นเหมาะสม คะแนนรวมที่ได้จากการประเมินสามารถนามา
พิจารณาเพื่อระบุระดับคุณภาพ จากการแบ่งเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ
ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ดี มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ที่สมบูรณ์
3 (ดี) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้พอสมควร มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ที่สมบูรณ์
2 (พอใช้) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้พอสมควร มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ บางส่วนไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้น้อย มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ บางส่วนไม่สมบูรณ์
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
6. บทวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาในรายงาน
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน

รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO5
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1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO5
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยการผสมผสานความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ดีมาก
3 (ดี) : สามารถแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยการผสมผสานความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี
2 (พอใช้) : สามารถแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และเสนอวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยการผสมผสานความรู้ที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ และเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการผสมผสานความรู้ที่เกี่ยวข้องได้น้อย
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
7. บทวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะ
จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการใน
รายงาน

รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO6

วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO6
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถแสดงการประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการได้ดีมาก
3 (ดี) : สามารถแสดงการประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการได้ดี
2 (พอใช้) : สามารถแสดงการประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการได้พอสมควร
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถแสดงการประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการได้น้อย
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
8. องค์ความรู้ใหม่/ งานตีพิมพ์/ ความ รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO7
พึงพอใจของผู้ใช้
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO7
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : วิทยานิพนธ์มีองค์ความรู้ใหม่ มีงานวิจัยตีพิมพ์ที่อยู่ในฐาน isi หรือ scopus และมีการ
นาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
3 (ดี) : วิทยานิพนธ์มีองค์ความรู้ใหม่ มีงานวิจัยตีพิมพ์ที่อยู่ในฐาน isi หรือ scopus แต่ไม่มีการนาไปใช้
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ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
2 (พอใช้) : วิทยานิพนธ์มีองค์ความรู้ใหม่ มีงานวิจัยตีพิมพ์ แต่ไม่อยู่ในฐาน isi หรือ scopus และไม่มี
การนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
1 (ต้องปรับปรุง) : วิทยานิพนธ์มีองค์ความรู้ใหม่ แต่ไม่มีงานวิจัยตีพิมพ์ และไม่มีการนาไปใช้ในการ
ออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
จากตารางที่ 3.2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในแต่ ล ะรายวิ ช าจะต้ อ งมี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร คะแนนดิบในแต่ละวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา
จะมีคา่ ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าถ่วงน้าหนัก เมื่อคิดคะแนนเต็มร้อยละ 100 สามารถกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผลการศึกษา (เกรด) ได้ดังนี้
1. พิจารณาค่ากลางในแต่ละช่วงของระดับคุณภาพ 4 ระดับ
2. นาค่ากลางที่ได้มาคานวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดับคะแนน
3. กาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับ
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลการศึกษา

ต่ากว่า 37.5

1 (ต้องปรับปรุง)

C+

U

37.5 - 62.4

2 (พอใช้)

B

S

62.5 - 87.4

3 (ดี)

B+

S

87.4 ขึ้นไป

4 (ดีมาก)

A

S

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6,7]
หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้คณะกรรมการบริหาร
จัดการหลักสูตรพิจารณา ผ่านระบบและกลไกการติดตาม มคอ. 3 และ มคอ. 5 ดังแสดงในภาพที่ 3.3
หากยังมีรายวิชาที่คงค้างส่ง มคอ. อยู่ ประธานหลักสูตรจะแจ้งเตือนทาง Line กลุ่มอีกครั้ง รวมถึงทา
บันทึกข้อความติดตามผล และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนที่คงค้างส่ง มคอ. ทราบในที่ประชุมหลักสูตรในครั้ง
ต่อไป
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ภาพที่ .33 ระบบและกลไกการติดตาม มคอ. 3 และ มคอ. 5
หลั ก สู ต รได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ โดยมี วิ ธี ก ารตรวจสอบความสอดคล้ อ งของวิ ธี ก าร
ประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 กับ PLO โดยใช้ระบบการทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาที่ใช้ใน
การทวนสอบประกอบไปด้วยรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก (อ้างอิง : แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา และ มคอ. 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของวิธีการประเมินผลกับ PLO หากไม่
สอดคล้องกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีมติให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขวิธีการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาของ
ตนเองให้สอดคล้องกับ PLO รวมถึงพิจารณาสัดส่วนการประเมินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ผลจากการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการทวนสอบรายวิชา จานวนทั้งสิ้น 14 รายวิชา จากการ
ทวนสอบรายวิชาดังกล่าวพบว่า ทุกรายวิชาแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่
รายวิชาตรงตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาตรงกับแผนการสอน
ใน มคอ. 3 ซึ่งสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร มีสัดส่วนการประเมินและมีวิธีการให้คะแนนและตัดเกรด
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า ในทุกรายวิชาที่ทา
การทวนสอบยังไม่มีการระบุ เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่สอดคล้องกับ
PLO ที่ชัดเจน ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการให้อาจารย์ผู้สอน
กาหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละวิธีการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดให้สอดคล้องกับ
PLO (ตารางที่ 3.2) เพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมิน ที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตรและสามารถประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรม
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5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้
[3]
หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งผลการศึกษาและรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5) เพื่อสรุปผลข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในกาหนดเวลาเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีวิธีการตรวจสอบผลการดาเนินงานของรายวิชาหรื อ
เกรดที่ใช้สาหรั บประเมิน ผลการศึกษา รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนที่รายงานใน มคอ. 5 โดยใช้ระบบการทวนสอบตามเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อ
ติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบประกอบไปด้ วยราย
วิชาเอกบังคับและเอกเลือก (อ้างอิง : แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และ มคอ. 5)
ผลจากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดให้มีการทวนสอบรายวิชา จานวนทั้งสิ้น 14
รายวิชา จากการทวนสอบรายวิชาดังกล่าวพบว่า ทุกรายวิชามีการรายงานผลการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ผู้ ส อนกาหนด รวมถึงปั ญหา อุป สรรคในการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้ ส อน จากการ
ประเมินกระบวนการพบว่า ทุกรายวิชาที่ทาการทวนสอบได้มีการสะท้อนผลการประเมินกลับไปยัง
นักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาเพื่อให้ นักศึกษาปรับปรุงการเรียนให้ อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ในปี 2563
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะติดตามผลการประเมินในระหว่างภาคการศึกษา รวมถึงการ
ชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนผลการประเมินกลับไปยังนักศึกษาทุกครั้งที่มีการประเมินผลเพื่อ ช่วยให้
นักศึกษาสามารถปรับปรุงการเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม และให้รายงานผลไว้ใน มคอ. 5 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาดังแสดงในภาพที่ 3.4 จากนั้นหลักสูตรจะนาผลที่ได้
ไปรายงานใน มคอ. 7 เพื่อนาไปปรับปรุงให้ได้ผลดาเนินงานที่ดีขึ้นตามเป้าหมายในปีถัดไป หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ โดยจัดช่องทางให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการศึกษา
ผ่านทางแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่น Personal inbox และ Line เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีช่องทางการพิจารณาข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติม ผ่านช่องทางสายตรงคณบดีในเว็บไซต์คณะฯ (อ้างอิง : สายตรงคณบดี) กล่องรับ
ข้อร้องเรียนของคณะฯ และเอกสารคาร้องทั่วไปในระบบของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง : เอกสารคาร้อง) ผล
จากการดาเนินงานพบว่า ไม่มีการร้องเรียนจากนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการ
พบว่า หากมีการอุทธรณ์ผลการศึกษากับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีคนกลาง
รับทราบปัญหา ซึ่งอาจทาให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมี
การปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการจัดให้มีการอุทธรณ์ผ่านกระบวนการยื่นคาร้องเพื่อขอดูผลการศึกษา
เบื้องต้นในระดับสาขาวิชา โดยให้มีคนกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาผล
การศึกษาด้วย
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ภาพที่ 3.4 ระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชา
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ

การประเมินผู้เรียน

1

2

3

5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]



5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ
ประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้าหนัก
การประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]



5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการ
ประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ
โปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]



5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่
เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]



5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)




4

5

6

7
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AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสัน้ และระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึง
การสืบทอดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการเกษียณ
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระงานที่
ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้
 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
 นากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
 มีการทาวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่อนตาแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก
การสอน การทาวิจยั และการบริการวิชาการ
5. การกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีสว่ นได้เสียขององค์กร โดย
คานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินจิ ฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ
และนาไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากร
9. มีการนาการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจยั กับเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา
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6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง การปรับวิ ธีการ
จัดสรร บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
ในปี 2562 หลั กสูตรได้ มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยได้มีการวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการหรือการลาออกของ
อาจารย์ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 6.1
ตาแหน่งอื่นๆ ที่ลาออก
เกษียณอายุ หรือหมด
วาระ

ตาแหน่งประธาน

ประชุมคณาจารย์
เพื่อเสนอชื่อ

No

ทาบทามประธาน
หรือที่ทดแทน

No

Yes

ประธานทาบทาม
คณะกรรมการอื่นๆ

Yes

เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
ตามลาดับต่อไป

ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่ตาแหน่งใน
กรณีที่มีการเกษียณอายุราชการหรือลาออก
ผลจากการดาเนินงานพบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีการคงอยู่ร้อยละ 100 โดยคณาจารย์ทุกท่านมีสมบัติครบถ้วน จบการศึกษา
ขั้นสูงสุดในระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตร สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามรายวิชาของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถทางการวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ประจักษ์
จานวนของอาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ผู้ สอนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรมีทั้งหมด 9 คน ซึ่งแบ่งออกได้ตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ ดังแสดงในตารางที่
6.1

61

ตารางที่ 6.1 วุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร
วุฒิการศึกษา

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

อ.พิเศษ

รวม

ปริญญาตรี

-

-

-

-

-

0

ปริญญาโท

-

-

2

-

-

2

ปริญญาเอก

1

6

-

-

-

7

1

6

2

0

0

9

อายุคนเฉลี่ย (ปี)

40

42.3

55.5

-

-

45

อายุงานที่เหลือเฉลี่ย (ปี)

20

17.7

4.5

-

-

15

รวม

แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการ เมื่อมีการพิจารณาแผนการเกษียณอายุราชการ
ของคณาจารย์ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า พบว่าจะมีอาจารย์เกษียณอายุจานวน 1 ท่าน ในปี 2565 โดย
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล แต่ว่าหลักสูตรยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ดาเนินการทาบทามและคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความเหมาะสมมาทดแทน (อ้างอิง : รายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2562) ดังนั้ นในปี 2563 หลั กสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการวางแผนการ
คัด เลื อ กคณาจารย์ เ พื่ อทดแทนคณาจารย์ ที่มี การเกษี ยณอายุ ราชการ และประชุม เพื่ อ เสนอรายชื่ อ
คณาจารย์ผู้ที่เหมาะสมและมีสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. อย่างเร่งด่วน
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์
มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการ
วิชาการ [2]
ในปี 2561 คณาจารย์ในหลักสูตรมีภาระงานและอัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ดังนั้ น ในปี 2562 หลั กสู ตรได้ มีการปรั บปรุ งกระบวนการ โดยการคานวณค่าภาระงานของอาจารย์
(ตารางที่ 6.2) และค่าภาระงานของนักศึกษา และนามาคานวณอัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา ดัง
แสดงในตารางที่ 6.3 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน เลือกราย
วิชาเอกเลือกและ/หรือรายวิชาเอกบังคับที่สามารถบูรณาการกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดย
จะต้องสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตรและตอบประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 6.2 FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
รวม
ประเภท

ชาย

หญิง จานวน
(ราย)

FTEs

จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ที่
ที่มีวุฒิปริญญา คุณสมบัติเทียบเท่า
เอก
ปริญญาเอก

ศาสตราจารย์

-

-

0

0

0

0

รองศาสตราจารย์

2

-

2

0.44

0

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

2

6

2.27

6

0

อาจารย์

1

-

1

0.12

1

0

7

2

9

2.83

ร้อยละ 77.8

ร้อยละ 22.2

รวม (คน)

อ้างอิง : การคานวณ FTEs ตามเกณฑ์ AUN-QA
ตารางที่ 6.3 อัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาของปีการศึกษา 2560-2562
ปีการศึกษา

FTEs รวมของอาจารย์

FTEs รวมของนักศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

(รวม 3 ภาคการศึกษา)

Staff-to-student Ratio

2562

2.83

14

1 : 4.95

2561

2.83

13

1 : 4.59

2560

2.75

6

1 : 2.18

อ้างอิง : การคานวณ FTEs ตามเกณฑ์ AUN-QA
ตารางที่ 6.4 ข้อมูลการทางานวิจัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
Types of Publication
ปี พ.ศ.

In-house / National
Institutional

Total

No. of
Publications
Per Academic
Staff

Regional International

2562

-

4

-

5

9

1.00

2561

-

6

-

6

12

1.33

2560

-

9

-

7

16

1.78
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อ้างอิง :

https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2560.aspx?dID=291,
https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=291&year=2

561,
https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=291&year=2
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ผลจากการดาเนินงานพบว่า อัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่ง
ส่งผลให้คณาจารย์สามารถทางานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
(ตารางที่ 6.4) และมีการบริการวิชาการ อีกทั้งมีการเปิดรายวิชาหัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรเพื่ อ
บู ร ณาการงานวิจั ย เข้า กับ การเรี ย นการสอน แต่อ ย่างไรก็ ตาม จากการประเมิน กระบวนการพบว่ า
เนื่องจากคณาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีมากน้อยแตกต่างกันและบางท่านมีภาระ
บริหารงานคณะฯ จึงเป็นสาเหตุทาให้คณาจารย์มีภาระการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ไม่เท่ากั น
และมีสั ดส่ วนงานตามพัน ธกิจ ที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุ ง
กระบวนการ โดยจะมีการปรั บสัดส่วนภาระการสอน การวิจัย และบริการวิชาการให้เหมาะสม เช่น
มอบหมายหรือเสนอรายวิชาให้คณาจารย์ในหลักสูตรที่ยังไม่มีภาระงานสอน สนับสนุนให้ทาวิจั ยสาหรับ
คณาจารย์ ในหลักสู ตรที่ยังไม่มีภาระงานวิจัย หรือสนับสนุนให้ทาบริการวิชาการส าหรับคณาจารย์ใน
หลักสูตรที่ยังไม่มีภาระงานบริการวิชาการ เป็นต้น และส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร
6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูก
กาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
หลักสูตรได้มีการประชุมและมีการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ตรงกับคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และงานวิจัยที่ทา โดยมีระบบในการ
บริหารจัดการคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร แสดงดังภาพที่ 6.2 การเปิดรายวิชาโดยมีการเชิญอาจารย์
พิเศษมาร่วมสอน หลักสูตรได้กาหนดให้อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องกับวิชาที่
เปิดสอน มีสัดส่วนในการสอนไม่เกินร้อยละ 50 ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่นั้น จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ สกอ. กาหนด ซึ่งจะต้องมีคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ โดยมีการวางแผนและติดตามโดยใช้เกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
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-

-

ภาพที่ 6.2 ระบบในการบริหารจัดการคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
ในปี 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการวางแผน ติดตาม และทบทวนในส่วน
ของการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเป็นหลัก และ
จะต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร (อ้างอิง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา) จานวน
นักศึกษาที่ดูแลจะต้องไม่เกิน 5 คนตามเกณฑ์ สกอ. และมีการวางแผนและติดตามการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ผลจากการดาเนินงานพบว่า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และรับดูแลนักศึกษาไม่เกิน 5 คนตาม
เกณฑ์ สกอ. โดยที่นักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญงานวิ จัยของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในส่วนการวางแผนและติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีผลแสดงดังตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 การเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปี
2560-2562
ปี

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

หมายเหตุ

2563-2567

0

0

6

-

ขอ รศ. 5 คน

2562

0

5

1

-

2561

0

5

1

-

2560

0

5

1

-

เลื่อนเป็น ผศ. 1 คน
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จากตารางแสดงถึงการวางแผนและติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งจะต้องถูกตรวจสอบจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ การวิจัย และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการในงานวิจัยที่ถนัด แต่อย่างไรก็
ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า ในช่วงปี 2563-2567 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน มี
แนวโน้ มที่จ ะไม่ส ามารถขอกาหนดตาแหน่งวิช าการในระดับที่สูงขึ้น ได้ เนื่องจากจะมีการเกษียณอายุ
ราชการในปี 2565 ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการ โดยจะมี
การสนับสนุนให้อาจารย์เตรียมยื่นขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ โดยจัดให้มีการแบ่งสัดส่วนงานตามพันธกิจที่
เหมาะสมและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อนามาหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
คณาจารย์ในหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินภาระงานประจาปี ผ่านแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (ป.วช-02) โดยประธานหลั กสูตรและผู้บังคับบัญชาในระดับที่ สูงขึ้นไปในระดับคณะฯ ในการ
ประเมินภาระงานบริหาร ภาระงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงาน
บริการวิชาการ ภาระงานทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ภาระงานระดับหลักสูตร/
คณะ/ มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานเชิงยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการ
ประเมิ น การพัฒ นาตนเองซึ่งบ่ ง บอกถึ งระดับ ความส าเร็ จในการพัฒ นาตนเองด้านความรู้ ทัก ษะและ
พฤติกรรม (Competency) ในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในหมวดภาระงานบริหารและภาระงาน
ตามพันธกิจจะมีเกณฑ์ข้อกาหนดภาระงานและภาระงานขั้นต่า ตามตาแหน่งบริหารและตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ โดยทางหลักสูตรจะมีการวินิจฉัยจากคะแนนในการประเมินระดับคุณภาพและแจ้ง
คณาจารย์ให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป ในปี 2562 หลักสูตรได้ มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการตั้ง
เกณฑ์การวัดและประเมินสาหรับ การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ การพัฒนา
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ และการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ้างอิง : แผนพัฒนารายบุคคล) ผลจากการดาเนินงานพบว่า
คณาจารย์มีระดับความสาเร็จในการพัฒนาตนเองในระดับปานกลางถึงดีมาก กล่าวคือมีการรายงานสรุป
ของการเข้าอบรม สัมมนาในแต่ละครั้งเป็นเอกสาร มีการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์/ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลั ย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร แต่อย่างไรก็
ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรยังไม่ได้มีการกาหนดแผนการติดตามเพื่อเพิ่มเป้าหมาย
การพัฒนาในแต่ละประเด็น ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุ งกระบวนการ โดยจะทาการ
กาหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละประเด็นของคณาจารย์ในหลักสูตร ในช่วงปี 25632567 ดังแสดงในตารางที่ 6.6 เพื่อให้คณาจารย์มีการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 6.6 เกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละประเด็นของคณาจารย์ในหลักสูตร ในช่วงปี
2563-2567
ประเด็นที่
ต้องได้รับการ
พัฒนา

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
เป้าหมาย

เกณฑ์

2563

2564

-

-

2565

2566

2567

1. การพัฒนา ร้อยละ 60
เพื่อขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
วิชาการใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

จานวนอาจารย์
ทีข่ อกาหนด
ตาแหน่ง
วิชาการใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60

2. การพัฒนา ร้อยละ 100
ทางด้าน
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

จานวนอาจารย์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้ อ ย ล ะ
ที่ได้รับทุน
100
สนับสนุนการ
ทาวิจัยจาก
แหล่งทุน
ภายนอก

3. การพัฒนา ร้อยละ 80
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

จานวนอาจารย์ ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70
ที่สอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย
กาหนดทุก 2 ปี
(ระดับคะแนน
B2 High
Intermediate)

ร้อยละ 80

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนาไปจัด
กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์อ้างอิงกับระบบของคณะฯ เป็นหลัก ในด้าน
การพัฒนาทางวิชาการ เช่น การนาเสนอผลงานวิจัยหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนา จะ
ใช้งบพัฒนาบุคลากรซึ่งคณะจัดสรรให้อาจารย์ทุกคน คนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี หรือขอสนับสนุน
เพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยผ่านสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในปี 2562 หลักสูตรได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการ โดยการตรวจสอบความต้องการของคณาจารย์ในการไปฝึกอบรมหรือเข้าร่ว ม
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ตามประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือตามความเชี่ยวชาญจากแบบข้อตกลงภาระ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) พิจารณาประเด็นที่ต้องการพัฒนาว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาของหลักสูตรหรือไม่ (อ้างอิง : การจัดทา TOR) ผลจากการดาเนินงานพบว่า คณาจารย์ใน
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หลักสู ตรมีประเด็นในการพัฒ นาสอดคล้ องกับ เป้าหมายการพัฒ นาของหลั กสูตร โดยได้มีการเข้าร่ว ม
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพ และมีการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 6.7
ตารางที่ 6.7 การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในหลักสูตร
ผู้ดาเนินการ
1. ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาแผนแม่ บ ทด้ า นวิ ช าการ
กิ จ กรรม เผยแพร่ แ ผนแม่ บ ทด้ า นวิ ช าการ วั น ที่ 15
มิถุนายน 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ทราบแนวทางการ
พัฒนาด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับของมหาวิทยาลัย

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เชียงใหม่(
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
3. เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis: AUNQA วันที่ 16 มกราคม 2563 สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
4. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่ งชาติ ครั้ งที่ 26 วั นที่ 27-28 กุม ภาพั นธ์ 2563
สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. เข้าร่วม Workshop เรื่อง นวัตกรรมการแปรรูป
อาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ด้วยชุดเครื่องจักร
แปรรูป”
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา : 08:30 - 16:30 น.

- ทราบการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active
Learning เพื่อนาไป
ปรับใช้กับงานสอน
- ทราบการเขียน GAP
Analysis: AUN-QA
เพื่อนาไปปรับใช้กับการ
เขียนประกันคุณภาพ
หลักสูตร
- ได้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตร
ตลอดจนได้เครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ

สถานที่ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จากัด
6. เข้าร่วมงาน ไขข้อสงสัย“รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความ
พร้อมสู่ TCAS 63”
วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 80-201 ชั้น 2 อาคารเรียนเรียนรวม 80 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตพร

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เชียงใหม่)
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้

- ทราบการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active
Learning เพื่อนาไป
ปรับใช้กับงานสอน

3. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล

1. จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์
เอนกประสงค์ในการเกษตรสาหรับเกษตรกร วันที่ 27

- ได้พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานทางด้านยาน
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ผู้ดาเนินการ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562

ยนต์และเครื่องกล

2. เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบ
นิเวศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน วันที่ 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562

- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน

3 . เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2562
4. ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
11th International Conference on Science,
Technology and Sustainable Well-Being
(STISWB2019) วันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
สถานที่ Universiti Teknologi Malaysia: UTM,
Malaysia
2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
International Conference on Sustainable
Energy and Green Technology (SEGT2019) วันที่
11-14 ธันวาคม 2562 สถานที่ Millennium Hilton
Bangkok กรุงเทพฯ
3. จัดโครงการผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน
2562

- ได้พัฒนาทางด้าน
วิชาการ รวมทั้งได้เรียนรู้
ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความก้าวหน้างานวิจัย
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถนาความรู้ที่ได้
กลับมาทาวิจัย และสอน
นักศึกษาระดับ ป.ตรี
และ ป.โท ได้
- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน

4. เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบ
นิเวศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน วันที่ 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562
5. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2562
5. ผศ.ดร.นาพร ปัญโญใหญ่

1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
11th International Conference on Science,
Technology and Sustainable Well-Being
(STISWB2019) วันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
สถานที่ Universiti Teknologi Malaysia: UTM,
Malaysia
2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
International Conference on Sustainable
Energy and Green Technology (SEGT2019) วันที่
11-14 ธันวาคม 2562 สถานที่ Millennium Hilton
Bangkok กรุงเทพฯ

- ได้พัฒนาทางด้าน
วิชาการ รวมทั้งได้เรียนรู้
ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความก้าวหน้างานวิจัย
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถนาความรู้ที่ได้
กลับมาทาวิจัย และสอน
นักศึกษาระดับ ป.ตรี
และ ป.โท ได้
- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
3. จัดโครงการบริหารจัดการพื้นทีส่ ีเขียวและระบบนิเวศ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30
กันยายน 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ
และการสอน

4 . เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2562
5. จัดโครงการผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและ
อินทรีย์สารสาหรับเกษตรอินทรีย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน
2561-30 กันยายน 2562
6. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริ
อานวย

1. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
11th International Conference on Science,
Technology and Sustainable Well-Being
(STISWB2019) วันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562
สถานที่ Universiti Teknologi Malaysia: UTM,
Malaysia
2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
International Conference on Sustainable
Energy and Green Technology (SEGT2019) วันที่
11-14 ธันวาคม 2562 สถานที่ Millennium Hilton
Bangkok กรุงเทพฯ
3. เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบ
นิเวศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน วันที่ 1 ตุลาคม 256130 กันยายน 2562

- ได้พัฒนาทางด้าน
วิชาการ รวมทั้งได้เรียนรู้
ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความก้าวหน้างานวิจัย
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถนาความรู้ที่ได้
กลับมาทาวิจัย และสอน
นักศึกษาระดับ ป.ตรี
และ ป.โท ได้
- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน

4. จัดโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 1 มกราคม30 กันยายน 2562
5. จัดโครงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร
และเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุย๋ สาหรับ
เกษตรอินทรีย์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561-30
กันยายน 2562
7. ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ

1. จัดโครงการฟาร์มต้นแบบสวนลาไยอินทรีย์อัจฉริยะ
และการจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง วันที่ 1 ตุลาคม
2561-30 กันยายน 2562
2. จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งและใช้
งานระบบควบคุมแสงสว่างแบบ LED อัตโนมัติสาหรับ
ไม้ตดั ดอกเศรษฐกิจ วันที่ 17 ธันวาคม 2561-30
กันยายน 2562
3. จัดหลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 2

- ได้พัฒนาองค์ความรู้
จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางด้าน
Smart Farming และ
สามารถนาความรู้ที่ได้
กลับมาทาวิจัย และสอน
นักศึกษาระดับ ป.ตรี
และ ป.โท ได้
- สามารถนาความรู้จาก
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
วันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562
4. จัดหลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร วันที่
1-31 กรกฎาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน

5. จัดหลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 4
วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2562
6. จัดหลักสูตรอบรบนักบินโดรนเพื่อการเกษตร พ .ศ.
2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรยังไม่มีแผนในการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงอุตสาหกรรมที่ชัดเจน รวมถึง เกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนา ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ โดยจะทาการกาหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการพั ฒนาตนเองในประเด็น การ
พัฒนาวิชาชีพเชิงอุตสาหกรรม เช่น ร้อยละ 20 ของคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโรงงาน หรือเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้คณาจารย์ที่ทาวิจัยหรือบริการวิชาการได้รับ
องค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานและหาแนวทางแก้ไข ทา
ให้สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
หลักสูตรและคณะฯ จะมีการประเมินคณาจารย์ ในหลักสูตรประจาปีโดยประธานหลักสูตรและ
ผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับคณะฯ ผ่านแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.วช-02) ทั้งนี้
ในการประเมินในหมวดภาระงานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อ
คือ การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และ การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์
มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ทางหลักสูตรและคณะฯ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าว
ไว้ จากนั้นประกาศเพื่อให้คณาจารย์ทราบเพื่อนาไปวางแผนสาหรับการประเมินและกาหนดประเด็นที่
ต้องการพัฒนาในแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ให้สอดคล้องกัน ในปี
2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการทวนสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐานแนบว่า
ตรงตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้และผลการประเมินถูกต้องหรือไม่ (อ้างอิง : หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ผลจากการดาเนินงานพบว่า คณาจารย์ในหลักสูตรมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมแนบหลักฐานในการพิจารณาอย่างครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ และมี
ผลการประเมินถูกต้อง จากนั้นทางหลักสูตรจึงส่งผลการประเมินไปยังคณะฯ เพื่อคัดเลือกคณาจารย์ที่มี
ผลงานระดับดีเด่นที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยจากการได้รับรางวัลทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยทางคณะฯ จะจั ดให้มีการมอบใบประกาศนียบัตรหรือโล่ห์รางวัลประกาศ
เกียรติคุณและแสดงความยินดีในวันรดน้าดาหัวผู้อาวุโสของคณะฯ อีกทั้งจะมีการเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดินพิเศษในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นหรือเป็นบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ (อ้างอิง : หลักเกณฑ์และวงเงินสาหรับการเลื่อนค่าจ้าง) แต่อย่างไรก็ตาม
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จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรทาการติดตามผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตร
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันหรือนาเสนอผลงานในงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เมื่อได้รับรางวัลได้มีการ
แจ้งให้ทราบในที่ป ระชุมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล (อ้างอิง : รายงานการประชุม ครั้งที่
6/2562) แต่ยังไม่มีรูปแบบในการสนับสนุนคณาจารย์ในหลักสูตรที่ชัดเจน และเนื่องจากงบประมาณของ
หลั ก สู ต รในการบริ ห ารจั ด การมี จ านวนจ ากั ด มาก ดั ง นั้ น ในปี 2563 หลั ก สู ต รจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ โดยจะแจ้งประกาศแสดงความยินดีใน Facebook ของคณะฯ รวมถึง Line กลุ่มสาขา
วิศวกรรมเกษตร เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งในการจูงใจให้คณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานต่อไป
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
หลักสูตรมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย โดยการแจ้งข่าวสารทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ผ่ านทาง
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ (E-manage) ให้แก่คณาจารย์ ในปี 2562 หลักสูตรได้มี
การปรับปรุงกระบวนการ โดยการกากับและติดตามการทางานวิจัยของคณาจารย์ผ่านความก้าวหน้า
งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท และได้มีการทวนสอบการประเมินและเปรียบเทียบประเภท และ
จานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยอ้างอิงเกณฑ์กาหนดระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการจากคู่มือ สกอ. ผลจากการดาเนินงานพบว่า คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการโดยมีระดับคุณภาพผลงานตามเกณฑ์ รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก สรุปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรตามปีปฏิทิน พ.ศ.2562 แสดงใน
ตารางที่ 6.8 และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก แสดงในตาราง
ที่ 6.9
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ตารางที่ 6.8 สรุปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรตามปีปฏิทิน พ.ศ.2562
ลาดับที่

ประเภทผลงาน

การอ้างอิงบทความ/ ตารา/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ระดับคุณภาพ

1

บทความใน Proceedings
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

วัชระ ผลไม้ และ เสมอขวัญ ตันติกุล (2562). ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5; 5 มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

0.2

2

บทความใน Proceedings
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

Manorart, W. & Tantikul, S. (0219). Design and evaluation of submersible venturi aerator.
The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB 2019); 29 July-1 August 2019. Universiti Teknologi Malaysia: UTM,
Malaysia.

0.4

3

บทความใน Proceedings
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

Panyoyai, N., Petchaihan, L., Wongsiriamnuay, T., Hiransatitporn, B. & Khamdaeng, T. (0219).
Simulation of temperature distribution in biochar kiln with different feedstock types. The
11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2019); 29 July-1 August 2019. Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.

0.4

4

บทความใน Proceedings
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

Khamdaeng, T., Somparn, W., Panyoyai, N., Sutassanamarlee, N., Tippayawong, N. &
Wongsiriamnuay, T. (0219). Densification and gasification of maize cob. The 11th
International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB 2019); 29 July-1 August 2019. Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.

0.4

5

บทความใน Proceedings
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T., Panyoyai, P., Sutassanamarlee, N., Klinkajorn, P. &
Panyoyai, N. (0219). Thermal properties and agricultural products of biochar production. The
11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2019); 29 July-1 August 2019. Universiti Teknologi Malaysia: UTM, Malaysia.

0.4

6

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 2)

ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย, นาพร ปัญโญใหญ่ และ ทิพาพร คาแดง (2562). สมบัติทางกลและทางเคมีกายภาพของวัสดุ
ท่อเทอร์โมไซฟอนชนิดทองแดงที่จุ่มแช่ในโมลาส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,

0.6

7(2), 27-40.
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ลาดับที่

ประเภทผลงาน

การอ้างอิงบทความ/ ตารา/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ระดับคุณภาพ

7

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 1)

ผดุงศักดิ์ พลศักขวา, ศตวรรษ รากะรินทร์ และ ทิพาพร คาแดง (2562). สภาวะที่เหมาะสมของการแยกน้าจากกาก
เฉาก๊วยโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(6), 625-663.

0.8

8

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 1)

นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ และ กาญจนา นาค
ประสม (2562). การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิตกิ ในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผล
กาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6), 1038-1053.

0.8

9

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (Scopus)

Homdoung, N., Sasujit, K., Uttharuan, J., Wongsiriamnuay, T., & Tippayawong, N. (2019).
Influence of torrefaction temperature and time on the yields and properties of torrefied
biomass. Engineering and Applied Science Research, 46, 170-175. doi: 10.14456/easr.2019.19

1.0

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

5.0

อ้างอิง : https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=291&year=2562
ตารางที่ 6.9 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประจาปีงบประมาณ 2562-2563
ลาดับที่

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน (บาท)

แหล่งทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
1

การแยกเนื้อในเมล็ดลาไยออกจากเมล็ดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า

2

การจัดการนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคา

41,304

3

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีการหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคา

208,972.50

4

การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลและไบโอชาร์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคา

100,000

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดาผงสาเร็จรูปพร้อมดื่ม

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

34,000

รวมแหล่งทุนวิจัยภายใน

428,800

598,676.50
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ลาดับที่

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน (บาท)

แหล่งทุนวิจัยภายนอก
6

การผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเกษตรและการนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน (สกว.)

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

3,734,458

ผศ.ดร.นาพร ปัญโญใหญ่
รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล
ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง
7

การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและการอบย่างสาหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (วช.)

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

415,000

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

79,200

ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง
9

การพัฒนาเครื่องหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

248,655

10

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

105,600

รวมแหล่งทุนวิจัยภายนอก

4,582,913

รวมเงินสนับสนุนการวิจัย

5,181,589.50

อ้างอิง : https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyByFacNew2.aspx?depID=291&year=2561,
https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyByFacNew2.aspx?depID=291&year=2562

ตารางที่ 6.10 สรุปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรปีปฏิทิน พ.ศ. 2560-2562
ปี
พ.ศ.

บทความ
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

บทความ
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ

อนุ
สิทธิบตั ร

บทความ
ในวารสาร
ระดับชาติ

บทความ
ในวารสาร
ระดับ
นานาชาติ

สิทธิบตั ร

ตารา/
หนังสือ

รวม

2562

1

4

-

3

1

-

-

9

2561

5

4

1

1

2

-

-

13

2560

7

6

1

2

1

-

-

17

รวม

13

14

2

6

4

-

-

39

อ้างอิง :

https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2560.aspx?dID=291,
https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=291&year=2561,
https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=291&year=2562

จากการประเมินกระบวนการพบว่า จานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2560-2562 (ตารางที่ 6.10) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากการลดลงของบทความในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ แต่สัดส่วนผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็
ตาม ระดับคุณภาพของผลงานยังมีค่าไม่สูงมากนัก (ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพผลงานเท่ากับ 0.56) ดังนั้น ในปี
2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ อาทิเช่น การมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้กากับและติดตามการทางานวิ จัย
การตีพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ระดับนานาชาติ โดยให้มีการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงานในระดับนานาชาติให้สูงขึ้น
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

1 2 3 4 5 6 7

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อน
ตาแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การสิ้นสุด
ตาแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]



6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษา
และภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]



6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การ
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูกกาหนด
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ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

1 2 3 4 5 6 7

และประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]



6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการถูกวินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากร [8]



6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูก
นามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ [9]



6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัย
กับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดาเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือการ
วางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจานวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการ
ทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกาหนด และการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน
และมีการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความจาเป็นพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้จัด
ให้ มีเ จ้ า หน้ าที่ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาโดยใช้ บุ คลากร ซึ่ง คณะและมหาวิ ทยาลั ยเป็น ผู้ จั ดสรร
ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินการให้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อ
ช่วยงานด้านงานบริหารธุรการ 1 คน และบริหารงานศึกษาอีก 1 คน ซึ่ง ปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิศวกรรม
อื่น ๆ อีก 3 หลักสูตร (2 ใน 5 หลักสูตร) ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน การศึกษาอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ นักบริหารการศึกษาด้านวิชาการ และการกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ นั้น
คณะเป็นผู้จัดหาและดาเนินงานปฏิบัติงาน รวม 26 คน ร่วมกับสาขาอื่น ๆ ที่คณะดูแล ทั้งสิ้น 11 หลักสูตร
หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อมอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน (รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562) เช่น
การดูแลอุปกรณ์ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาทุกสัปดาห์ การซ่อมแซมรายการที่เสียหาย
และช่วยสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้น ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านห้องสมุด เจ้าหน้าที่ สารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและการศึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนว
การศึกษา ซึ่งอยู่ในสังกัดของหน่วยงาน กลางของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ สานักหอสมุด สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรองรับ การสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรในภาพกลาง
ระดับมหาวิทยาลัย
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7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดาเนินการภายใต้กระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
กระบวนการสรรหาบุคลากร โดยกาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตามคู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามแนว Competency (คู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง) และกาหนดให้บุคลากรผู้สมัครตั้งแต่วุฒิปริญญา
ตรี ขึ้ น ไป ต้ อ งมีผ ลทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษ เพื่ อประกอบการพิ จารณาด้ ว ย นอกจากการ
ดาเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสรรหามีการใช้ระบบคุณธรรม
(merit system) ที่เน้นความรู้ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทางาน เช่น โครงการ
บริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีคุณวุฒิ
และดารงตาแหน่งในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้มาดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ที่สังกัดส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้
ความสามารถ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (มติที่ประชุมการประเมินพนักงาน
รายได้เข้าสู่พนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับ
มหาวิทยาลัยที่ยั งไม่ได้รับ การบรรจุ การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมี career path
อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้กาหนดกรอบ
ประเภททั่ว ไป ระดับช านาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ด้ว ย
ผลงานให้กับทุกตาแหน่งโดยไม่จากัดจานวน ทั้งนี้ ยกเว้นตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ
โดยต้องขอประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรื อเชี่ย วชาญเฉพาะ ระดับ ชานาญการพิเศษ ที่มหาวิทยาลั ยยังไม่ได้กาหนดให้ ซึ่งต้องรอการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในกากับก่อนจึงจะเสนอประเมินค่างานต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไปได้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ใช้บุคลากร ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ จั ด สรรด าเนิ น การสนั บ สนุ น การด าเนิ น การให้ คณะวิศ วกรรมและอุ ตสาหกรรม เกษตร ได้ จัด สรร
เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยงานด้านงานบริหารธุรการ 1 คน และบริหารงานศึกษาอีก 1 คน ซึ่ง ปฏิบัติงานร่วมกับ
สาขาวิศวกรรมอื่น ๆ อีก 3 หลักสูตร (2 ใน 5 หลักสูตร) ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน การศึกษาอื่น ๆ เช่น
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักบริหารการศึกษาด้านวิชาการ และการกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ การเงินและ
พัสดุ นั้น คณะเป็นผู้จัดหาและดาเนินงานปฏิบัติงาน รวม 26 คน ร่วมกับสาขาอื่น ๆ ที่คณะดูแล ทั้งสิ้น 11
หลักสูตร หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อมอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน (รายงานการประชุม ครั้งที่
5/2562) เช่น การดูแลอุปกรณ์ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาทุกสัปดาห์ การซ่อมแซม
รายการที่เสียหาย และช่วยสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้น ได้
จัดสรรเจ้าหน้ าที่ปฏิบั ติการด้านห้องสมุด เจ้าหน้าที่ สารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและการศึกษา
เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา ซึ่งอยู่ในสังกัดของหน่วยงาน กลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักหอสมุด
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ส านั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ และบัณ ฑิต วิท ยาลั ย เพื่ อรองรับ การสนับ สนุ นการด าเนิน งานของ
หลักสูตรในภาพกลางระดับมหาวิทยาลัย
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดทาสมรรถนะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
สมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่ง และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการทุกกลุ่ มงาน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการกาหนดหั วข้อสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
บุคลากรทุกประเภท และหัวข้อสมรรถนะหรือความสามารถที่จาเป็นและสอดคล้องกับภารกิจที่บุคลากรแต่
ละประเภท ในแต่ละระดับตาแหน่งปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงกาหนดรายละเอียดของสมรรถนะประจากลุ่มงาน
ให้ มีรายละเอีย ดที่ครบถ้ว น ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดชื่อ คานิยาม กาหนดการจัดระดับ และ
กาหนดพฤติกรรมในแต่ละระดับ (คู่มือสมรรถนะบุคลากร)
คณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ ง ( ค าสั่ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดสมรรถนะฯ) และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ได้นาเสนอการกาหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ผู้บริหาร และสมรรถนะกลุ่มงาน จานวน 11 กลุ่มงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรประจาปี 2552 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความสามารถของบุคลากร
ต่ อ มาได้ มี ก ารก าหนดสมรรถนะประจ ากลุ่ ม งานลู ก จ้ า งประจ าขึ้ น มา เป็ น กลุ่ ม ง านที่ 12 กลุ่ ม งาน
ลูกจ้างประจา ต่อมาคณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่งและคณะกรรมการ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัย แม่โ จ้ ได้ร่ วมกับบุคลากรกลุ่มลู กจ้างประจาทุกกลุ่ มงาน กาหนดสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานลูกจ้างประจาขึ้นมา และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ ในการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุม ครั้ง ที่ 4/2554 เมื่อ วั นที่ 12
มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในการเพิ่มสมรรถนะกลุ่มงานลูกจ้างประจา จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงาน
บริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง พร้อมกับปรับ ปรุง เพิ่มเติมตาแหน่งในบางตาแหน่ง
และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละตาแหน่ง ในการประเมินตามคู่มือ
สมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 (คู่มือประเมินสมรรถนะ)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการนาสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว มาใช้ในการวัดและ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี และปัจจุบันมหาวิทยาลัย เห็นว่า
สมรรถนะดังกล่ าวควรมีการปรั บปรุ ง เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒ นาให้ การทางานของบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น มีการทางานที่มีป ระสิ ทธิภ าพ/ประสิ ทธิผ ล ให้ ส อดคล้ องกั บสภาวการณ์ใ นปัจจุบั นมากขึ้ น
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ ง
ดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกครั้งหนึ่ง และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดาเนินการ
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7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
และมีความก้าวหน้าตามเส้นทางการทางานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ในแผนความต้องการพัฒนา
ตนเองทั้งการเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาในระดับที่สูงขั้น และความต้องการในการขอตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองตามตาแหน่งหน้าที่ ความต้องการ และความชานาญในอัตรา
ปีงบประมาณ 15,000 บาท/คน ตามนโยบายการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้คณะ ฯ มีการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้า ร่ ว มโครงการและกิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับ การพัฒ นาศั กยภาพ และ
ประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละสายงานทั้งภายในและภายนอกคณะ
ในระดับมหาวิทยาลัย ได้ดาเนินจัดอบรมให้กับบุคลากรในภาพรวมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เช่น การอบรมหลั กสู ตรก้า วใหม่ ทั้ง ประเภทวิช าการ และประเภทสนับสนุน การอบรมเกี่ยวกั บการ
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสาหรับบุคลากรใหม่ โครงการผู้บริหารพบบุคลากร โครงการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ การบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของผู้ อ านวยการในส านั กงานอธิการบดี โครงการเสวนา
ผู้บริหาร CEO Forum เป็นต้น ขณะเดียวกัน มีการอบรมฯ เฉพาะด้าน เช่น ด้านพัสดุ ด้านการเงิน ด้าน
บริหารงานทั่วไป ด้านนิติกร ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการจัดส่งบุคลากรตาม
ตาแหน่งงาน เข้ารับการอบรมฯ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรนี้ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยจัดทาการวิเคราะห์ความต้องการความจาเป็นของ
บุคลากรตาม IDP ที่บุคลากรได้จัดทาขึ้น (แบบฟอร์ม IDP) ตรงกับตาแหน่งงานหรือภาระงานที่รับผิดชอบ
หรือไม่ และได้มีการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาตามแผน IDP ที่ได้กาหนดขึ้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้
ทาการอบรมฯตามหัวข้อ ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาบุคลากร และ
จั ดทาระเบี ย บ ประกาศ ที่เ อื้อต่อ การพั ฒ นาตนเอง ทั้ง ด้านการลาศึกษาต่อ ในระดั บที่สู ง ขึ้น การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ การไปอบรมฯที่เกี่ยวข้อง การทางานวิจัย การไปเขียนหนังสือและ ตารา (ขั้นตอนการ
ลาศึกษาต่อ การขอตาแหน่งทางวิชาการ การขอไปฝึกอบรม/วิจัย การไปเขียนหนังสือและตาราทาง
วิชาการ) มีการติดตามด้านการพัฒนาตนเอง ตาม IDP ที่ได้กาหนดไว้ โดย ผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไปตาม
กาหนดหรือไม่ มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตามตัว ชี้วัดในแผน พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ จากที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มาเป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของปีต่อไป
(แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินจัดอบรมให้กับบุคลากรในภาพรวมตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น การ อบรมหลักสูตรก้าวใหม่ ทั้งประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน
การอบรมเกี่ยวกับการโครงการชุดหลักสูตร การอบรมสาหรับบุคลากรใหม่ โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของผู้อานวยการในสานักงานอธิการบดี
โครงการเสวนาผู้บริหาร CEO Forum เป็นต้น ขณะเดียวกัน มีการอบรมฯเฉพาะด้าน เช่น ด้านพัสดุ ด้าน
การเงิน ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนิติกร ด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ
จัดส่ง บุคลากรตามตาแหน่งงาน ไปรับการอบรมฯ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ ตามระบบ e-manage ของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
เป็นผู้บันทึก
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7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับ เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผ ลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการ
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการดีเด่น และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนั ก งานราชการดี เ ด่ น โดยมี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั น กั บ ของ
ข้า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ าดี เ ด่ น โดยอนุโ ลม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า ประจ าปี 2562 จ านวน 1 คน ส่ ง ผลไปยั ง ต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดาเนินงานของคณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือก และมอบเกียรติบัตร
พร้อมทั้งจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์
คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ในด้านการเรียนการสอน โดย
บุคลากรสายสนับสนุนได้นานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ผลงานการประดิษฐ์ทางวิศวกรรมระดับชาติ TSAE
Auto Challenge 2020 Student Formula (หนังสือขออนุมัติเดินทาง)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้ใช้
แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยมีระบบการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้าน
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะ
มี การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนั ก งาน ราชการ ดี เ ด่ น และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น โดยมีการกาหนดหลั กเกณฑ์ การคัดเลือกโดยใช้ห ลักเกณฑ์
เดียวกันกับของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจาดีเด่น โดย อนุโลม ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การครองคน
ครองตน ครองงาน และผลงานเป็นที่ประจักษ์โดย คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งผลให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการและลูกจ้างประจาปี 2562 จานวน 1 คน
ส่งผลไปยั งต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณา ผลการคัดเลื อกพนักงานมหาวิทยาลั ยสายวิช าการ
จานวน 1 ราย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1 ราย และพนักงานราชการ จานวน 1
ราย โดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจา ดีเด่น จะได้เข้าพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกี ยรติ (ครุฑทองคา)
และหนั งสื อที่ร ะลึ กในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และในส่ ว นของการคัดเลื อก
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจาปี 2562 จะได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีในพิธี
ไหว้ครูประจาปี ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 และ ได้รับการจัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้างเพิ่มเติมจาก
ส่วนกลาง
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน

7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสาย
สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการ
นักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา

1

2


3

4

5

6

7

82

ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน

1

2

งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]



7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน [3]



7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]



7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ [5]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



3

4

5

6

7
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี
การบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดย
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจาเป็น
4. มีการจัดการให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ
การบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ทางาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสาเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
นั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้างเสริม การเรียน
การสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
หลั ก สู ต รมี น โยบายในการรั บ นั ก ศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย งบประมาณการบริ ห ารของ
หลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา และทุนวิจัยที่ได้รั บการจัดสรร มีการกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การรับนักศึกษาซึ่งกาหนดไว้ใน มคอ. 2 และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับ พ.ศ. 2560 โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในหลายช่องทาง
โดยคณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย อาทิเช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ สปอทโฆษณา
ทางสถานีวิทยุ เป็น ต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานในกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาดังแสดงในภาพที่ 8.1

84

ภาพที่ 8.1 กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ร่ ว มกั บ ทางคณะฯ โดยใช้ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อ อนไลน์ ป ระกอบด้ ว ยเว็ บ ไซต์ ค ณะฯ และ Facebook
( https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2084,
https://thth.facebook.com/EngineerMJU/) รวมถึงการประชาสัมพันธ์แบบส่วนตัวโดยใช้ทุนการศึกษาเป็นส่วน
ช่วยในการสร้างความน่าสนใจให้กับหลักสูตร ผลจากการดาเนินงานพบว่า ผู้สนใจสามารถเข้าถึงสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้ง่าย รวดเร็ว และมีความต้องการที่จะศึกษาต่อมากขึ้นหากมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า รายละเอียดของหลักสูตรที่แสดงบนเว็บไซต์ยังไม่
สมบูรณ์ ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะทาการเพิ่มรายละเอียดใน
เว็บไซต์เกี่ยวกับทุนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา อาชีพหลังจบการศึกษา และ มคอ. 2
เพื่อให้ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลื อก ตัดสินใจ และประเมินเลือกผู้สมัครให้เข้ามาเป็น
นักศึกษา รายละเอียดแจ้งไว้ในหัวข้อที่ 5.1 การประเมินผู้เรียนในส่วนกระบวนการรับเข้า โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับ การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาจากพื้นฐานในด้านการทา
วิจัยและความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปัญหางานวิจัย ผลจากการ
ดาเนิน งานพบว่า ผู้ ส มัครสามารถสอบผ่านเกณฑ์ในการคัดเลื อกที่ทางหลั กสูตรและมหาวิทยาลั ยได้
กาหนดไว้ทั้งหมด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีจานวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีการศึกษา
แสดงในตารางที่ 8.1 และจานวนนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรแสดงในตาราง
ที่ 8.2 จากการประเมินกระบวนการพบว่า นักศึกษามีระดับผลคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละ
เกณฑ์การประเมินที่ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้นักศึกษาใช้ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาแตกต่าง
กัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยในระหว่างการศึกษา เช่น ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานของ
นักศึกษา ช่วงเวลาในการอนุมัติทุน สนั บสนุนงานวิจัยจากแหล่ งทุนต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้ น ในปี 2563
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะหาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็น
รายบุคคล พิจารณาจากผลประเมินจากการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลักสูตร
และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมและติดตามเพื่อส่งเสริมการพั ฒนาไปสู่การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตารางที่ 8.1 จานวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีการศึกษา
จานวนผู้สมัคร
ปีการศึกษา

จานวนคนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัครเรียน

จานวน นศ. ที่ลงทะเบียน
จริง

2562

3

3

3

2561

5

8

8

2560

5

8

6

อ้างอิง : https://erp.mju.ac.th/qaRpt9.aspx
ตารางที่ 8.2 จานวนนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปี
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2562

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
3

-

-

-

ไม่สาเร็จตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตร

รวม

-

-
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2561

8

7

-

-

7

7

2560

6

6

4

-

4

4

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิจัยของนัก ศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รายละเอียดแจ้งไว้ในหัวข้อที่ 5.1 การประเมิน
ผู้เรียนในส่วนการสอบเพื่อจบการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรมีการติดตามภาระงานและผลการดาเนินการ
วิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมถึงคณาจารย์ในหลักสูตร รายละเอียดแจ้งไว้ใน Criterion 6
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อที่ 6.2 และ 6.7 ตามลาดับ การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักศึกษามีขั้นตอนติดตามผ่านระบบทะเบียนกลางและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามลาดับ กล่าวคือ
หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งเตือนมายังหลักสูตร ทาง
หลักสูตรจะดาเนินการในการติดตามนักศึกษาและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ โดยมีวิธีการแจ้งในหลาย
รูปแบบ เช่น การแจ้งทางโทรศัพท์ การแจ้งผ่าน Facebook หรือ Line และการแจ้งแบบเป็นทางการผ่าน
เอกสารราชการที่ออกโดยหลักสู ตร เป็ นต้น หลั กสูตรมีการปรั บปรุ งกระบวนการ โดยการติดตามว่า
นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาใดบ้างตามแผนการศึกษาและวางแผนการเปิดรายวิชาให้แก่นักศึกษา
รวมถึงการสอบภาษาอังกฤษ หลักสูตรได้เร่งรัดให้ไปทดสอบภาษาอังกฤษและติดตามผลการสอบ หากสอบ
ไม่ ผ่ า น หลั ก สู ต รจะด าเนิ น การจั ด ตารางเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นหรื อ อบรมด้ า น
ภาษาอังกฤษของนั กศึ กษา ผลจากการดาเนิน งานพบว่า ในปีก ารศึก ษา 2562 มีนัก ศึกษาที่ยัง ไม่ไ ด้
ลงทะเบีย นวิช าเอกเลือกตามแผนการศึกษา หลักสู ตรจึงได้ดาเนินการเปิดรายวิช าเอกเลื อกจานวน 2
รายวิชา ได้แก่ รายวิชา วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 และรายวิชา วก 564 การวิเคราะห์
พลังงานความร้อน (อ้างอิง : รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562) และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศป 641 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดได้ทั้งหมด จานวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่
1 จานวน 3 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คน จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในส่วนของการ
ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการทาวิจัยของนักศึกษาทุกสัปดาห์ ผ่านรายวิชาสัมมนา นักศึกษามี การ
นาเสนอความก้าวหน้าและถามตอบเป็นภาษาไทย ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะให้มีการพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบ
การนาเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและใช้การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับ
ภาษาไทย รวมถึงการจัดประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้ามามีส่วนร่วมในรายวิชาเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนด้วย
8.4 มีการจัดให้คาแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางาน
หลักสูตรมีการดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการเรียนผ่านทางแอปโซเชียลเน็ตเวิร์
กต่าง ๆ เช่น Personal inbox และ Line เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ง่ายและรวดเร็ว หรือหากหลักสูตรพิจารณาแล้วว่านักศึกษามีปัญหาที่
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ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะมีการนัดหมายให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อสอบถามรายละเอียดของปัญหา
และให้คาแนะน าเป็ นรายบุ คคล นอกจากนี้หลั กสูตรได้จัดให้มีห้องพักนักศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ส่ วนกลาง
สาหรับนักศึกษาพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ทากิจกรรมในการ
เรียนร่วมกัน ในส่วนของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ฟรีภายในมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตรได้ซื้อฐานข้อมูลรายปีของ ASABE เพิ่ม
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทความได้ 100 ชื่อเรื่อง และมาตรฐานได้ 5 ชื่อเรื่อง โดยนักศึกษาสามารถสแกนดู
บทคัดย่อได้ฟรี หากต้องการบทความฉบับเต็ม นักศึกษาจะต้องแจ้งประธานหลักสูตรให้ทราบเพื่อทาการ
ดาวน์โหลดให้
ในส่วนการนาเสนอผลงานวิจัย หลักสูตรมีการสนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยเบิกจ่าย
ตามจริงแต่ไม่เกินคนละ 10,000 บาทตลอดการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ต่าง
ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและจากการสอบถามความต้องการของนักศึกษาพบว่า
นักศึกษาต้องการให้ทางหลักสูตรเสริมความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะ (Smart Farm)
มากขึ้น ดังนั้นในปี 2562 ทางหลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะและการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดย Dr.
Wang Xinhua สังกัด Department of Water Resource, Faculty of Water Conservancy, Yunnan
Agricultural University, China ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง “Solving the Water Pollution in
Lulinang County” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง “Water Footprint for Agriculture in
Yunnan” ในวันที่ 15 มกราคม 2563 และเรื่อง “Grey Water Footprint in Domestic Sewage
Treatment Plant” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:30-12.00 น. ณ ห้อง E516 (อ้างอิง : สื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ) สาหรับกิจกรรมด้านอื่น ๆ หลักสูตรได้จัดแฝงไว้ในรายวิชา เช่น การดูงานนอก
สถานที่ในรายวิชา วก 513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร (อ้างอิง : หนังสือขอความอนุเคราะห์
ดูงาน) และมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการในลักษณะ Project Base เพื่อ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาพร ปัญโญใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการส่งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริ
อานวย เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ผลจากการดาเนิ น งานพบว่า ในส่ ว นการจัดโครงการพัฒ นานั กศึกษาและ
โครงการบริการวิชาการ ทั้ง 2 โครงการมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมจานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
และนักศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 75) (อ้างอิง : รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Prof. Wang) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเนื่องจากโครงการพัฒนานักศึกษาที่ทาง
หลั กสู ตรได้จั ดขึ้น สอดคล้ องกับความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้ ในส่ว นการนาเสนอ
ผลงานวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 1 คน ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on
Sustainable Energy and Green Technology (SEGT 2019)” เมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562 (อ้างอิง
: ใบประกาศนียบัตร Best Paper Award) จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรได้ผลลัพธ์จาก
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริ ยะและการมุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักศึกษาพัฒ นาทักษะการเรียนรู้และใช้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการวางแผน
ผลักดันนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมาก
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ขึ้น รวมถึงการวางแผนดาเนินงานเรื่องการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree ร่วมกับหลักสูตรของ National
Pingtung University of Science and Technology (NPUST) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบการศึกษา
จากหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึง
สุขภาวะส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรได้ร่วมกันบริหารและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม
และจิตใจ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรีย นรู้ การเรียนการสอน การ
ทางานวิจัย และสุขภาวะส่วนบุคคล รายละเอียดดังนี้
ห้องสมุด : นักศึกษาสามารถเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อใช้บริการสารสนเทศและบริการทางวิชาการ เช่น
การค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เป็นต้น ห้องสมุดคณะตั้งอยู่บนชั้น 2
ของอาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบริการในวันและเวลาราชการ ส่วนสานักหอสมุดตั้งอยู่ ณ อาคาร
วิภาต บุญศรี วังซ้าย เปิดบริการในวันและเวลาราชการ วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 10.0018.00 น. ช่ ว งสอบขยายเวลาปิ ด ถึ ง 24.00 น. และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร นอกจากนี้
สานักหอสมุดยังเปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ต้องการใช้บริการ โดยไม่
จาเป็นต้องมาใช้บริการที่ห้องสมุดผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด URL https://www.library.mju.ac.th ในปี
2562 ในส่ ว นส านั กหอสมุ ด มีก ารปรั บปรุ งกระบวนการ โดยได้มี การจัดหาและให้ บริก ารทรั พยากร
สารสนเทศที่หลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ โดยจัดแบ่งตามลักษณะประเภทของสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว มีการดาเนินการบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการทางด้านกายภาพ เช่น ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 เป็นพื้นที่
นั่งอ่านและ Co-Working Space มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดตะเกียบเป็นหลอดไฟชนิด LED
เพื่อให้ได้แสงสว่างที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน และมีการล้างเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องปรับอากาศในโครงการ Green Office ปรับปรุงในด้านความปลอดภัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพิ่มทั่วทั้งอาคาร การปรับปรุงชุดตู้ดับเพลิง และการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น
อาคารเรียน : หลักสูตรได้มีการจัดพื้นที่/ สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือทางานร่วมกัน มีห้องประชุมทั้งหมด 2 ห้องที่สามารถใช้สาหรับการประชุม
สัมมนา สอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ นาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้ และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ มีห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ทางานวิจัยและมีพื้นที่ส่วนกลางใน
หน่ว ยวิจัย ไว้สาหรั บเป็น ที่ระดมความคิดและเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่น
การเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย และหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีสีเขียวและเชิงนิเวศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย
ภายในอาคารเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าสารอง ถังดับเพลิง เป็นต้น
และมีแ ม่บ้ านท าหน้ า ที่ดูแลและทาความสะอาดพื้นที่ในอาคารทุกวัน โดยในปี 2562 มีการปรั บปรุ ง
กระบวนการ โดยการปรับปรุงห้องพักนักศึกษาปริ ญญาโท ห้องประชุม และห้องเรียน (อ้างอิง : รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 7/2562) มีการติดตั้งระบบสแกนก่อนเข้าในบางพื้นที่ จัดให้มีโต๊ะทางานส่วนบุคคล
เพียงพอกับจานวนนักศึกษา มีการติดตั้งวิดีโอโปรเจ็คเตอร์ อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการใช้ใน
การเรียนการสอน การติดตั้งไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน รวมถึงการดูแลสิ่งอานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นพร้อมขนมและเครื่องดื่ม กระติกน้าร้อน เป็นต้น
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ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : มหาวิทยาลัยมีการให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการค้ น คว้ า วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา โดยกองเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัย มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการตลอด 24 ชั่วโมง มี
การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยในปี 2562
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ โดยการเพิ่ ม จุ ด กระจายสั ญ ญาณ MJU_WLAN_Plus,
MJU_WLAN_Plus_WebPortal ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในบริเวณอาคารต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง
จุ ด กระจายสั ญ ญาณเครื อข่ ายไร้ ส ายของ บมจ. แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิส (AIS) และ บมจ. ทรู
อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (True) เพิ่มเติม จานวนรวมทั้งหมด 2,450 จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
ผลจากการดาเนินงาน หลักสูตรได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ วิ เคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation, SD) แล้วแปลผลคะแนนระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของจอห์น
ดับบลิว เบสท์ (วิภาวรรณและคณะ, 2552) ดังนี้
- 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
- 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย
- 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
- 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
จากการให้ นักศึกษาประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงข้างต้น
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีระดับความพอใจมาก ผลประเมินแสดงในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หัวข้อการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน

ความพึง
พอใจ

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.20 ± 0.16 ระดับความพึงพอใจมาก)
1. อาคารเรี ย น ห้ อ งเรี ย น และห้ อ งปฏิ บัติ การมี ความ
พร้อมต่อการจัดการศึกษา

4.36

0.50

มาก

2. ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ห้ อ งสมุด ตารา/หนั งสื อ แหล่ ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

4.18

0.40

มาก

3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.45

0.52

มาก
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หัวข้อการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน

ความพึง
พอใจ

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับยุคสมัย

4.18

0.40

มาก

5. การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สัง สรรค์แ ลกเปลี ่ย นบทสนทนา หรือ ท างาน
ร่วมกัน

4.09

0.70

มาก

6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

4.00

0.89

มาก

7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย

4.36

0.92

มาก

8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

4.09

0.70

มาก

9.
มีอ ุป กรณ์แ ละเครื ่อ งมือ พื ้น ฐานที ่จ าเป็น และ
เหมาะสมในการทาวิจัย

4.09

0.54

มาก

จากการประเมินกระบวนการพบว่า ควรปรับปรุงเรื่องการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง แต่เนื่องจากหลักสูตรมีงบประมาณจากัด ดังนั้นการจัดให้มีบริการคอมพิวเตอร์อาจมีภาระใน
การซ่อมแซมและบารุงรักษาเพิ่มเข้ามา อีกทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จึงอาจมีค่าใช้จ่ายในการอัพเดทซอฟท์แวร์รวมถึงฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้หลักสูตรเห็นว่า
นักศึกษามีคอมพิวเตอร์ Laptop ทุกคน ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะ
ดาเนินการประสานไปยังกองเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานมหาวิทยาลัย และแจ้งให้นักศึกษาทราบในส่วน
การบริการด้านซอฟท์แวร์ และในส่วนการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หากเกิดปัญหาเรื่องสัญญาณล่ม
หรือมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของสัญญาณ หลักสูตรจะดาเนินการประสานไปยังนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ของคณะฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดูแลและอานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ

คุณภาพผูเ้ รียน

1

2

3

8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบาย
การรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]



8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์
ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]



8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
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ข้อ

คุณภาพผูเ้ รียน

1

2

3

8.4 มีการจัดให้คาแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน
และความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางาน [4]



8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้าง
เสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะ
ส่วนบุคคล [5]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ดาเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครือ่ งมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง
ๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลัน่ กรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้
เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน การทาวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกาหนดและดาเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึงการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องจัดทา
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย
1. หลักสูตรได้จัดทาห้องเรียนหรือห้องบรรยาย สาหรับนักสาหรับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อ
ความสะดวกในเชิงการบริหารจัดการ ความพร้อมและประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้การใช้งานเป็นอิสระ
และเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ (ห้อง Study Room)
2. หลักสูตรได้จัดทาห้องพักให้กับนักศึกษาของหลักสูตรโดยเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
สมาธิ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi ความเร็วสูงรองรับให้นักศึกษา
สาหรับการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าและทางานในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งในห้องออกแบบให้มีโต๊ะ
และเก้าอี้ของแต่ละคนไม่ให้แออัดจนเกินไป มีระบบปรับอากาศที่ทาให้ห้องมีอุณหภูมิและระดับความดัง
ของเสียงที่เหมาะสมต่อการทางาน (โต๊ะทางานส่วนตัวในห้อง Study Room)
3. หลักสูตรมีห้องประชุมย่อยของหลักสูตรและสามารถใช้เป็นห้องนาเสมองาน สอบวิทยานิพนธ์
หรือปรับใช้เป็นห้องบรรยายได้ขนาดย่อมได้ โดยห้องดังกล่าวมีระบบปรับอากาศ มี LCD โปรเจคเตอร์
พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งรอบๆ ห้องดังกล่าวสามารถปรับเป็นห้องจัดแสดงผลงานนักศึกษา หรือเครื่องมือ
และอุปกรณ์กรณีที่ใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ห้องประชุมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และห้องประชุมย่อยของหลักสูตร)
4. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สาหรับใช้รองรับการศึกษา การทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์
ค่อนข้างมาก โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรออกแบบไว้ ทาให้นักศึกษาสามารถใช้งานหรือ
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ศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาและเต็มประสิทธิภาพ โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้สามารถ
ทางานวิจัยและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาวิศวกรรมเกษตร)
9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีห้องสมุดของคณะเพื่อรองรับการให้บริการในการสืบค้น
ข้อมูลโดยมีเอกสาร/หนังสือ/ตารา/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเกษตร
ให้เป็นเฉพาะทางให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง (อ้างอิง...และภาพบรรยากาศห้องสมุดคณะฯ) ทั้งนี้
คณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการเสนอซื้อทรัพยากร โครงการ New Book Knock Knock งาน Maejo Book
Fair เป็นประจาทุกปี เพื่อนาทรัพยากรดังกล่า วมาไว้บริการสาหรับผู้ใช้บริการของคณะฯ ด้วย (อ้างอิง... :
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญซื้อหนังสือ และเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ในงาน Maejo book fair 2019)
ห้องสมุดคณะอาจมีข้อจากัดในแง่ปริมาณ/คุณภาพของเอกสาร/หนังสือ/ตารา/วิทยานิพนธ์ ที่นักศึกษาที่
ต้องการสืบค้น ซึ่งนักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Smart Library ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเอง
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (anytime anywhere) (อ้างอิง สศ 9.2-1 : เมนู Research Tools &
Collections บนเว็บไซต์สานักหอสมุด) มีการให้บริการหนังสือ ตารา วารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยตามหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลั ย จานวน 99 หลักสูตร
ประกอบด้วยหนังสือ/ตารา/สิ่งพิมพ์ จานวน 193,345 เล่ม วารสารจานวน 1,337 รายชื่อ โสตทัศนวัสดุ
จานวน 4,452 รายชื่อ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 32 ฐาน (รวมฐานข้อมูล ที่ สกอ. บอกรับ) เช่น ACM
Digital Library, ACS, ProQuest, CRC, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Science Direct, CAB
eBooks, Springer Link เป็นต้น
9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เป็นห้องปฏิบัติการที่ มุ่งเน้นงานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างด้านอาหาร สินค้า
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 คาขอใช้บริการ รวมทั้ง
ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับการทาปัญหาพิเศษ งานวิจัย และโครงการต่างๆ แก่
นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ อาจารย์ นั ก วิ จั ย ตลอดจนบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ จาก
นักวิทยาศาสตร์ บริการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และด้านระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาคารนาร่องของสาขาเทคโนโลยีทางอาหารและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาค้นคว้าทางด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การถนอมอาหาร การวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุทางการเกษตร และมี
เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์มากมายหลายชนิดเพื่อให้รองรับกับการศึกษาและวิจัย ซึ่งห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวถูกออกแบบเป็นมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมทางอาหาร
3. คณะมีห้องปฏิบัติการการหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลิตภัณฑ์/วัสดุเกษตร/วัสดุ
สั ง เคราะห์ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามแม่ น ย าและมี ค วามละเอี ย ดสู ง เพื่ อ รองรั บ การออกแบบ
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เครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องจักรกลอาหาร และรองรับการทาโครงงาน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งในคณะและต่างคณะ
4. หลักสูตรมีหน่วยปฏิบัติการแปรรูปผลิตเกษตร ซึ่งมีเครื่องมือ/อุปกรณ์สาหรับการแปรรูป
หลากหลาย มีเครื่ องอบแห้ งระบบไมโครเวฟ แบบลมร้อน เครื่องทาความเย็น และเครื่องมือวัดความ
ละเอียดสูง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การศึกษา วิจัย ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
5. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm and Agriculture
solution Research Unit) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ศึกษาระบบ
เซ็นเซอร์ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย การควบคุมอัตโนมัติ โดรนที่ใช้ในการสารวจและการเกษตร ระบบ
การปลูก/อารักขาพืชแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
6. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ Green and Eco Technology Research Unit เพื่อเป็นแหล่งให้
นักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อการนาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นพังงานความร้องสาหรับผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร การนาของเหลือใช้ทางการเกษตรมาทาเป็นไบโอชาร์เพื่ อบารุงดินสาหรับ
การปลูกพืช การพัฒนาสร้างเตาไบโอชาร์มลพิษต่า ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การผลิตพืช
7. หลักสูตรมีห้องแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาเครื่องต้นแบบให้
เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะแปลงปลูกและพืชที่ปลูก ตลอดจนพัฒนาระบบการขับเคลื่อนเพื่อให้
รับกับสภาพพื้นนาทางภาคเหนือตอนบน พัฒนาระบบการให้น้าและเติมอากาศเพื่อเลี้ยงสัตว์น้าและบาบัด
น้าเสีย เป็นต้น
8. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากน้ามันเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถแยกและผสมน้ามันเหลื อ ใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวมาเป็นไบโอดีเซล และนาไปทดสอบกับ
เครื่องยนต์ต้นกาลัง ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกาลัง (ห้องปฏิบัติการน้ามันเหลือใช้)
นอกจากนั้นคณะได้จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ สาหรับการศึกษาและวิจัย เช่น เครื่องวิเคราะห์
อุณหภูมิ(Thermal Analyzer) เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย (Exhaust Analyzer) เครื่องมือวัดแรงม้าแรงบิด
เป็นต้น
9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการ ดังนี้
- มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดย
มีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 477 จุดให้บริการ
- มีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จานวน 850
จุดให้บริการ และบมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (True) จานวน 113 จุดให้บริการ
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- มีห้องบริการอินเทอร์เน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี สาหรับเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการค้นคว้า ซึ่งมีให้บริการทั้งหมด 3 ห้องบริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริก ารทั้งหมด 278
เครื่อง
- มีการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ สาหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับการเรียนการสอน
- มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่
ทาหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการดาเนินงานวิจัย อาทิ
i-Thesis และโปรแกรมสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ เช่น Endnote
3. คณะฯ มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย ทั้งที่
ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างครบถ้วน
4. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประจาอยู่ที่ห้องสมุดสาหรับการค้นคว้าข้อมูล
9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว่างและการระบายอากาศ ตลอดจนจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา เช่น อาคารเรียน
รวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี หอพักนักศึกษา โดยจัดให้มีลิฟท์ ทางเดิน ทางลาด ห้องน้าและห้อง
อาบน้าสาหรับผู้พิการ ฯลฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการ
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การเตรียมการสาหรับในกรณีฉุกเฉิน และ
การจัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ในการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม
และจัดสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้าย และ
สัญลักษณ์
2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยรอบอาคารทุกอาคารจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ทั้งต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงา และไม้
ประดับเพื่อความสวยงาม ตลอดจนภายในอาคารก็ออกแบบให้มีสนามหญ้าสีเขียวตลอดทั้งปี บนอาคารก็มี
ต้นไม้ประดับในจัดที่สาคัญๆ อีกทั้งยังมีอาคารสาหรับเพาะปลูกต้นไม้ประดับของตนเอง นอกจากนั้นยัง
สนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมสานักงานสีเขียว (Green office) ตลอดจนการกาหนด
พื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ
3. คณะจัดให้มีมุมพักผ่อน มุมกาแฟ และโรงอาหารให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อลดอันตราย
จากการที่นักศึกษาออกไปทานอาหารนอกสถานศึกษา ซึ่งแต่ละจุดถูกรองรับด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
(Wi-Fi) ทาให้นักศึกษาสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่นอกห้องเรียน
4. คณะมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด และมียาม
รักษาความปลอดภัยในยามวิกาล และมีการปิด-เปิดอาคารโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
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เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพืน้ ฐาน

1

2

9.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ
ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและ
การทาวิจัย [1]



9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [3,4]



9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]



9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]



9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตราฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็น
พิเศษ [7]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



3

4

5

6

7
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะนาและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตร
เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เริ่ม
เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 จึงยังไม่ถึงรอบที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยได้มีการวางแผนในการดาเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร เริ่ม
ดาเนินการสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ผ่าน Google Form (อ้างอิง : แบบสารวจความพึงพอใจของ บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต) นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจะมีการประเมินการสอนของคณาจารย์
ผ่านระบบประเมิน ของมหาวิทยาลั ย คณาจารย์ส ามารถใช้ข้อมูล จากการประเมินการเรียนการสอน
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ จากนักศึกษามาพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา รวมทั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนการสอนและการประเมินผล (อ้างอิง : มคอ. 5) ผลจากการดาเนินงานพบว่าความ
ต้องการของศิษย์ปัจจุบันคือการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เกษตรกรที่จะสามารถนาไปใช้งานได้จริง
เพื่อการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน ความต้องการของศิษย์เก่าพบว่า ยังไม่มีความต้องการเพิ่มเติม ส่ วนความ
ต้องการของคณาจารย์มีหลากหลายความต้องการทางด้านการปรับปรุงรายวิชาหรือเนื้ อหาสาระรายวิชา
ของหลักสูตรและด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรได้นาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงเนื้อหาสาระ
รายวิชา โดยการนาวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในรายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาด้านวิศวกรรมเกษตร เช่น รายวิชา วก 512 การจาลอง
ระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการนาผลจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมาใช้ประกอบการ
สอนและฝึกปฏิบัติ มีการใช้เครื่อง 3D Printer ในการจาลองขึ้นรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งรายวิชาที่นาผลงานวิจัย
มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจะช่วยทาให้เนื้ อหามีความทันสมัยและทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาการมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรยังไม่มีการสารวจความ
ต้องการและข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิตที่ศิษย์เก่าได้ทางานอยู่เนื่องจากหลักสูตรมีมหาบัณฑิตจานวน
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2 คนที่เพิ่งจบการศึกษาในปี 2562 และระยะเวลาทางานยังไม่ถึง 1 ปี ดังนั้น ในปี 2563 หลักสูตรจะมี
การปรับปรุงกระบวนการ โดยจะดาเนินการสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ทั้งหมดให้ ครอบคลุ ม ทาการประมวลผล และนามาใช้เป็น ข้อมูล ในการออกแบบและการพัฒ นา
หลักสูตรต่อไป
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยได้มีการวางแผนกระบวนการในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีขั้นตอนทั้งในส่วนของ
หลักสูตร/ คณะ/ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 10.1
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร 2 คน
อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน
รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตทั้งส่วนของภาครัฐ
และเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร 2 คน
อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน (ไม่ซ้า
กับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร)
วิพากษ์หลักสูตรจากคณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตทั้งส่วนของภาครัฐ
และเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ปรับปรุงหลักสูตรจากการวิพากษ์
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เสนอหลักสูตรปรับปรุงใหม่ตามลาดับ
ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการทางวิชาการจากสภา
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับรองหลักสูตร
นาหลักสูตรเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาเปิดสอน

ภาพที่ 10.1 แผนโครงสร้างและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
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ในปี 2562 ยั งไม่มีผ ลจากการดาเนินงานจากการวางแผนโครงสร้างและกระบวนการในการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเนื่ อ งจากยั ง ไม่ ถึ ง รอบที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หลั ก สู ต รได้
ดาเนินการปรับปรุงย่อยในแต่ละภาคการศึกษา โดยใช้ผลจากการประเมินการสอนของคณาจารย์ผ่าน
ระบบประเมินของมหาวิทยาลัย การทวนสอบรายวิชา การสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจาก
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณาจารย์ ผ่าน Google Form เป็นต้น โดยที่กระบวนการทวนสอบรายวิชา
และกระบวนการประเมิ น การสอนของคณาจารย์ เช่ น เดี ย วกั บ ผลการด าเนิ น งาน การประเมิ น
กระบวนการ และแผนการปรับปรุงกระบวนการในปี 2563 ได้มีการรายงานไว้แล้วใน Criterion 5
หัวข้อที่ 5.4 การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ และ Criterion 6 หัวข้อที่ 6.4 การวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
ตามลาดับ
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้
หลักสูตรได้มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละภาคการศึกษาหลักสูตรได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งผลการศึกษา
และรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ผ่านระบบและกลไกการติดตามและทวนสอบรายวิชา
เพื่อสรุปผลข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยกาหนดให้ทุกรายวิชาต้องแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาตรงตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาตรงกับแผนการสอนใน มคอ. 3 ซึ่งสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร โดยที่การ
ปรับปรุงกระบวนการ ผลการดาเนินงาน การประเมินกระบวนการ และแผนการปรับปรุงกระบวนการ
ในปี 2563 ได้มีการรายงานไว้แล้วใน Criterion 5 การประเมินผู้เรียน หัวข้อที่ 5.3 และ 5.4 นอกจากนี้ใน
แต่ละรายวิชา เช่น รายวิชา วก 594 สัมมนา 4 ได้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัยและการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยได้มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านการรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษในแต่ละสัปดาห์
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น
จากการนาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่
10.1 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยได้มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน นาวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในรายวิชาเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาด้านวิศวกรรมเกษตร นอกจากนี้คณาจารย์
ในหลักสูตรมีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทาให้เกิดผลผลิต
ต่างๆ มากมายจากงานวิจัย เช่น องค์ความรู้ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม และอนุสิทธบัตร/ สิทธิบัตร เป็นต้น
ผลจากการดาเนินงานพบว่าได้มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนในหลากหลายวิธีการ เช่น
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- การนาผลงานวิจัย/ เทคโนโลยีและนวั ตกรรมมาบรรจุเป็นเนื้อหาในการเรียนการสอน เช่น ใน
รายวิชา วก 512 การจาลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วก 552 การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับเกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ วก 563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร และ
วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 (อ้างอิง : ระบบ IoT เพื่อการเกษตร)
- การบูรณาการพื้นที่วิจัย/ บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน อาทิเช่น แปลงสาธิต ชุมชน
ต้นแบบ มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะการทางานกับชุมชน/ การทางานกับสถานการณ์จริง ตัวอย่างรายวิชา เช่น วก 511
เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วก 552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สาหรับ
เกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ และ วก 563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร
จากการประเมิน กระบวนการพบว่า กระบวนการที่ใช้สามารถนาผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมา
ปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก (การประเมินด้านการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ 4.23 ± 0.16) ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะยังคงใช้กระบวนการ
เดิมเป็นหลัก แต่จะปรับปรุงในส่วนการกากับติดตามการสะท้อนผลการประเมินกลับไปยังนักศึกษาทุกครั้ง
ที่มีการประเมินผล เพื่อ ช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงการเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม และการ
รายงานผลใน มคอ. 5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา)
มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ รายละเอียดดังนี้
ห้ อ งสมุ ด : ส านั ก หอสมุ ด มี ก ารประเมิ น การใช้ บ ริ ก าร และกิ จ กรรมอย่ า งสม่ าเสมอทุ ก ปี
ประกอบด้วยการประเมินบริการห้องสมุดด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง 2)
ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก 3) ด้านการบริการ และ 4) ด้านบุคลากร เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจและทราบความต้องการผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรม/ โครงการต่างๆ ทุกครั้ง และรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ รวม 5
ช่องทาง ได้แก่ สายตรงผู้อานวยการ Social Media (Facebook, Line) เคาน์เตอร์จุดบริการ กล่องรับ
ความคิดเห็น และโทรศัพท์ เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการให้บริการให้ตรง
ต่อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้บ ริ ก าร ในปี 2562 ส านั ก หอสมุ ด มี การปรั บ ปรุ งกระบวนการ โดยการจั ด
กิจกรรม / โครงการต่างๆ ได้แก่ บริการ Book Seeking Service ซึ่งเป็นบริการค้นหาหนังสือสาหรับ
นักศึกษา การจัดอบรมเพื่อสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย เป็นต้น ด้านกายภาพ อาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก สานักหอสมุดได้มีการปรับปรุงที่ให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ 1) ปรับปรุง
พื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 1 ให้เป็น Co-working Space, Learning Space และห้อง Study Room 2) ปรับพื้นที่
ให้บริการหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น 2 เป็นพื้นที่นั่งอ่าน 3) ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 ให้เป็นห้องประชุมและพื้นที่
Silent Zone ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับ บริการสามารถเลื อกใช้พื้นที่ได้ตามความต้องการ และการปรับปรุง
กระบวนการอื่นๆ ในด้านทรั พยากรสารสนเทศและการเข้าถึง ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความ
สะดวก และด้านบริการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 10.1
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ตารางที่ 10.1 สรุปข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการศึกษาความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ 2562
ประเด็น
ด้านทรัพยากร
สารสนเทศและ
การเข้าถึง

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางปรับปรุงที่ได้
ดาเนินการ

1. เมื่อให้นักศึกษา Add Line ห้องสมุด 1) ทบทวนกระบวนการ/ช่องทาง
แล้ว ควรมี Line การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ให้มากขึ้น
ข่ า วสารห้ อ งสมุ ด ด้ ว ย เพราะส่ ว นใหญ่ 2) โครงการอย่าลืมฉัน
Facebook ไม่ค่อยมีผู้ใช้บริการ
2. หนังสือที่ให้บริการเก่ามาก

1) กิจกรรมการคัดแยกหนังสือเก่า-ใหม่
2) การจัดชั้นหนังสือใหม่ 5 ปี
3) การจัดชั้นหนังสือ Book Fair ที่จัดซื้อ
ในแต่ละปี

3. เว็บไซต์ห้องสมุดใช้งานยาก ซับซ้อน

ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สานักหอสมุด
ให้มีการเข้าถึงได้ง่าย

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ การใช้บริการ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของ
ต่ า งๆ ของห้ อ งสมุ ด อย่ า งละเอี ย ด ห้องสมุดอย่างละเอียดเพื่อให้นักศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาบางคนชอบที่จะศึกษา สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
เอง ไม่อยากสอบถามจากบรรณารักษ์
ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

1. ระบบอินเทอร์เน็ตช้ามาก เชื่อมต่อยาก 1) เพิ่มจุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึง
ส่ ง ผลให้ ท างานล าบากมาก และห้ อ ง ทั้งอาคาร
Study Room อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย
2) ปรับจานวนที่นั่งอ่านให้เหมาะสมกับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ
2. ควรเพิ่มที่นั่งอ่านให้เพียงพอ

ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านให้เหมาะสมกับพื้นที่
บริการ

3. ควรเพิ่มปลั๊กไฟตามโต๊ะที่นั่งให้

ได้มีการปรับรูปแบบโต๊ะที่มีรางปลั๊กไฟ

4. อยากให้เพิ่มห้อง Study Room

ปรับปรุงพื้นที่ 1 เพิ่มห้อง Study Room

5. ควรเพิ่ ม กล้ อ งวงจรปิ ด ให้ ม ากขึ้ น เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอับ
เนื่องจากมีจุดอับที่กล้องส่องไม่ถึง
6. อยากให้มีห้องนั่งเล่นเพื่อการพักผ่อน

ให้บริการมุม Snap Zone
ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านแบบสบาย
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ประเด็น

ข้อเสนอแนะ
7. ห้อง Study Room มีกลิ่นเหม็น

กิจกรรม/แนวทางปรับปรุงที่ได้
ดาเนินการ
ปรับปรุงห้องโดยการรื้อพรมออก และใช้
กระเบื้องปูพื้นแทน

9. ชอบ Application ALIST เพราะ พัฒนา Application ให้ดีขึ้นต่อไป
สามารถค้ น หาหนั ง สื อ ได้ ก่ อ นที่ จ ะมาใช้
บริการห้องสมุด
10. เครื่ อ งปรั บ อากาศให้ ค วามเย็ น ดูแลและบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้มี
คุณภาพดี
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
สม่าเสมอ
ด้านบริการ

1.
ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ ใ ห้ บ ริ ก ารตาม 1) จัดเวรเจ้าหน้าที่ประจาจุดให้บริการ
เคาน์เตอร์
และมีการสลับเปลี่ยนหากไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
2) รวมจุด One Stop Service บริเวณชั้น
2
2. อยากให้วันอาทิตย์ให้เปิดบริการถึง ได้ปรับเวลาให้บริการในวันอาทิตย์ จาก
20.00 เหมือนวันอื่น ๆ
8.30 น. - 16.30 น. เป็น 10.00 – 18.00
น. และจะพิจารณาจานวนสถิติผู้เข้าใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการเปิดให้บริการต่อไป
3. อยากให้ขยายเวลาเปิดบริการ 22.00 ทบทวนสถิติจานวนผู้ใช้บริการเพื่อเป็น
นทุกวัน .
แนวทางการเปิดบริการต่อไป
4. อยากให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

สานักหอสมุดมีแผนการปรับปรุงพื้นที่
ให้บริการ 24 ชั่วโมง

5. อยากให้ยืมวารสารได้

ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
สานักหอสมุด และสามารถยืมวารสารได้

6. อยากให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล พื้นที่ดู
ภาพยนตร์ มักมีนั กศึกษามานอน เพราะ
เป็ น การเสี ย โอกาสของผู้ ที่ ต้ อ งการชม
ภาพยนตร์

1) มอบหมายให้บุคลากรสอดส่องดูแล
พื้นที่ชมภาพยนตร์
2) จัดพื้นที่ Snap Zone เพื่อบริการ
นักศึกษา

7. ช่วงสอบนักศึกษามาก ทาให้เสียงดัง มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่สาหรับใช้บริการ
รบกวนนักศึกษาที่เข้ามาอ่านหนังสือ
(พืน้ ที่ใช้เสียงได้ พื้นที่ใช้เสียงได้เล็กน้อย
พื้นที่เงียบกริบ)
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ประเด็น

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางปรับปรุงที่ได้
ดาเนินการ

8. อยากให้เพิ่มจานวนครั้งของการต่ออายุ สิทธิการต่ออายุหนังสือปัจจุบัน สามารถ
หนังสือ
ยืมด้วยตนเอง 1 ครั้ง และยืมต่อด้วย
ตนเองอีกจานวน 2 ครั้ง และสามารถนา
หนังสือมายืมต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ
9. ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้บ่อย สานักหอสมุดได้มีการจัดแผนเพื่อจัด
ๆ ตามชั้นปีของนักศึกษา
โครงการ/ กิจกรรมเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาทุกชั้นปี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวิธีการประเมินคุณภาพของการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยี โดยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยี
ในปี 2562 กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยในด้านการให้บริการระบบเครือข่ายไร้
สาย ได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อเพิ่มบริการด้าน
การสื่อสารและโทรคมนาคมให้ทันสมัยภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสาหรับให้บริการแก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless
Network System) ที่รวดเร็วและทันสมัย โดยจะมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไร้สาย เป็นจานวนไม่น้อย
กว่า 1,600 จุดให้บริการ ด้านการให้บริการระบบ E-testing ได้ปรับปรุงการดาเนินงานจากผลสารวจโดย
การเพิ่มเครื่องสารองไฟใช้ในกรณีไฟดับ/ ไฟตก การแยก Web Server และ Database ออกจากกัน เพื่อ
ทาให้การประมวลผลรวดเร็วขึ้น และได้จัดทา E-learning ให้นักศึกษาได้อ่านเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการ : หลักสูตรมีวิธีการประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ โดยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผล
การประเมินในปี 2561 พบว่านักศึกษาต้องการมีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมใน
การทาวิจ ัย ดังนั้ น ในปี 2562 หลักสู ตรมีการปรั บปรุ งกระบวนการ โดยการขอทุนวิจัยจากแหล่ งทุน
ภายนอกเพิ่ม ในปี งบประมาณ 2562 เพื่อนามาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือให้ เหมาะสมและมีจานวน
เพียงพอต่อการทาวิจัย (รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุ นรายงานไว้แล้วใน Criterion 6
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อที่ 6.7 ตารางที่ 6.9)
ผลจากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562ในส่วนสานักหอสมุดได้มีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสานักหอสมุด จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.01 และผลจากการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม / โครงการต่างๆ พบว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มและได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วน
ของหลักสูตรได้จัดทาการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมิน
งานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้าน
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สารสนเทศ ฯลฯ พบว่านั กศึกษามีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ผล
คะแนนความพึงพอใจจากการปรับปรุงกระบวนการแสดงดังตารางที่ 10.2 ซึ่งการประเมินกระบวนการ
และแผนการปรับปรุงกระบวนการในปี 2563 ได้มีการรายงานไว้แล้วใน Criterion 8 คุณภาพและการ
สนับสนุนผู้เรียน หัวข้อที่ 8.5
ตารางที่ 10.2 ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการ
ปรับปรุงกระบวนการ
หัวข้อการประเมิน

ปี 2561

ปี 2562

3.56 ± 0.19

4.20 ± 0.16

1. อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา

3.83 ± 0.69

4.36 ± 0.50

2. ทรั พ ยากรที่ เ อื้อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมุด ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

3.50 ± 0.76

4.18 ± 0.40

3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.50 ± 0.96

4.45 ± 0.52

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
กับยุคสมัย

3.67 ± 0.94

4.18 ± 0.40

5. การจัด พื ้น ที ่/สถานที ่ส าหรับ นัก ศึก ษาและอาจารย์ไ ด้
พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือทางานร่วมกัน

3.67 ± 0.75

4.09 ± 0.70

6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

3.33 ± 0.94

4.00 ± 0.89

7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจั ย

3.67 ± 1.11

4.36 ± 0.92

8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

3.67 ± 0.94

4.09 ± 0.70

9. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมใน
การทาวิจัย

3.17 ± 0.90

4.09 ± 0.54

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและ
ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ
ในปี 2561 หลักสูตรได้มีการใช้วิธีการสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับ จากแบบสอบถาม
แบบกระดาษ ซึ่งจากการประเมินพบว่ามีความล่ าช้าทั้งในการจัดทาแบบฟอร์ม การเข้าถึงผู้ประเมิน การ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับ และการประมวลผล ดังนั้นในปี 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดย
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ทาการปรั บ ปรุ งระบบและกลไกการรั บ ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้ ใช้
บัณฑิต อย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับ จาก Google Form (ภาพที่
10.2) แทนการสอบถามในรูปแบบเดิม (อ้างอิง : แบบสารวจความพึงพอใจของ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต) ผลจากการดาเนินงานพบว่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ให้
ความร่วมมือในการสารวจเป็นอย่างดี ทุกคนมีการป้อนกลับข้อมู ลให้ทางหลักสูตรในระยะเวลาที่รวดเร็ว
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ แบบออนไลน์ผ่าน Google
Form นั้น สามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ มีการประมวลผลในรูปแบบกราฟฟิก ทาให้
เข้าใจง่ายและสะดวกในการนาข้อมูลไปใช้ อีกทั้งผู้ประเมินยังสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้ง่ายและ
รวดเร็ว ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะยังคงใช้กระบวนการเดิมเป็นหลัก แต่จะปรับปรุงในส่วนการสารวจ
ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มเติม เพื่อนามาใช้เป็น ข้อมูลในการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป

ภาพที่ 10.2 การรับข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณาจารย์อย่างเป็นระบบโดยใช้
Google Form
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1

2

3

10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร [1]



10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ
ดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]



10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้
[3]



4

5

6

7
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ข้อ

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1

2

3

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและ
การสอนให้ดีขึ้น [4]



10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5]



10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



4

5

6

7
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสาเร็จ
การศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทา ฯลฯ)
นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้
และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย (stakeholders)
2. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทางานวิจยั ของนักศึกษาและงานวิจัย
เหล่านัน้ ต้องตรงตามความต้องการของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
3. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า
นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต
AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน
เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เริ่ม
เปิดรับ นักศึกษาครั้ งแรกในปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2561 เป็นปีที่ครบรอบที่นักศึกษา
จะต้องสาเร็จการศึกษา หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการกาหนดมาตรการให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ติดตามนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษาในปีที่ครบรอบการสาเร็จการศึกษา รวมถึง
นักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อหาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขร่วมกันระหว่างนักศึ กษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหลักสูตร (อ้างอิง : รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2562) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระบวนการก่อนการสอบจบการศึกษา เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัยซึ่งเป็น การเร่งรัดนักศึกษาให้จบเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยได้มีการรายงานไว้แล้วใน
Criterion 5 การประเมินผู้เรียน หัวข้อที่ 5.1 กระบวนการที่ 3 การสอบเพื่อจบการศึกษา ผลจากการ
ดาเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาเร็จการศึกษา จานวน 2 คน
(คิดเป็นร้อยละ 33.3) และในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาจานวน 1 คน ลาออกเนื่องจาก
ได้รับการตอบรับเข้าทางานจากบริษัทเอกชนที่นักศึกษาได้สมัครงานไว้ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ตาราง
แสดงจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษาในปี 2560-2562 (ข้อมูล ณ วันสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 2) แสดงในตารางที่ 11.1
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ตารางที่ 11.1 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษาในปี 2560-2562
จานวน
ปี
นศ. ที่
การศึกษา
ลงทะเบีย
ที่รับเข้า
น

จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ปีที่ 1

ปีที่ 2

2562

3

3 (100%)

2561

8

8 (100%)

2560

6

6 (100%) 6 (100%)

ปีที่ 3

7
(87.5%)
4
(66.7%)

ปีที่ 4

จานวน
นศ. ที่
ลาออก

จานวน
นศ. ที่
สาเร็จ
การศึกษา

0

0

1
(12.5%)

0

0

2 (33.3%)

จากการประเมินกระบวนการพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ในปี 2562 มีจานวน 11 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 7 คน (ร้อย
ละ 87.5) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 4 คน (ร้อยละ 66.7) แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ใช้สามารถ
ช่วยเร่งรัดการจบการศึกษาของนักศึกษาได้ เนื่องจากการดาเนินมาตรการดังกล่าวทาให้มีนักศึกษาจานวน
7 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 6 คน (ร้อยละ 85.7) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 1 คน (ร้อย
ละ 25) สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ ซึ่งคาดว่านักศึกษาจานวน 7 คน ดังกล่าวจะสามารถ
สาเร็ จ การศึกษาได้ภ ายในต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 โดยสาเหตุที่นัก ศึกษาไม่จบ
การศึกษาในปีที่ครบรอบการสาเร็จการศึกษามาจากหลายสาเหตุ เช่น ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานของ
นั กศึ กษา ช่ ว งเวลาในการอนุ มัติ ทุน สนั บสนุน งานวิจั ยจากแหล่ ง ทุน ต่าง ๆ ช่ว งเวลาการทางานของ
นักศึกษา สภาพอากาศ ปัญหาส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรั บปรุงกระบวนการ
โดยจะมีมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้กากับและติดตามการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษา
เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ และเลือกวารสาร/ งานประชุมวิชาการให้เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลา
ที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง
หลักสูตรได้ มีการปรับปรุงกระบวนการเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 11.1 เพื่อช่วยเร่งให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักช่วยกากับ
และติดตามความก้าวหน้ างานวิจั ย ของนักศึกษาและให้ มีการประเมินการสอบเพื่อจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ผลจากการดาเนินงาน จากการติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
เรียนจบการศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาเร็จการศึกษา จานวน
2 คน ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบการศึกษา 2.5 ปี คิดเป็นอัตราการสาเร็จการศึกษาร้อยละ 33.3 ส่วน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบสาเร็จการศึกษาในปัจจุบันพบว่า ยังไม่มี
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา คิดเป็นอัตราการสาเร็จการศึกษาร้อยละ 0 ดังนั้นระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
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สาเร็จการศึกษาอยู่ที่ 2.5 ปี ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและระยะเวลาการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาแสดงในตารางที่ 11.2 จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการที่ใช้
สามารถช่วยเร่งรัดการทางานวิจัยและการผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ได้ ดังที่ได้
กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 11.1 ในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีมาตรการให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้กากับและติดตามการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และเลือกวารสาร/ งานประชุมวิชาการให้เหมาะสมกับ ปริมาณงานและระยะเวลาที่นักศึกษาจะ
ส าเร็ จ การศึ กษา ซึ่ง คาดว่าจากการปรั บปรุงกระบวนการดังกล่ าว จะทาให้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จะมีนักศึกษาปี 2561 สามารถสาเร็จการศึกษาได้ทั้งหมด 7 คน คิดเป็นอัตราการสาเร็จ
การศึกษาร้อยละ 100 ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบการศึกษา 2.5 ปี และนักศึกษาปี 2560 คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาอีกจานวน 4 คน คิดเป็ นอัตราการส าเร็จการศึกษาร้อยละ 100 ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบ
การศึกษา 3.5 ปี และในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จะมีนักศึกษาปี 2562 สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ทั้งหมด 3 คน คิดเป็ น อัตราการสาเร็จการศึกษาร้อยละ 100 ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบ
การศึกษา 2 ปี ดังนั้นจากการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน
หลักสูตรจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ปี
ตารางที่ 11.2 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
จานวน
ปี
นศ. ที่
การศึกษา
ลงทะเบีย
ที่รับเข้า
น

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ปีที่ 1

ปีที่ 2

2562

3

-

2561

8

-

-

2560

6

-

-

ปีที่ 3

2

ปีที่ 4

ระยะเวลา
อัตรา
เรียนเพื่อ
สาเร็จ
จบ
การศึกษา การศึกษา
(ปี)
0%

-

0%

-

33.3%

2.5

11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการเริ่มติดตามการได้งานทาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปี 2562 ซึ่งเป็นมหาบัณฑิตรุ่นแรกที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร โดยได้ดาเนิน การสารวจ
แบบออนไลน์โดยใช้ Google Form (อ้างอิง : แบบสารวจการได้งานทาของมหาบัณฑิต ) เพื่อนาข้อมูล
ป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการดาเนินงาน จากการสารวจพบว่า มหาบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปี 2562 จานวน 2 คน ได้งานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดการได้งานทาของ
มหาบัณฑิตสามารถสรุปได้ในตารางที่ 11.3
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ตารางที่ 11.3 การได้งานทาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี 2562
ลาดั
บที่

รายได้
ตาแหน่ง/ สถานที่ทางาน

(บาท/
เดือน)

1

เจ้าของธุรกิจ/ หจก. พิมพ์ทรัพย์
ทวี

20,00130,000

2

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

10,00020,000

ระยะเวลา
การได้งาน
ทา
(เดือน)
3-6

ระดับการนา รวมจานวนที่
ได้งานทา/
ความรู้ใน
ศึกษาต่อ
สาขาวิชาที่
เรียนไปใช้ใน
(ร้อย
(คน)
งานที่ทา
ละ)
มาก
2

7-12

100

ปานกลาง

จากการประเมินกระบวนการพบว่า มหาบัณฑิตร้อยละ 100 ประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่
หลักสูตรได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 (นักวิชาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง วิศวกรเกษตรประจาโรงงาน วิศวกรเกษตร
ประจาฟาร์ม วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขาย/ จัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร นักวิจัยในหน่วยงานราชการ /
สถานประกอบการเอกชน นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร อาจารย์ และประกอบอาชีพอิสระ/
เจ้าของธุรกิจ) มีระยะเวลาการได้งานทาเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ปี และการนาความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปใช้ใน
งานที่ทาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ถึงแม้ว่าผลจากการดาเนินงานที่ได้ (Output) ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2562 มหาบัณฑิตรุ่นแรกที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีจานวนเพียง 2 คน
จึงทาให้หลักสูตรยังไม่เห็นแนวโน้มของผลการดาเนินงานที่แน่นอน ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะยังคงใช้
กระบวนการเดิมเป็นหลัก แต่จะปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนการเทียบเคียงภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีเพื่อนาข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการกากับและติดตามความก้าวหน้าในการทางานวิจัย
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยได้มีการรายงานไว้แล้วใน Criterion 5 การประเมินผู้เรียน หัวข้อที่ 5.1
กระบวนการที่ 3 การสอบเพื่อจบการศึกษา และกาหนด ติดตาม และเทียบเคียงประเภทและปริมาณของ
การทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง ผลจากการดาเนินงานพบว่า ในปี 2562 มีนักศึกษาที่
สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ทั้งหมดจานวน 2 คน (อ้างอิง : Proceedings วัชระ ผลไม้ และ
วิชชาริณี มะโนราษฎร์) โดยมีระดับคุณภาพผลงานตามเกณฑ์แสดงในตารางที่ 11.4
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ตารางที่ 11.4 ระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา (ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน)
ระดับคุณภาพผลงานวิจัย
แยกตามประเภทของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่

ปี พศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่.
(นงานจานวนชิ้)
2560

2561

รวม
2562

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่า
น้าหนัก 0.20)

1

1

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่า
น้าหนัก 0.40)

1

1

รวมจานวนชิ้นงาน

2

2

จากการประเมินกระบวนการพบว่า จากการกากับและติดตามความก้าวหน้าในการทางานวิจัย
ของนักศึกษา ทาให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ในระดับคุณภาพปานกลาง มีผลงาน
ที่เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ คิดเป็นอย่างละ ร้อยละ 50 แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพของ
ผลงานยังสามารถพัฒนาให้มีระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น ในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ
โดยจะมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติให้มากขึ้น อาทิเช่น การมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้กากับและติดตามการทางานวิจัย การตีพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ระดับนานาชาติ โดยให้มีการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงานในระดับ
นานาชาติให้สูงขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอทุนในการทาวิจัยจากหน่วยงาน
หรือแหล่งทุนภายนอก เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถผลิตผลงานที่มีระดับคุณภาพผลงานสูงขึ้น
ร่วมกัน
11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการเริ่มติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และได้ประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบผ่าน Google Form เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร (อ้างอิง : แบบสารวจความพึงพอใจของ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต) ผลจากการดาเนินงาน จากการสารวจความคิดเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์
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เก่า และผู้ใช้บัณฑิตสามารถสรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในตารางที่ 11.511.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 11.5 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากคณาจารย์
หัวข้อการประเมิน

ปี 2561

ปี 2562

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

4.67 ± 0.14

4.67 ± 0.12

1. การกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

4.50 ± 0.50

4.60 ± 0.55

2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

4.75 ± 0.43

4.80 ± 0.45

3. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการ
บริหารจัดการหลักสูตร

4.75 ± 0.43

4.60 ± 0.55

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.63 ± 0.18

4.00 ± 0.00

1.
การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถของอาจารย์ เพื่ อสร้ า งความเข้ มแข็ง ทาง
วิชาการของหลักสูตร

4.50 ± 0.87

4.00 ± 0.71

2. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพเหมาะสม

4.75 ± 0.43

4.00 ± 0.71

ด้านการเรียนการสอน

4.25 ± 0.20

4.40 ± 0.16

1. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์

4.50 ± 0.50

4.60 ± 0.55

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

4.25 ± 0.43

4.40 ± 0.55

3. การกากับควบคุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน

4.00 ± 0.00

4.40 ± 0.55

4. การนาผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

4.25 ± 0.43

4.20 ± 0.45

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2561
จากการสารวจความพึงพอใจของคณาจารย์ ยังไม่มีข้อแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2562
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หัวข้อการประเมิน

ปี 2561

ปี 2562

1. ข้อแนะนาในการปรับปรุงรายวิชา/ เนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตร
- นา comment ของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิตมาประมวลรวมกัน
- เน้นความรู้ที่สนับสนุน new s curve
- เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ coding ที่ประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมเกษตร
- เพิ่มเนื้อหาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
- ควรเน้นรายวิชาสร้างมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถทางานได้จริง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ข้อแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- พัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่องานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการใช้ IT
- ให้ นศ. คิดโจทย์วิจัยด้วยตัวเองหรือนาปัญหาที่พบมาเป็นโจทย์วิจัย
- เพิ่มทักษะการคานวณขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้นักศึกษาให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวกับโลกปัจจุบัน
- สร้างให้นักศึกษาสามารถสืบค้น แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาได้จริงและรอบด้าน
3. ข้อแนะนาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบ thesis หาทุนภายนอก
- เน้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ นามาให้นักศึกษาใช้งานเรียนรู้
- มีอุปกรณ์สนับสนุนให้เพียงพอกับนักศึกษาที่ต้องใช้
- ควรมีทุนการศึกษาในด้านการไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)
จากการประเมิน กระบวนการพบว่า ในปี 2562 คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุ ง
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ และด้านการเรียนการสอน) เท่ากับ 4.36 ± 0.34 ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 0.16
คะแนน (4.52 ± 0.23) คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่าคณาจารย์มีความพึง
พอใจด้านการบริหารจัดการหลักสูตรเท่าเดิม ความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น แต่ความพึง
พอใจด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ลดลง ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ
โดยจะวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ส่งเสริมให้
คณาจารย์ ในหลั กสูตรเป็ นที่ปรึ กษาโรงงาน หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โ รงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ องค์กร หรือชุมชน เป็นต้น เพื่อช่วยให้คณาจารย์ที่ทาวิจัยหรือบริการวิชาการได้รับองค์ความรู้
จากงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและหาแนวทางแก้ไข ทาให้สามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 11.6 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากนักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน)
หัวข้อการประเมิน

ปี 2561

ปี 2562

3.88 ± 0.34

4.00 ± 0.26

1. การจัด การศึกษาสอดคลองกับ ปรัชญาและวัตถุป ระสงค์
ของหลักสูตร

4.00 ± 0.45

3.91 ± 0.30

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน

4.00 ± 0.77

4.27 ± 0.79

3. มีป ฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ล ะภาคอย่าง
ชัดเจน

4.30 ± 0.64

4.27 ± 0.79

4. วิชาเรียนหมวดวิชาเอกเล ือกเหมาะสมสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

3.70 ± 0.46

3.73 ± 0.79

5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา

3.40 ± 0.66

3.82 ± 0.75

4.30 ± 0.19

4.58 ± 0.10

1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน

4.30 ± 0.46

4.73 ± 0.47

2. อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.00 ± 0.63

4.45 ± 0.52

3. อาจารย์สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ

4.40 ± 0.49

4.55 ± 0.52

4. อาจารย์ให้การปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม

4.30 ± 0.46

4.64 ± 0.50

5. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสานักในความเป็นครู

4.50 ± 0.67

4.55 ± 0.52

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

4.32 ± 0.11

4.49 ± 0.10

1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่ อกับอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

4.50 ± 0.50

4.36 ± 0.50

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมี ความรู้
ความสามารถในการแนะนาการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ

4.30 ± 0.78

4.45 ± 0.52

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลา
เพียงพอในการให้คาปรึกษา

4.30 ± 064

4.45 ± 0.52

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ความ
สนใจ ติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ

4.20 ± 0.40

4.55 ± 0.52

ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา

ด้านอาจารย์ผู้สอน
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หัวข้อการประเมิน

ปี 2561

ปี 2562

4.30 ± 0.46

4.64 ± 0.50

3.70 ± 0.07

3.91 ± 0.24

1. มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอก
ชั้นเรียน

3.70 ± 0.64

4.00 ± 0.63

2. มีข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาด้านกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร

3.70 ± 0.64

3.82 ± 0.75

3. มีกิจ กรรมเตรีย มความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา

3.60 ± 0.66

3.82 ± 0.87

4. มีหน่วยงาน/บุคคลให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาด้านการใช้
ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา

3.70 ± 0.64

3.64 ± 1.03

5. กิจ กรรมที ่น ัก ศึก ษาจัด ส่ง เสริม ทัก ษะการเรีย นรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทัก ษะการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง ทัก ษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม

3.80 ± 0.60

4.27 ± 0.65

3.56 ± 0.19

4.20 ± 0.16

1. อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา

3.83 ± 0.69

4.36 ± 0.50

2. ทรั พ ยากรที่ เ อื้อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมุด ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

3.50 ± 0.76

4.18 ± 0.40

3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.50 ± 0.96

4.45 ± 0.52

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
กับยุคสมัย

3.67 ± 0.94

4.18 ± 0.40

5. การจัด พื ้น ที ่/สถานที ่ส าหรับ นัก ศึก ษาและอาจารย์ไ ด้
พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือทางานร่วมกัน

3.67 ± 0.75

4.09 ± 0.70

6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

3.33 ± 0.94

4.00 ± 0.89

7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย

3.67 ± 1.11

4.36 ± 0.92

นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ความ
ช่วยเหลืออื่น ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค์แก่นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หัวข้อการประเมิน

ปี 2561

ปี 2562

8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

3.67 ± 0.94

4.09 ± 0.70

9. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมใน
การทาวิจัย

3.17 ± 0.90

4.09 ± 0.54

จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปี 2562 นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน) มีความพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน (ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา ด้าน
อาจารย์ผู้สอน ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) เท่ากับ 4.24 ± 0.29 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 0.29 คะแนน (3.95 ± 0.35)
คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง
หลักสูตรเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ในปี 2563 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะนาข้อมูล
ป้อนกลับจากนักศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น จากการสารวจพบว่าความ
ต้องการของนักศึกษาคือการวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เกษตรกรที่จะสามารถนาไปใช้งานได้จริง เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรจะนาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชา โดยการนา
วิท ยาการหรื อ เทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย มาปรับ ใช้ ในรายวิช าเพื่อ ปรั บปรุง หลั ก สู ต รให้ มี ความทัน สมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาด้านวิศวกรรมเกษตร เป็นต้น
ตารางที่ 11.7 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากมหาบัณฑิต (ศิษย์เก่า)
หัวข้อการประเมิน
ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา

ปี 2562
3.94 ± 0.58

1. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4.00 ± 0.00

2. ความสมบูรณ์ของหลักสูตรเพียงพอต่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

3.50 ± 0.71

3. หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการที่สอดคล้องกับความ
จาเป็นของสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.50 ± 0.71

4. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบและให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

5.00 ± 0.00

5. หลักสูตรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในสังคม

3.50 ± 0.71

6. มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีความยืดหยุ่น/ หลากหลายในการเลือกทางาน
หรือศึกษาต่อ

4.00 ± 0.00

7. รายวิชาของหลักสูตรมีความชัดเจนในการนาไปประยุกต์ใช้

4.00 ± 0.00
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8. ความเหมาะสมของรายวิชาตามหลักสูตร

3.00 ± 0.00

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (การอบรม สัมมนา ดูงาน) มีความเหมาะสม

4.00 ± 0.00

ด้านการเรียนการสอน

3.70 ± 0.27

1. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรีย นการสอน

3.50 ± 0.71

2. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

4.00 ± 1.41

3. การเรียนการสอนมีการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริง

3.50 ± 0.71

4. เนื้อหาวิชาเน้นความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนาไปประยุกต์ใช้

4.00 ± 1.41

5. การเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน เหมาะสม ยุติธรรม และเชื่อถือได้

3.50 ± 0.71

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4.39 ± 0.33

1. อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

4.50 ± 0.71

2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

4.50 ± 0.71

3. มีการดูแล รัก ษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.50 ± 0.71

4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย

4.00 ± 1.41

5. การจัด พื ้น ที ่/สถานที ่ส าหรับ นัก ศึก ษาและอาจารย์ไ ด้พ บปะ สัง สรรค์
แลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือทางานร่วมกัน

4.50 ± 0.71

6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

5.00 ± 0.00

7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย

4.00 ± 1.41

8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทาวิจัย

4.00 ± 1.41

9. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

4.50 ± 0.71

การประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.88 ± 0.16

- บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ

3.75 ± 0.27

1. มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.00 ± 0.00

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.50 ± 0.71
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3. เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม

4.00 ± 0.00

4. ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ

3.50 ± 0.71

5. เคารพสิทธิ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความเป็นประชาธิปไตย

4.00 ± 0.00

6. มีท ัศ นคติที ่ด ีต ่อ อาชีพ และแสดงออกซึ ่ง คุณ ธรรมและจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

3.50 ± 0.71

- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน

3.83 ± 0.50

1. มีความรู้พื้นฐาน มีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู่
ในเกณฑ์ดี สามารถนามาใช้ในวิชาชีพได้

4.50 ± 0.71

2. มีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ได้

4.00 ± 0.00

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้
ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3.50 ± 0.71

4. หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอโดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณ
อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

4.50 ± 0.71

5. มีค วามตระหนัก ในการเปลี ่ย นแปลงของโลกและสัง คม รวมทั ้ง สามารถ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม

4.00 ± 1.41

6. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาวิจัย

3.50 ± 0.71

7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทางาน

4.00 ± 0.00

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้

3.00 ± 1.41

9. ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามที่ได้รับมอบหมาย

3.50 ± 0.71

- บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการทางาน

4.06 ± 0.42

1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น

3.50 ± 0.71

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน

4.50 ± 0.71

3. มีความสามารถในการตัดสินใจ มีไหวพริบปฏิภาณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

3.50 ± 0.71

4. มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

4.00 ± 0.00

5. มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการใฝ่ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4.00 ± 0.00

6. มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน

4.00 ± 1.41

7. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4.50 ± 0.71
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8. มีความอดทนมุ่งมั่น

4.50 ± 0.71

จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปี 2562 มหาบัณฑิต (ศิษย์เก่า) มีความพึงพอใจต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน (ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา ด้าน
การเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์) เท่ากับ 3.98 ± 0.29 และเนื่องจากปี 2562 เป็นปีแรกที่มีนักศึกษาจบการศึกษาจึงยังไม่มีการ
เปรียบเทียบผลกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่า หลักสูตรยังควรต้องพัฒนามหาบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตร
จะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะนาข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่ามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป อาทิเช่น การจัดสัมมนาหรือโครงการพัฒนานักศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร เป็นต้น
ตารางที่ 11.8 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต
หัวข้อการประเมิน

ปี 2562

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของ
สังคม

4.73 ± 0.46

2. มีทัศนคติที่ดี มีภ าวะผู้น า มีค วามรับผิด ชอบ (ตรงต่อ เวลา ทางานที่ไ ด้รับ
มอบหมายเสร็จตามกาหนด)

4.80 ± 0.41

3. มีค วามใฝ่รู ้ หมั ่น แสวงหาความรู ้อ ยู ่เ สมอ ท าให้เ ป็น ผู ้เ รีย นรู ้ต ลอดชีว ิต
(Lifelong learner)

4.47 ± 0.52

4. มีมนุษยสัมพัน ธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฏระเบียบ
ของสังคมและองค์กร

4.80 ± 0.41

5. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อ
สานได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ

4.20 ± 0.56

6. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี ฟัง
และพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง เขียนพอได้

3.67 ± 0.82

7. ใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ที ่ซ ั บ ซ้อ นได้ อาทิ SolidWorks,
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ Photoshop

4.00 ± 0.65

AutoCAD

8. มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.40 ± 0.51

9. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา

4.50 ± 0.52
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10. มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

4.36 ± 0.50

11. สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิด
ใหม่ได้ดี

4.57 ± 0.51

12. สามารถบริห ารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิช าการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.29 ± 0.61

13. เชื่อมั่นในพลังสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจใหม่

4.21 ± 0.58

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2561
ยังไม่มีข้อแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2562
- ควรมี Digital skills เช่น การเขียน Code โปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Java, Phyton รวมไปถึง
Analytic skill ในการทา Machine learning
- ควรมีความคิดริเริ่มในการตั้งโจทย์วิจัยและมีความสามารถในการดาเนินการวิจัย
จากการประเมินกระบวนการ ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อคิดเห็นในปรับปรุงหลักสูตร โดยเห็นว่า คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ 1. มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นา มี
ความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา ทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด) และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฏระเบียบของสังคมและองค์กร 2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม 3. สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์เพื่อให้
เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ได้ดี 4. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา และ 5. มีความใฝ่รู้
หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) ในปี 2563 หลักสูตรจะมี
การปรับปรุงกระบวนการ โดยจะนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป เช่น การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Coding ที่ประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมเกษตร
ไว้ในหลักสูตร เป็นต้น
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ

ผลผลิต

11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการ

1

2

3


4

5

6

7
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ข้อ

ผลผลิต

1

2

3

ปรับปรุง [1]
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
[1]



11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของ
บัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]



11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและ
ปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [2]



11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



4

5

6

7
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
- จุดแข็งของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายของประเทศทางด้านการเกษตรสมัยใหม่และการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ.2561 ครบทุกด้ ประกอบด้วย 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3. ด้านการ
บริการวิชาการ 4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ5. ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครบทุก Key Competency
3. อาจารย์ประจาหลัก สูตรมีศัก ยภาพสูงในการหาทุนวิจัย และกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาทั้งในรูป In Kind และ In Cash
4. นักศึกษาในหลักสูตรเกือบทั้งหมดเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังไม่มีภาระด้านอื่น ๆ ทาให้มีเวลา
ทุ่มเทให้กับการเรียนและกิจกรรมของหลักสูตรเต็มที่ บางคนก็พยายามแสวงหาประสบการณ์ระดับ
นานาชาติ อาทิ การไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ
5. หลักสูตรมีการส่งเสริมการทากิจกรรมเพื่อเสริมทั กษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
จัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของนักศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ต้องการของหลักสูตร
6. หลักสูตรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการมุง่ สูค่ วามเป็นนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะในด้าน
การวิจัยและการเรียนการสอนของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
7. หลักสูตรมีการส่งเสริม ให้คณาจารย์ประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีการ

- ข้อจากัดของหลักสูตร
1. หลักสูตรได้มีการพัฒนาหลักสูตรไปก่อนที่จะจัดทาประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA ดังนั้นการบริหารและจัดการบางอย่างอาจไม่ตอบเกณฑ์ AUN-QA
2. PLO ยังไม่ครอบคลุมความต้องการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการสารวจเป็น Focus Group
แล้วนาข้อมูลมาทบทวน PLO ใหม่
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่มีปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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4. จานวนบุคลากรทั้งหลักสูตรมีน้อยเพียง 9 คน และมีภาระงานมากทั้งสอนระดับปริญญา
ตรี และปริญญาโท บางท่านก็เป็นผู้บริหารระดับคณะ โดยมีจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3
คน อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน และอาจารย์ผู้สอน 3 คน (ไม่นับรวมการทาหน้าที่ซ้าซ้อน)
5. ผู้เข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า จึงต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุทาไมไม่มีผู้เข้าเรียนที่
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ มาเรียน (เปิดมาแล้ว 3 ปีการศึกษามีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 16
หนึ่งคนในจานวนนีไ้ ม่ใช่ศิษย์เก่า คิดเป็นร้อยละ 6.25
6. นักศึกษาใช้เวลาเรียนนานกว่า 2 ปี ตั้งแต่ที่เปิดมามีนักศึกษาเพียง 2 คนที่สาเร็จ
การศึกษา (จบภายใน 2 ปี กับ 1 ภาคการศึกษา) จึงต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุทาไมนักศึกษาจึง
ใช้เวลาในการเรียนนานกว่ากาหนด
7. ขาดงบประมาณในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารเพิ่ ม พู นความรู้ ความสามารถของ
อาจารย์ ใ นด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสมั ย ใหม่ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมเกษตรเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

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

Score
2
2
2
2
2
2

2
2
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Criterion
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]
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

Score
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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Criterion
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [5]
8 Student Quality and Support
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for
education and research as well as personal well-being [5]
9 Facilities and Infrastructure
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support education
and research [1]
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support
education and research [3, 4]
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and research [1, 2]
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated
to support education and research [1, 5, 6]
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people
with special needs are defined and implemented [7]
10 Quality Enhancement
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and development process is established and
subjected to evaluation and enhancement [2]

Score
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
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Criterion
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
[3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement [6]

Score
3

11 Output
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked
for improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement [2]
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement [3]
Overall Verdict

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3.3 แผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1. สารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรให้ครบทุกภาคส่วน

ภายในปีการศึกษา 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

2. การทบทวน PLO ของหลักสูตร

ภายในปีการศึกษา 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ประจาหลักสูตร

3. ปรับปรุงหลักสูตร

ภายในปีการศึกษา 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

3. เพิ่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ภายในปีการศึกษา 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

4. การเขียนมคอ.3-5 ตามเกณฑ์ AUN-QA

ภายในปีการศึกษา 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

128

หลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์
ประจา
5. สนับสนุนและส่งเสริม และติดตามให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

ภายในปีการศึกษา 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์
ประจา

