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ส่วนที่ 1
ส่วนนา

ก
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สป.อว. ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN University
Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0 ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี
นักศึกษาในหลักสูตรจานวน 14 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกจานวน 3 คน และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 6 คน ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการระดับ รอง
ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 คน ได้รับงบประมาณในการบริหาร
จัดการหลักสูตรจากเงินรายได้ประมาณ 200,000 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน 11 Criteria
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 3.55 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Specification
Criterion 3 Programme Structure and Content
Criterion 4 Teaching and Learning Approach
Criterion 5 Student Approach
Criterion 6 Academic Staff Quality
Criterion 7 Support Staff Quality
Criterion 8 Student Quality and Support
Criterion 9 Facilities and Infrastructure
Criterion 10 Quality Enhancement
Criterion 11 Output

ประเมินตนเอง
ผ่าน
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3

ข
1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (MFE) ดาเนินการบริหาร
และจัดการหลักสูตรไปคู่ขนานกันกับทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิศวกรรม
อาหาร (DFE) โดยใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคล้ องตัวในการดาเนินงาน
นอกจากนี้ ใ นรายวิ ช าสั ม มนา และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นรู้ จะด าเนิ น การด้ ว ยกั น เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะจากพี่สู่น้อง ดังนั้นวิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ของทางหลักสูตรทั้ง
สอง จึงมีบางส่วนคล้าย สัมพันธ์ และต่อเนื่องกัน
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความ
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม" และมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ว่ า "สร้ า งและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มุ่ ง มั่ น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลั ก สู ต รได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ค
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมอาหาร (รหั ส หลั ก สู ต ร
25490131111067) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มใช้หลักสูตรครั้งแรกปีการศึกษา
2554 โดยปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รได้ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ส าหรั บ ปีก ารศึ ก ษา 2559 โดยใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2558 ในการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2560
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ทาการ
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่นของงานวิจัยและการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมอาหาร แต่ยังคงสอดคล้องกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นครัวของโลก
เพื่อให้การผลิตมหาบัณฑิตได้มีประสบการณ์การทางานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ พร้ อ มรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ม่งุ สู่ความเป็นผู้นาด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
ปรัชญาของหลักสูตร :
“มุ่ง พัฒ นาศั กยภาพของนักศึกษาและสร้างสรรค์ องค์ ความรู้ใหม่จากการค้ นคว้ าด้าน
วิศวกรรมอาหารให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรม
อาหารได้ด้วยตนเองได้
2) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมอาหาร
อย่ า งเป็ น ระบบ รวมถึ ง การใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการทางานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาให้มหาบัณฑิตมีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารเข้าแก้ไขปัญหา
4) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม

ง
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา :
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ
อุ ต สาหกรรมเกษตรอื่ น ๆ หน่ ว ยงานในภาครั ฐ และเอกชน ในด้ า นออกแบบทางวิ ศ วกรรม
การวางแผนการผลิต และการวิจัยที่เน้นเทคโนโลยีข้นั สูง ได้แก่
- อาจารย์/พนักงาน ในหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัย/นักพัฒนา
- นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร : เป็นนักวิจัยเฉพาะทาง ที่สามารถพัฒนา นวัตกรรม กระบวนการ สาหรับระบบ
ด้ า นวิ ศ วกรรมอาหาร ที่ ต อบสนองต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ที่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง (To be a
specialized research capable to develope process innovation for food engineering systems for a
responsive profession under dynamic change)
PLO ของหลักสูตร :
PLO 1 สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้
กับงานในวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร
PLO 2 สามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่
ซับซ้อน ด้วยการเทคนิค วิทยาการ และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่
PLO 3 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอาหาร ในการปฏิบัติงานหรือการเผยแพร่
แก่สังคม ด้วยทักษะการเขียนและการนาเสนอทางวิชาการที่ดีในระดับนานาชาติ
PLO 4 สามารถวิจัย พัฒนา หรือออกแบบระบบทางวิศวกรรมขั้นสูง หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
เชิงนวัตกรรม ด้วยหลักคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างเป็นระบบ
PLO 5 สามารถประยุ ก ต์ แ นวคิ ด การจั ด การ และการประกอบการ เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ
วิศวกรรมอาหาร หรือเพื่อเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GO-ECO)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาโท
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 2 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ใบปริญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

ปี 1
(2562)
3
(100)

ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2562
ระดับชัน้ ปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
ปี 7
ปี 8
(2561) (2560) (2559) (2558) (2557) (2556) (2555)
5
4
2
(100)
(100)
(40)
(-)
(-)
(-)
(-)

รวม
14
(คน)

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายประถม พิชัย
เจ้าหน้าที่
ห้องปฎิบัติการ

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทั่วไป
2. นางสุนทรี หาญพรหม

เจ้าหน้าที่การเงิน

วุฒิการศึกษา
สูงสุด (สาขาวิชา
ที่จบ)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

อายุการ
ทางาน
(ปี)

ศาสนศาสตร
บัณฑิต
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)

ลูกจ้างประจา

27 ปี
(บรรจุ 5
ต.ค.36)

บัญชีบัณฑิต
(การบัญชี)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร
บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)

7 ปี
(บรรจุ 25
พ.ย.56)
ลูกจ้างประจา
32 ปี
(บรรจุ 25
ม.ค.31)

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ฉ
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดและค้นคว้างานวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1
2. ห้องปฏิบัติการงานวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. นิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ต.อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ประจาปีการศึกษา 2562)
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ : ทาง
หลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา มา
เลือกวิธีการสอนที่แตกต่างเมื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด ดังแสดงข้อมูลในส่วน
ที่ 2 Criterion ที่ 5
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กาหนด : ทางหลักสูตรได้เลือกวิธีการ
ประเมินผลจากจัด การเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประเมิน
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดไว้ได้ ซึ่งผู้สอนได้นาเสนอผลดังกล่าวมายังผู้รั บผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา และให้คาแนะนาเพิ่มเติม ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2 Criterion ที่ 5
การบริหารจัดการหลักสูตร : ทางหลักสูตรได้มีการทบทวนผลการจัดการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา และทาการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2
Criterion ที่ 10
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
2560
2561
2562
ปีการศึกษา
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
150,000 30% 180,000 20% 200,000
20%
พัฒนาอาจารย์
20%
15%
20%
พัฒนาบุคลากร
0%
0%
0%
จัดการเรียนการสอน
50%
65%
60%

ช
กลุ่มผู้เรียน : ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หรื อ เที ย บเท่ า ทั่ ว ไประเทศ ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของทางหลักสูตรคือ กลุ่ม
นักศึกษาที่สนใจจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มี 4 ฝ่ายคือ ศิษย์ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า
(Alumni) อาจารย์ (Teachers) และนายจ้าง (Employers) โดยกลุ่มสุดท้ายทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มีการคัดเลือกจากตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้อง (Market Segment) กับศาสตร์ทางวิศวกรรม
อาหาร จานวน 3 ประเภทคือ ประเภทอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารภาคเหนือ เช่น บริษัท
เบทาโกร จากัด (มหาชน) และบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม (จากัด) ประเภทหน่วยงานทาง
การศึ กษาระดับ อุดมศึ ก ษาทางภาคเหนือ และประเภทการทางานอิ สระด้ านการออกแบบทาง
วิศวกรรมอาหาร เพื่อนามาใช้ออกแบบหลักสูตร
กลุ่มผู้ส่งมอบ : กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทุกฝ่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจ ชุมชน
สถาบัน การศึก ษาและวิ จัยทางอาหาร นอกจากนี้ยังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurial)
กลุ่มคู่ความร่วมมือ : สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารได้
พยายามสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ ของ สกอ.
และหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตได้สร้างความร่วมมือต่อเนื่องกับทางหลักสูตร Food engineering
ของ UPM ประเทศมาเลเซีย

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

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

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผ้สู อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่[คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ......

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

2
ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สป.อว. (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุ
เป็น
อาจารย์

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
CEFR = C1

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

1. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

ผศ.

1 มิ.ย.
2537

2. นายชนวัฒน์
นิทัศน์วิจติ ร

ผศ.

3. นางสาวหยาด
ฝน ทนงการกิจ

ผศ.

Ph.D. Biological Systems Engineering
(2544)
M.Sc. Master of Science in Engineering
(2541)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2545)

30 มิ.ย.
2543

CEFR = B2

8 สิงหาคม
2559

4
มกราคม
2556

CEFR = C1

8 สิงหาคม
2559

วันบรรจุ
เป็น
อาจารย์

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

1 มิ.ย.
2537

CEFR = C1

8 สิงหาคม 2559

30 มิ.ย.
2543

CEFR = B2

8 สิงหาคม 2559

4 ม.ค.
2556

CEFR = C1

8 สิงหาคม 2559

8 สิงหาคม
2559

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

รศ.

2. นายชนวัฒน์
นิทัศน์วจิ ิตร

ผศ.

3. นางสาวหยาด
ฝน ทนงการกิจ

ผศ.

คุณวุฒกิ ารศึกษา

Ph.D. Biological Systems Engineering
(2544)
M.Sc. Master of Science in Engineering
(2541)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
(2545)
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อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1. นายสมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ

รศ.

2. นายชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร

ผศ.

3. นางกาญจนา นาคประสม

ผศ.

4. นางสาวหยาดฝน ทนงการกิจ

ผศ.

5. นายจตุรภัทร วาฤทธิ์

รศ.

6. นายนักรบ นาคประสม

ผศ.

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
Ph.D. Food Processing (2555)
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (2544)
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2545)
Ph.D. Biological Systems Engineering (2544)
M.Sc. Master of Science in Engineering (2541)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)
Ph.D. Food Engineering (2555)
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)

สถานภาพ
สังกัด
นอก
หลักสูตร หลักสูตร
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อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์
ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1. นายสมเกียรติ
จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ

รศ.

2. นายชนวัฒน์
นิทัศน์วจิ ติ ร

ผศ.

3. นางกาญจนา
นาคประสม

ผศ.

4. นางสาวหยาดฝน
ทนงการกิจ

ผศ.

5. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

รศ.

6. นายนักรบ
นาคประสม

ผศ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing (2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหา (2544)
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2545)
ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems Engineering (2544)
ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science in Engineering (2541)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering (2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)

อาจารย์ประจา
สังกัด
หลักสูตร


นอก
หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)











1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
1.2 เป็นอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร
จานวน 3 คน ดังนี้
1) รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
2) ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
3) ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
2.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

1. นายจตุรภัทร วาฤทธิ์

รศ.

ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems Engineering (2544)
ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science in Engineering (2541)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)

3

ผลงาน
วิชาการ
3

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ :
1) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.)
Osbeck) Pomace Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
2) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness
of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 159-168.
3) Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Somkiat Jaturonglumlert, Niwooti Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Jaturapatr Varith. (2018). Effect
of gaseous ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.
2. นายชนวัฒน์
ผศ.
3
3
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
นิทัศน์วิจติ ร
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) ชนวัฒน์ นิทัศนวิจติ ร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. (2561) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปรียบเทียบผลการ
ทาความเย็นด้วยสุญญากาศแบบขัน้ ตอนเดียวและหลายขั้นตอนสาหรับผักกาดหอมห่อ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 วันที่ 24 –
25 พฤษภาคม 2561 (หน้า 1-11). ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.
3. นางสาวหยาดฝน
ผู้ชว่ ย
3
3
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
ทนงการกิจ
ศาสตราจารย์
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2545)
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ :
1) Tanongkankit, Y., & Khongkrapan, P. (2019). Production of Tofu Using Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation. ETP International
Journal of Food Engineering, 127-131. doi:10.18178/ijfe.5.2.127-131
2) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟี
นอลิกทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธไี มโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
3) Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon Tanongkankit. (2019). Drying Characteristics and Color of Dried
Mulberry Leaves Using Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) 29 July -1 August 2019 (pp. 47-53). Johor Bahru, Malaysia.

6
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3.1 คุณวุฒิข้นั ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

1. นายสมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ

รอง
ศาสตราจารย์

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)

3

ผลงาน
วิชาการ
3

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fedbatch cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทศั นวิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์, และจงกล พรมยะ. (2561) การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาในระบบอัจฉริยะ. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ในอุปกรณ์ดา้ นความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์
2561 (น. 42-48). ณ ลาปางรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง.
2. นางกาญจนา นาค
ผศ.
3
3
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing (2555)
ประสม
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (2544)
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ :
1) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิก
ทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธไี มโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
2) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ และกาญจนา นาคประสม. (2561). การหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27(6), 1031-1045.
3) Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Somkiat Jaturonglumlert, Niwooti Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Jaturapatr Varith. (2018). Effect
of gaseous ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.
2. นายนักรบ นาคประสม
ผศ.
3
3
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering (2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ :
1) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิก
ทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธไี มโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
2) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. (2561). การหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27(6), 1031-1045.
3) นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และกาญจนา นาคประสม. (2560). การพัฒนา
สูตรที่เหมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธกี ารออกแบบการทดลองแบบผสม. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (หน้า 171-178). ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดสระบุร.ี
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4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
4.1.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
4.2.2 มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.2.3 ทั้ ง นี้ มี ชั่ ว โมงสอนไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิ ช า โดยมี อ าจารย์ ป ระจ าเป็ น
ผู้รับผิดชอบวิชานั้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
จานวน 6 คน จาแนกเป็น
1. อาจารย์ประจา จานวน 6 คน
ชื่อ-นามสกุล
1. นายจตุรภัทร วาฤทธิ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รศ.

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาสอน (ปี)
26 ปี

ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems Engineering (2544)
ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science in Engineering (2541)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.)
Osbeck) Pomace Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
2) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness
of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 159-168.
3) Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Somkiat Jaturonglumlert, Niwooti Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Jaturapatr Varith. (2018). Effect
of gaseous ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.
2. นายชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
20 ปี
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) ชนวัฒน์ นิทัศนวิจติ ร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. (2561) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปรียบเทียบผลการ
ทาความเย็นด้วยสุญญากาศแบบขัน้ ตอนเดียวและหลายขั้นตอนสาหรับผักกาดหอมห่อ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 วันที่ 24 –
25 พฤษภาคม 2561 (หน้า 1-11). ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.
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3. นางสาวหยาดฝน
ทนงการกิจ

ผศ.

7 ปี
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2545)
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Tanongkankit, Y., & Khongkrapan, P. (2019). Production of Tofu Using Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation. ETP International
Journal of Food Engineering, 127-131. doi:10.18178/ijfe.5.2.127-131
2) Tanongkankit Y., Kalantakasuwan S., Varith J. and Narkprasom K. (2019) Ultrasonic-assisted Extraction of Allicin and Its Stability During
Storage, Food and Applied Bioscience Journal, vol.7, 17-30.
3) Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon Tanongkankit. (2019). Drying Characteristics and Color of Dried
Mulberry Leaves Using Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) 29 July -1 August 2019 (pp. 47-53). Johor Bahru, Malaysia.
4. นายสมเกียรติ
รศ.
16 ปี
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
จตุรงค์ล้าเลิศ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fedbatch cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศนวิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์, และจงกล พรมยะ. (2561) การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาในระบบอัจฉริยะ. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ในอุปกรณ์ดา้ นความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์
2561 (น. 42-48). ณ ลาปางรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง.
5. นางกาญจนา นาคประสม
ผศ.
7 ปี
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing (2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (2544)
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิก
ทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธไี มโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
2) สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาคประสม. 2562. การเอนแคปซูเลชันสาร
สกัดจากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25 (2): 448-463.
3) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6): 1038-1053.
6. นายนักรบ นาคประสม
ผศ.
14 ปี
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering (2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)
ผลงานทางวิชาการ : (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง)
1) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6): 1038-1053.
2) ชฎาภรณ์ ขันพล, บัณฑิตา เนื่องกลิ่ม, อาทิตย์ ดุเจโต๊ะ, แสนวสันต์ ยอดคา, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and
Management 2019 (COCEAM 2019) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรา
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก.
3) นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และกาญจนา นาคประสม. (2560). การพัฒนา
สูตรที่เหมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธกี ารออกแบบการทดลองแบบผสม. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (หน้า 171-178). ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดสระบุร.ี

9
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
5.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
หลัก สูต รวิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอาหาร ได้ แต่งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จานวน 6 คน ดังนี้
ชื่อ นามสกุล

1. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems Engineering (2544)
ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science in Engineering (2541)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การยืดอายุการผล
ล าไยสด (Dimocarpus longan Lour.)
ด้ ว ยก๊ า ซโอโซนร่ ว มกั บ ระบบบั ง คั บ
อากาศแบบแนวตั้ง

ผลงานวิชาการ :
1) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)
Pomace Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
2) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness of
Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 159-168.
3) Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Somkiat Jaturonglumlert, Niwooti Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Jaturapatr Varith. (2018). Effect of gaseous
ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.
2. นายชนวัฒน์
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วิทยานิพนธ์ :
นิทัศน์วิจติ ร
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงาน
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ร ะ บ บ ท า ค ว า ม เ ย็ น ใ น
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
ผลงานวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) ชนวัฒน์ นิทัศนวิจติ ร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. (2561) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปรียบเทียบผลการทาความ
เย็นด้วยสุญญากาศแบบขัน้ ตอนเดียวและหลายขั้นตอนสาหรับผักกาดหอมห่อ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม
2561 (หน้า 1-11). ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.
3. นางสาวหยาดฝน
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วิทยานิพนธ์ :
ทนงการกิจ
1. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (2545)
รั ง สีอิ น ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อ เพิ่ม สาร
ต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
2. นางสาวกัญญาวีย์ คันทะมูล
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การใช้ ส นาม
ไฟฟ้ า แรงสู ง แบบจั ง หวะช่ ว ยสกั ด
โปรตี น จากถั่ ว เหลื อ งส าหรั บ ผลิ ต ผง
โปรตีน
3. นางสาวปุณยาพร แสนแปง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาผลของ
สมบัติเคมีกายภาพและการใช้พลังงาน
ของการอบแห้ ง ใบมะกรู ด ด้ ว ยระบบ
ผสมผสานของฮี ต เตอร์ แ ละปั๊ ม ความ
ร้อน
4. นายธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์: -

ผลงานวิชาการ :
1) Tanongkankit, Y., & Khongkrapan, P. (2019). Production of Tofu Using Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation. ETP International Journal
of Food Engineering, 127-131. doi:10.18178/ijfe.5.2.127-131
2) Tanongkankit Y., Kalantakasuwan S., Varith J. and Narkprasom K. (2019) Ultrasonic-assisted Extraction of Allicin and Its Stability During Storage, Food
and Applied Bioscience Journal, vol.7, 17-30.
3) Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon Tanongkankit. (2019). Drying Characteristics and Color of Dried Mulberry
Leaves Using Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
XI) 29 July -1 August 2019 (pp. 47-53). Johor Bahru, Malaysia.
4. นายสมเกียรติ
รศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
วิทยานิพนธ์ :
จตุรงค์ล้าเลิศ
1. นางสาวพิสินี เสือสืบพันธุ์
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนากลยุทธ์
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)
การวางแผนใช้งานตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์
เกษตรแบบอุ โ มงค์ ส ลั บ ทิ ศ ทางก๊ า ซ
อิ น ฟราเรด - ลมร้ อ นส าหรั บ กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน
ผลงานวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศนวิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์, และจงกล พรมยะ. (2561) การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลนิ าในระบบอัจฉริยะ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครัง้ ที่ 17 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 (น. 42-48).
ณ ลาปางรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง.
5. นางกาญจนา
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing (2555)
วิทยานิพนธ์ :
นาคประสม
1. นางสาวนฤมล บุญมี
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนา
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (2544)
กระบวนการผลิตน้าส้มสายชูบัลซามิก
จากเนื้อผลกาแฟด้วยวิธใี หม่
2. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การเพิ่มความคงตัว
ของแอนโทไซยานิน ส์จากกระชายด า
โดยการใช้วิธโี คพิกเมนเทชั่น
3. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
หั ว ข้ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ : ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกั ด
โดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น
4. นายสิปปกร สวัสดิ์สุขโข
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การหาสภาวะที่
เหมาะสมสาหรับกระบวนการอั ดเม็ ด
จากผงอนุภาคไมโครสารสกัดสมุนไพร
ไทย

ผลงานวิชาการ :
1) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกทั้งหมด
จากเมล็ดลาไยโดยวิธีไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
2) สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาคประสม. 2562. การเอนแคปซูเลชันสารสกัด
จากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25 (2): 448-463.
3) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6): 1038-1053.
5. นายนักรบ
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering (2555)
วิทยานิพนธ์ :
นาคประสม
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การสกัดและการ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)
กลั่ น น้ ามั น หอมระเหย สารฟี น อลิ ก
ทั้ ง หมด และเพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค
ไ ม โ ค ร เ ว ฟ ร่ ว ม จ า ก เ ป ลื อ ก
ส้มเขียวหวาน
2. นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์: ผลงานวิชาการ :
1) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6): 1038-1053.
2) ชฎาภรณ์ ขันพล, บัณฑิตา เนื่องกลิ่ม, อาทิตย์ ดุเจโต๊ะ, แสนวสันต์ ยอดคา, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก
วัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019
(COCEAM 2019) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก.
3) นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และกาญจนา นาคประสม. (2560). การพัฒนาสูตรที่
เหมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8
“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (หน้า 171-178). ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุร.ี

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

6.1 อาจารย์ประจา
6.1.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
6.1.2 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
6.2.2 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
6.2.3 หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
หลักสูตรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จานวน 10 คน ดังนี้
1. อาจารย์ประจา จานวน 10 คน
ชื่อ นามสกุล

1. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems
Engineering (2544)
ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science in
Engineering (2541)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
(2537)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง
2. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความคงตัวของ
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทชั่น
3. นางสาวกัญญาวีย์ คันทะมูล
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูง
แบบจั ง หวะช่ ว ยสกั ด โปรตี น จากถั่ ว เหลื อ ง
สาหรับผลิตผงโปรตีน
4. นางสาวพิสินี เสือสืบพันธุ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก าร
วางแผนใช้งานตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบ
อุโมงค์สลับทิศทางก๊าซอินฟราเรด - ลมร้อน
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลงานวิชาการ :
1) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)
Pomace Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
2) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness
of Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 159-168.
3) Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Somkiat Jaturonglumlert, Niwooti Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Jaturapatr Varith. (2018). Effect of
gaseous ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.
2. นายชนวัฒน์
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วิทยานิพนธ์ :
นิทัศน์วิจติ ร
1. นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การยืดอายุการผลลาไย
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
ส ด ( Dimocarpus longan Lour. ) ด้ ว ย ก๊ า ซ
โอโซนร่วมกับระบบบังคับอากาศแบบแนวตั้ง
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ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
2. นางสาวปุณยาพร แสนแปง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาผลของสมบั ติ
เคมี ก ายภาพและการใช้ พ ลั ง งานของการ
อบแห้งใบมะกรูดด้วยระบบผสมผสานของฮีต
เตอร์และปั๊มความร้อน
3. นางสาวพิสินี เสือสืบพันธุ์
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก าร
วางแผนใช้งานตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบ
อุโมงค์สลับทิศทางก๊าซอินฟราเรด – ลมร้อน
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4. นายสิปปกร สวัสดิ์สุขโข
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การหาสภาวะที่เหมาะสม
ส าหรั บ กระบวนการอั ด เม็ ด จากผงอนุ ภ าค
ไมโครสารสกัดสมุนไพรไทย
5. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
เปลือกส้มเขียวหวาน
6. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้ รั ง สี
อิน ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อเพิ่มสารต้านอนุมูล
อิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
7. นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์: 8. นายธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์: -

ผลงานวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) ชนวัฒน์ นิทัศนวิจติ ร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. (2561) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปรียบเทียบผลการทา
ความเย็นด้วยสุญญากาศแบบขัน้ ตอนเดียวและหลายขั้นตอนสาหรับผักกาดหอมห่อ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 วันที่ 24 – 25
พฤษภาคม 2561 (หน้า 1-11). ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.
3. นางสาวหยาด
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วิทยานิพนธ์ :
ฝน ทนงการกิจ
1. นางสาวนฤมล บุญมี
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนากระบวนการ
(2548)
ผลิตน้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการ
ด้วยวิธใี หม่
อาหาร (2545)
2. นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์: ผลงานวิชาการ :
1) Tanongkankit, Y., & Khongkrapan, P. (2019). Production of Tofu Using Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation. ETP International
Journal of Food Engineering, 127-131. doi:10.18178/ijfe.5.2.127-131
2) Tanongkankit Y., Kalantakasuwan S., Varith J. and Narkprasom K. (2019) Ultrasonic-assisted Extraction of Allicin and Its Stability During Storage,
Food and Applied Bioscience Journal, vol.7, 17-30.
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ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
ทาง
(วุฒติ รง หรือ
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิชาการ
สัมพันธ์)
3) Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon Tanongkankit. (2019). Drying Characteristics and Color of Dried
Mulberry Leaves Using Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) 29 July -1 August 2019 (pp. 47-53). Johor Bahru, Malaysia.
4. นายสมเกียรติ
รศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
วิทยานิพนธ์ :
จตุรงค์ล้าเลิศ
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)
ของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง
2. นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การยืดอายุการผลลาไย
ส ด ( Dimocarpus longan Lour. ) ด้ ว ย ก๊ า ซ
โอโซนร่วมกับระบบบังคับอากาศแบบแนวตั้ง
3. นางสาวปุณยาพร แสนแปง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาผลของสมบั ติ
เคมี ก ายภาพและการใช้ พ ลั ง งานของการ
อบแห้ ง ใบมะกรู ด ด้ว ยระบบผสมผสานของ
ฮีตเตอร์และปั๊มความร้อน
4. นายสิปปกร สวัสดิ์สุขโข
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การหาสภาวะที่เหมาะสม
ส าหรั บ กระบวนการอั ด เม็ ด จากผงอนุ ภ าค
ไมโครสารสกัดสมุนไพรไทย
5. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
เปลือกส้มเขียวหวาน
6. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้ รั ง สี
อิน ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อเพิ่มสารต้านอนุมูล
อิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
7. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น
8. นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์: 9. นายธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์: ผลงานวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทศั นวิจติ ร, จตุรภัทร วาฤทธิ์, และจงกล พรมยะ. (2561) การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลนิ าในระบบอัจฉริยะ. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ในอุปกรณ์ดา้ นความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561
(น. 42-48). ณ ลาปางรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง.
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5. นางกาญจนา
นาคประสม

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผศ.

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing (2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร (2544)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
ตรง

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
เปลือกส้มเขียวหวาน
2. นางสาวกัญญาวีย์ คันทะมูล
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูง
แบบจั ง หวะช่ ว ยสกั ด โปรตี น จากถั่ ว เหลื อ ง
สาหรับผลิตผงโปรตีน
3. นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์: 4. นายธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์
หัวข้อวิทยานิพนธ์: -

ผลงานวิชาการ :
1) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิก
ทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธไี มโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
2) สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาคประสม. 2562. การเอนแคปซูเลชันสาร
สกัดจากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25 (2): 448-463.
3) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการผลิตกรดอะซิตกิ ในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6): 1038-1053.
6. นายนักรบ
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering (2555)
วิทยานิพนธ์ :
นาคประสม
1. นางสาวนฤมล บุญมี
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)
ผลิต น้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ด้วยวิธใี หม่
2. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความคงตัวของ
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทชั่น
3. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น
ผลงานวิชาการ :
1) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการผลิตกรดอะซิตกิ ในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6): 1038-1053.
2) ชฎาภรณ์ ขันพล, บัณฑิตา เนื่องกลิ่ม, อาทิตย์ ดุเจโต๊ะ, แสนวสันต์ ยอดคา, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ. การประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management
2019 (COCEAM 2019) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัด
นครนายก.
3) นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และกาญจนา นาคประสม. (2560). การพัฒนา
สูตรที่เหมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธกี ารออกแบบการทดลองแบบผสม. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (หน้า 171-178). ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด
สระบุร.ี
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7. นางสาว
กนกวรรณ
ตาลดี

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science (2555)
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา (2549)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวนฤมล บุญมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนากระบวนการ
ผลิตน้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ด้วยวิธใี หม่

ผลงานวิชาการ :
1) Kanokwan Tandee, Nawaporn Sukprasertsil, Suwinai Aeimsupan, Jaturapatr Varith (2016). Selection of acid-producing bacteria for extracting
pectin from fermented fruit juice. In The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation, 15–17 June, 2016 (pp.1–10). Yangon,
Myanmar
2) Aktas, B., De Wolfe, T., Tandee, K., Safdar, N., Darien, B., & Steele, J. (2015). The Effect of Lactobacillus casei 32G on the Mouse Cecum
Microbiota and Innate Immune Response Is Dose and Time Dependent. PLoS One, 10(12), e0145784.
3) มิ่งขวัญ ทองกลาง, กนกวรรณ ตาลดี และกรผกา อรรคนิตย์. (2559) การดัดแปรแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวกล้องหอมมะลิโดยวิธเี ชื่อมข้าม. ใน
การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 285 – 292). ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
8. นายเรืองชัย
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วท.ด. เกษตรเขตร้อน-การปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ :
จูวัฒนสาราญ
พันธุ์พืช (2553)
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์-การปรับปรุง
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
พันธุ์พืช (2531)
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
ปริญญาตรี : ทษ.บ. พืชศาสตร์-พืชไร่ (2526)
เปลือกส้มเขียวหวาน
ผลงานวิชาการ :
1) พรแก้ว แซ่เฮง และเรืองชัย จูวัฒนสาราญ. (2558). การทดสอบเสถียรภาพของผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเขียว. (น.109 – 116). ใน รายงานการประชุมวิชาการ
พืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท, จ.เชียงราย.
2) เรืองชัย จูวัฒนสาราญ และสุภักตร์ ปัญญา. (2556). การทดสอบเสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดหอมในจังหวัดเชียงใหม่. (น. 78-84).
ใน การประชุมวิชาการประจาปี 2556. 2-3 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ. เชียงใหม่.
3) เรืองชัย จูวัฒนสาราญ, สุภักตร์ ปัญญา, พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ,์ สุทัด ปินตาเสน, ประกิจ สมท่า และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. (2556). การทดสอบเสถียรภาพ
ผลผลิตของสายพันธุถ์ ั่วเหลืองฝักสดหอม. (น. 97-105). ใน การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 4. 27-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์
ไซด์, จ.นครปฐม.
9. นางดวงพร
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (2551)
วิทยานิพนธ์ :
อมรเลิศพิศาล
1. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
ปริญญาโท : วท.ม. เภสัชวิทยา (2536)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
ปริญญาตรี : วท.บ. พยาบาลศาสตร์ (2532)
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น
ผลงานวิชาการ :
1) Ontawong, A., Srimaroeng, C., Boonphang, O., Phatsara, M., Amornlerdpison, D., & Duangjai, A. (2019). Spirogyra neglecta Aqueous Extract
Attenuates LPS-Induced Renal Inflammation. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 42, 1814-1822. doi:10.1248/bpb.b19-00199
2) Whangsomnuek, N., Mungmai, L., Mengamphan, K., & Amornlerdpison, D. (2019). Bioactive compounds of aqueous extracts of flower and leaf
of Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. for cosmetic application. Maejo international journal of science and technology, 13, 196-208.
3) Whangsomnuek, N., Mungmai, L., Mengamphan, K., & Amornlerdpison, D. (2019). Efficiency of Skin Whitening Cream Containing Etlingera elatior
Flower and Leaf Extracts in Volunteers. Cosmetics, 6, 39. doi:10.3390/cosmetics6030039
10. นายรัฐพงศ์
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : Ph. D. Food Science (2556)
วิทยานิพนธ์ :
ปกแก้ว
1. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพ (2546)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความคงตัวของ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
อาหาร (2541)
โคพิกเมนเทชั่น
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ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

ผลงานวิชาการ :
1) Pokkaew, R. , & Manangsatit, P. ( 2018) . The Comparison of Two Rice Varieties on Quality of Rice Vinegar. ( pp. 420- 426) . In The 20th Food Innovation Asia
Conference 2018 (FIAC2018), Bangkok, Thailand.

2) Pokkaew, R., Junkaew, A., Chaitawatwithi, T., Wuthiyan, K., Kerdsang, A., & Paosrichai, C. (2016). The anti-oxidant and anti-microbial properties of young leaves
of Ma-kiang (Cleistocalyx nervosum var. paniala) as a novel source of bioactive compounds. (pp. 411-417). In The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC
2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, Bangkok, Thailand.
3) Pokkaew, R., Umnat, S., Yaiduang, P., & Kartsakun, P. (2015). Development of ready-to-drink emblic fruit juice mixed with dietary fiber. Paper presented at the
The 6th International Conference on Food Factors - ICoFF 2015, COEX, Seoul, Republic of Korea.

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

7.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
7.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร :
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน
มี ผ ลงานทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
7.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
หากไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ประสบการณ์ ต ามที่ ก าหนดจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ สู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง
กกอ.ทราบ
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ทาการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ
จานวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
1. นางสาว นฤมล บุญมี

หัวข้องาน
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การพั ฒ นากระบวนการ
ผลิ ต น้ าส้ ม สายชู บั ล ซามิ ก จากเนื้ อ ผลกาแฟ
ด้วยวิธใี หม่

วันที่สอบ
วันที่สอบ : 1 พฤศจิกายน
2562

2. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ

หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
น้ ามั น หอมระเหย สารฟี น อลิ ก ทั้ ง หมด และ
เพคตินโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมจากเปลือก
ส้มเขียวหวาน

วันที่สอบ : 1 พฤศจิกายน
2562

3. นางสาวณิชกุล เทียนไทย

หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การเพิ่ ม ความคงตั วของ
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทชั่น

วันที่สอบ : 28 ตุลาคม 2562

4. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก

หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การพั ฒ นากระบวนการ
แปรรูป ผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิค ไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น

วันที่สอบ : 28 ตุลาคม 2562

5. นางสาวสุทธิดา กันวะนา

หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้ รั ง สี
อิ น ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อ เพิ่ ม สารต้ า นอนุ มู ล
อิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม

วั น ที่ ส อบ : 7 กุ ม ภาพั น ธ์
2563

6. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง

วันที่สอบ : 28 กุมภาพันธ์
2563

อาจารย์ผู้สอบ
1. ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล*
2. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
3. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
4. ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
5. อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี
1. ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล*
2. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
3. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
4. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร
5. ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ
1. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล*
2. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
3. รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
4. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
5. ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
1. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล*
2. ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
3. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
4. ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
5. ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
1. ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล*
2. ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
3. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
4. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร
1. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร*
2. ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร
3. รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
4. รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

หมายเหตุ เครื่องหมาย * คือรายนามประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ซ่งึ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน และอาจารย์ประจา จานวน 4 คน
ชื่อ นามสกุล

1. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รศ.

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. Biological Systems
Engineering (2544)
ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science in
Engineering (2541)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
(2537)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ชื่อนักศึกษาทีท่ าการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง
2. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การเพิ่มความคงตัวของ
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทชั่น
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ชื่อนักศึกษาทีท่ าการสอบ
และชื่อหัวข้องาน

ผลงานวิชาการ :
1) Abd rahman, N., A, I., Nadiah, N., Varith, J., & Shamsudin, R. (2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)
Pomace Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27, 57-66.
2) Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Klinkajorn, P., & Phimphimol, J. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness of
Longan Fumigated with Medium Concentration-ozone Gas. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 159-168.
3) Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Somkiat Jaturonglumlert, Niwooti Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Jaturapatr Varith. (2018). Effect of
gaseous ozone fumigation on organophosphate pesticide degradation of dried chilies. Ozone: Science & Engineering, 40(6), 473-481.
2. นายชนวัฒน์
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วิทยานิพนธ์ :
นิทัศน์วิจติ ร
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
เปลือกส้มเขียวหวาน
2. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้ รั ง สี
อิน ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อเพิ่มสารต้านอนุมูล
อิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
3. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง
ผลงานวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) ชนวัฒน์ นิทัศนวิจติ ร, ชยากร เชิงดี, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ และ จตุรภัทร วาฤทธิ์. (2561) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและการเปรียบเทียบผลการทา
ความเย็นด้วยสุญญากาศแบบขัน้ ตอนเดียวและหลายขั้นตอนสาหรับผักกาดหอมห่อ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 วันที่ 24 – 25
พฤษภาคม 2561 (หน้า 1-11). ชุมพร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.
3. นางสาวหยาดฝน
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วิทยานิพนธ์ :
ทนงการกิจ
1. นางสาวนฤมล บุญมี
ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนากระบวนการ
(2548)
ผลิตน้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ด้วยวิธใี หม่
(2545)
2. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้ รั ง สี
อิน ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อเพิ่มสารต้านอนุมูล
อิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
ผลงานวิชาการ :
1) Tanongkankit, Y., & Khongkrapan, P. (2019). Production of Tofu Using Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation. ETP International Journal
of Food Engineering, 127-131. doi:10.18178/ijfe.5.2.127-131
2) Tanongkankit Y., Kalantakasuwan S., Varith J. and Narkprasom K. (2019) Ultrasonic-assisted Extraction of Allicin and Its Stability During Storage, Food
and Applied Bioscience Journal, vol.7, 17-30.
3) Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon Tanongkankit. (2019). Drying Characteristics and Color of Dried Mulberry
Leaves Using Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) 29 July -1 August 2019 (pp. 47-53). Johor Bahru, Malaysia.
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4. นายสมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

รศ.

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ชื่อนักศึกษาทีท่ าการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง
2. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
เปลือกส้มเขียวหวาน
3. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การศึ ก ษาการใช้ รั ง สี
อิน ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อเพิ่มสารต้านอนุมูล
อิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
4. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น

ผลงานวิชาการ :
1) Thaisamak, P., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Taip, F. S., & Nitatwichit, C. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of C-phycocyanin from S. Platensis. International Journal of GEOMATE, 16(55), 176-183.
2) Kaewdam, S., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Nitatwichit, C., & Narkprasom, K. (2019). Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the Spirulina platensis. International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
3) สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทศั นวิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์, และจงกล พรมยะ. (2561) การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาในระบบอัจฉริยะ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล ในอุปกรณ์ดา้ นความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 (น. 4248). ณ ลาปางรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง.
5. นางกาญจนา
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Processing (2555)
วิทยานิพนธ์ :
นาคประสม
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
ปริญญาตรี : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
น้ามัน หอมระเหย สารฟีน อลิกทั้งหมด และ
อาหาร (2544)
เพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค ไมโครเวฟร่ ว มจาก
เปลือกส้มเขียวหวาน
2. นางสาวนฤมล บุญมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
ผลิต น้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ด้วยวิธใี หม่
3. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความคงตัวของ
แอนโทไซยานินจากกระชายดาโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทชั่น
4. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น
ผลงานวิชาการ :
1) กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และนักรบ นาคประสม. (2562) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิก
ทั้งหมดจากเมล็ดลาไยโดยวิธไี มโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(1), 48-63.
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
ชื่อนักศึกษาทีท่ าการสอบ
(วุฒติ รง หรือ
และชื่อหัวข้องาน
สัมพันธ์)
2) สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาคประสม. 2562. การเอนแคปซูเลชันสารสกัด
จากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25 (2), 448-463.
3) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภริ มย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6), 1038-1053.
6. นายนักรบ
ผศ.
ตรง
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Engineering (2555)
วิทยานิพนธ์ :
นาคประสม
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
ปริญญาตรี : วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)
น้ามันหอมระเหย สารฟีนอลิกทั้งหมด และเพ
คตินโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมจากเปลือก
ส้มเขียวหวาน
2. นางสาวนฤมล บุญมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนากระบวนการ
ผลิตน้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ด้วยวิธใี หม่
3. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความคงตัวของ
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
โคพิกเมนเทชั่น
4. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น
ผลงานวิชาการ :
1) นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์ และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(6), 1038-1053.
2) ชฎาภรณ์ ขันพล, บัณฑิตา เนื่องกลิ่ม, อาทิตย์ ดุเจโต๊ะ, แสนวสันต์ ยอดคา, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก
วัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019
(COCEAM 2019) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก.
3) นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, มุกริน หนูคง, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และกาญจนา นาคประสม. (2560). การพัฒนาสูตร
ที่เหมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบตั ิงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่
8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (หน้า 171-178). ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุร.ี
7. นางสากนกวรรณ
อาจารย์
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : Ph.D. Food Science (2555)
วิทยานิพนธ์ :
ตาลดี
1. นางสาวนฤมล บุญมี
ปริญญาโท : หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
ปริญญาตรี : วท.บ. ชีววิทยา (2549)
ผลิต น้าส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ
ด้วยวิธใี หม่
ผลงานวิชาการ :
1) Kanokwan Tandee, Nawaporn Sukprasertsil, Suwinai Aeimsupan, Jaturapatr Varith (2016). Selection of acid-producing bacteria for extracting pectin
from fermented fruit juice. In The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation, 15–17 June, 2016 (pp.1–10). Yangon, Myanmar
2) Aktas, B., De Wolfe, T., Tandee, K., Safdar, N., Darien, B., & Steele, J. (2015). The Effect of Lactobacillus casei 32G on the Mouse Cecum Microbiota
and Innate Immune Response Is Dose and Time Dependent. PLoS One, 10(12), e0145784.
3) มิ่งขวัญ ทองกลาง, กนกวรรณ ตาลดี และกรผกา อรรคนิตย์. (2559) การดัดแปรแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวกล้องหอมมะลิโดยวิธเี ชื่อมข้าม. ใน การ
ประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (หน้า 285 – 292). ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
8. นายเรืองชัย
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วท.ด. เกษตรเขตร้อน-การปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ :
จูวัฒนสาราญ
พันธุ์พืช (2553)
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. เกษตรศาสตร์-การปรับปรุง
พันธุ์พืช (2531)
ปริญญาตรี : ทษ.บ. พืชศาสตร์-พืชไร่ (2526)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ
สัมพันธ์)

ชื่อนักศึกษาทีท่ าการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการกลั่ น
น้ามันหอมระเหย สารฟีนอลิกทั้งหมด และเพ
คตินโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมจากเปลือก
ส้มเขียวหวาน

ผลงานวิชาการ :
1) พรแก้ว แซ่เฮง และเรืองชัย จูวัฒนสาราญ. (2558). การทดสอบเสถียรภาพของผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเขียว. ใน รายงานการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่ว
แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 25 - 27 สิงหาคม 2558 (น.109 – 116). ณ โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ท จ.เชียงราย.
2) เรืองชัย จูวัฒนสาราญ และสุภักตร์ ปัญญา. (2556). การทดสอบเสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดหอมในจังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุม
วิชาการประจาปี 2556, 2-3 ธันวาคม 2556 (น. 78-84). ณ ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่.
3) เรืองชัย จูวัฒนสาราญ, สุภักตร์ ปัญญา, พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, สุทัด ปินตาเสน, ประกิจ สมท่า และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์. (2556). การทดสอบเสถียรภาพ
ผลผลิตของสายพันธุถ์ ั่วเหลืองฝักสดหอม. ใน การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 4, 27-29 สิงหาคม 2556 (น. 97-105). ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์,
จ.นครปฐม.
9. นางดวงพร
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (2551)
วิทยานิพนธ์ :
อมรเลิศพิศาล
1. นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
ปริญญาโท : วท.ม. เภสัชวิทยา (2536)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การพัฒนากระบวนการ
ปริญญาตรี : วท.บ. พยาบาลศาสตร์ (2532)
แปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโคร
เอ็นแคปซูเลชั่น
ผลงานวิชาการ :
1) Ontawong, A. , Srimaroeng, C. , Boonphang, O. , Phatsara, M. , Amornlerdpison, D. , & Duangjai, A. ( 2019) . Spirogyra neglecta Aqueous Extract
Attenuates LPS-Induced Renal Inflammation. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 42, 1814-1822. doi:10.1248/bpb.b19-00199
2) Whangsomnuek, N., Mungmai, L., Mengamphan, K., & Amornlerdpison, D. (2019). Bioactive compounds of aqueous extracts of flower and leaf of
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. for cosmetic application. Maejo international journal of science and technology, 13, 196-208.
3) Whangsomnuek, N., Mungmai, L., Mengamphan, K., & Amornlerdpison, D. (2019). Efficiency of Skin Whitening Cream Containing Etlingera elatior
Flower and Leaf Extracts in Volunteers. Cosmetics, 6, 39. doi:10.3390/cosmetics6030039
10. นายรัฐพงศ์
ผศ.
สัมพันธ์
ปริญญาเอก : Ph. D. Food Science (2556)
วิทยานิพนธ์ :
ปกแก้ว
1. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพ (2546)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความคงตัวของ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แอนโทไซยานินส์จากกระชายดาโดยการใช้วิธี
อาหาร (2541)
โคพิกเมนเทชั่น

ผลงานวิชาการ :
1) Pokkaew, R., & Manangsatit, P. (2018). The Comparison of Two Rice Varieties on Quality of Rice Vinegar. (pp. 420-426). In The 20th
Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC2018), Bangkok, Thailand.
2) Pokkaew, R., Junkaew, A., Chaitawatwithi, T., Wuthiyan, K., Kerdsang, A., & Paosrichai, C. (2016). The anti-oxidant and anti-microbial
properties of young leaves of Ma-kiang (Cleistocalyx nervosum var. paniala) as a novel source of bioactive compounds. (pp. 411-417). In
The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 ( FIAC 2016) Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, Bangkok,
Thailand.
3) Pokkaew, R., Umnat, S., Yaiduang, P., & Kartsakun, P. (2015). Development of ready-to-drink emblic fruit juice mixed with dietary
fiber. Paper presented at the The 6th International Conference on Food Factors - ICoFF 2015, COEX, Seoul, Republic of Korea.

23
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 4 คน
ชื่อ นามสกุล
1. นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ.

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : D. Eng Food Engineering
(2555)
ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมการอาหาร
(2548)
ปริญญาตรี : วท.บ เทคโนโลยีอาหาร
(2545)

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อ
หัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวนฤมล บุญมี
หั ว ข้ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ : ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการผลิตน้าส้มสายชูบัล ซามิก
จากเนื้อผลกาแฟด้วยวิธีใหม่
2. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ : การสกั ด และการ
กลั่ น น้ ามั น หอมระเหย สารฟี น อลิ ก
ทั้ ง หมด และเพคติ น โดยใช้ เ ทคนิ ค
ไมโครเวฟร่วมจากเปลือกส้มเขียวหวาน

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ :
1) Rungsinee Sothornvit and Natcharee Pitak. (2007). Oxygen permeability and mechanical properties of banana films. Food
Research International, 40(3), 365–370.
2) Natcharee Pitak, Sudip K. Rakshit. (2011). Physical and antimicrobial properties of banana flour/chitosan biodegradable and self
sealing films used for preserving Fresh-cut vegetables. LWT - Food Science and Technology, 44(10), 2310-2315.
3) Natcharee Jirukkakul and Sudip K. Rakshit. (2011). Processing and Functional Properties of Banana Flour. Agricultural Science
Journal, 42(3), 745-748.
4) Jirukkakul, N. (2013). A study of Mu Yor sausage wraps using chitosan films in corporating garlic oil, lemon grass oil and galangal
oil. International Food Research Journal, 20(3), 1199-1204.
5) Jirukkakul, N. (2016). The study of edible film production from unriped banana flour and riped banana puree. International Food
Research Journal, 23(1), 95-101.
6) Natcharee Jirukkakul and Jedsada Sothipinta. (2017). Effects of the tomato pomace oil extract on the physical and antioxidant
properties of gelatin films. International Journal of Food Engineering, 3(2), 1-5.
7) Natcharee Jirukkakul. (2017). The production and development of tomato crisp from tomato pomace. Asia-Pacific Journal of
Science and Technology, 22(2), 120-130.
8) Jirukkakul, N. and Sengkhampan, N. (2018). Physicochemical properties and potential of lotus seed flour as wheat flour substitute
in noodles. Songklanakarin J. Sci. Technol., 40(6), 1354-1360.
9) Natcharee Jirukkakul. (2019). Physical Properties of Banana Stem and Leaf Papers Laminated with Banana Film. Walailak J Sci
& Tech., 16(10), 753-763.
10) Jirukkakul, N. (2018). Physical Properties and Phenolic Content of Pectin/Lotus Seed Flour Composite Films. Food and Applied
Bioscience Journal, 6(Special), 1-11.
11) ณั ฐจรีย์ พิทัก ษ์ . (2553). การศึ ก ษาการตากแห้ ง ปลาสลิด ด้ ว ยตู้ อ บแห้ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ . วารสารวิ ท ยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5(1-2), 16-22.
12) ณชยุต จันท์โชติกุล, ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล, นิภาพร เส็งคาปาน, ศักรินทร์ นนทพจน์ และบังอร เหมัง. (2558). อายุการเก็บรักษามะพร้าว
แก้วในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศร่วมกับวัตถุดูดซับออกซิเจน. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33(พิเศษ 1), 513-522.
13) ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล และณชยุต จันท์โชติกุล. (2561). การยืดอายุเก็บรักษากล้วยหอมทองด้วยสารเคลือบจากแป้งกล้วยผสมซีโอไลต์
หรือผงถ่านกัมมันต์. ว.วิทย.กษ., 49(พิเศษ 4), 223-226.
2. นางศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์
ผศ.
ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร
วิทยานิพนธ์ :
สกุล
(2546)
1. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การเพิ่มความคงตัว
ปริญญาโท : วศ.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
ของแอนโทไซยานิ น ส์ จ ากกระชายด า
(2533)
โดยการใช้วิธโี คพิกเมนเทชั่น
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ เทคโนโลยีการอาหาร
(2530)

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อ
หัวข้องาน
2. นางสาวสุภญ
ิ ญา สุยะเหล็ก
หั ว ข้ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ : ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการแปรรู ป ผงปลี ก ล้ ว ยสกั ด
โดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ : ZX
1) Wiruch, P., Naruenartwongsakul, S., & Chalermchat, Y. (2019). Textural Properties, Resistant Starch, and in Vitro Starch
Digestibility as Affected by Parboiling of Brown Glutinous Rice in a Retort Pouch. Current Research in Nutrition and Food
Science Journal, 7(2), 555-567.
2) Anong Jainan, Aree Deenu, Srisuwan Naruenartwongsakul, Patcharin Raviyan, Jurmkwan sungsuwan, & Suthaphat Kamthai.
(2017). Preliminary study of alkaline pretreatment effect on carboxymethyl flour (CMF) from chiang mai university (CMU)
purple rice properties. Chiang Mai Journal of Science, 44(4), 1624-1632.
3) Utama-ang, N., Phawatwiangnak, K., Naruenartwongsakul, S., & Samakradhamrongthai, R. (2017). Antioxidative effect of
Assam Tea (Camellia sinesis Var. Assamica) extract on rice bran oil and its application in breakfast cereal. Food Chemistry,
221, 1733-1740.
4) Deenu, A., Naruenartwongsakul, S., & Kim, S. M. (2014). Optimization and economic evaluation of ultrasound extraction of lutein
from Chlorella vulgaris. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 18(6), 1151-1162.
5) Leawtrakoon, P. and Naruenartwongsakul, S. (2014). Physicochemical, antioxidant and sensory properties of puffed longan-rice
snack by extrusion process. Acta Hortic. 1024, 413-417
6) Phawatwiangnak, K., Samakradhamrongthai, R., Naruenartwongsakul, S., & Utama-ang, N. (2013). Effect of moisture content
on extruded dough of green tea breakfast cereal. Food and Applied Bioscience Journal, 1(1), 11-23.
7) Naruenartwongsakul, S., Chinnan, M. S., Bhumiratana, S., & Yoovidhya, T. (2008). Effect of cellulose ethers on the microstructure
of fried wheat flour-based batters. LWT - Food Science and Technology, 41(1), 109-118.
8) Naruenartwongsakul, S., Chinnen, M. S., Bhummiratana, S., & Yoovidhya, T. (2004). Influence of methylcellulose on oil absorption
of wheat flour batter coated cut potatoes. Journal of Food Processing and Preservation, 28(3), 223-239.
9) Naruenartwongsakul, S., Chinnan, M. S., Bhumiratana, S., & Yoovidhya, T. (2004). Pasting characteristics of wheat flour-based
batters containing cellulose ethers. LWT - Food Science and Technology, 37(4), 489-495.
10) Santikunakorn, M., Naruenartwongsakul, S. and Attapanyo, R. (2008). Heat penetration of aloe vera and hoary basil seed in
bale fruit extract (Aeglo marmelos) in retort pouch. In National Agriculture Conference 2008, Naresuan University, 8-10
September 2008. (In Thai)
3. นางภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
ผศ.
ปริญญาเอก : PH.D. Food Engineering
วิทยานิพนธ์ :
(2553)
1. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การศึกษาการใช้รังสี
ปริญญาโท : วศ.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (2543) อิ น ฟราเรดคลื่ น ยาวเพื่ อ เพิ่ ม สารต้ า น
อนุมูลอิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (2537)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ :
1) Cahyuning Isnaini, Pattavara Pathomrungsiyounggul, Nattaya Konsue. (2019). Effect of Preparation Method on Chemical
Property of Different Thai Rice Variety. Journal of Food and Nutrition Research, 7(3), 231-236
2) Eko Hari Purnomo, Fransiska Agatha Nindyautami, Nattaya Konsue and Pattavara Pathomrungsiyounggul. (2018). Fortification
of Rice Grain with Gac Aril (Momordica conchinchinensis) Using Vacuum Impregnation Technique. Journal of Nutrition and Food
Sciences. 6(2), 412-424
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อ
ทางวิชาการ
หัวข้องาน
3) Jiranat Techarang, Arunee Apichartsrangkoon, Pattavara Pathomrungsiyounggul, Pittaya Chaikham and Katekan Dajanta.
( 2016) . Viscoelastic behavior and physico- chemical characteristics of heated swai- fish ( Pangasius hypophthalmus) based
emulsion containing fermented soybeans. LWT - Food Science and Technology, 66, 63 – 71
4) Srisajjalertwaja, S., Apichartsrangkoon, A., Chaikham, P., Chakrabandhu, Y., Pathomrungsiyounggul, P., Leksawasdi, N., Hirun,
S. ( 2012). Color, Capsaicin and Volatile Components of Baked Thai Green Chili ( Capsicum annuum Linn. var. Jak Ka Pat).
Journal of Agricultural Science, 4, 75-84. doi:10.5539/jas.v4n12p75
5) Pathomrungsiyounggul, P. , Grandison, A. , & Lewis, M. ( 2012) . Feasibility of Using Dialysis for Determining Calcium Ion
Concentration and pH in Calcium- Fortified Soymilk at High Temperature. J Food Sci, 77, E10- 16. doi: 10. 1111/ j. 17503841.2011.02436.x
6) Pathomrungsiyounggul, P., Grandison, A., & Lewis, M. (2010). Effect of calcium carbonate, calcium citrate, tricalcium phosphate,
calcium gluconate and calcium lactate on some physicochemical properties of soymilk. International Journal of Food Science &
Technology, 45, 2234-2240. doi:10.1111/j.1365-2621.2010.02399.x
7) Pathomrungsiyounggul, P., Lewis, M., & Grandison, A. (2010). Effects of calcium-chelating agents and pasteurisation on certain
properties of calcium-fortified soy milk. Food Chemistry, 118, 808-814. doi:10.1016/j.foodchem.2009.05.067
8) Pathomrungsiyounggul, P., Grandison, A., & Lewis, M. J. (2007). Effects of Calcium Chloride and Sodium Hexametaphosphate
on Certain Chemical and Physical Properties of Soymilk. J Food Sci, 72, E428-434. doi:10.1111/j.1750-3841.2007.00504.x
9) Phromraksa, P., Wiriyacharee, P., Rujanakraikarn, L. and Pathomrungsiyungkul, P. (2005). Using potassium sorbate and vaccum
packaging to extend shelf life of Thai fermented pork sausages (Sai Krok Prew). Chiang Mai University Journal 4(1), 27-38.
10) Phromraksa, P. , Wiriyacharee, P. , Rujanakraikarn, L. and Pathomrungsiyungkul, P. ( 2004) . Optimizing formulation and
fermentation time of Thai fermented pork sausage (Sai Krok Prew) using starter cultures. Chiang Mai University Journal, 3(2),
133-146.
11) Phromraksa, P., Wiriyacharee, P., Rujanakraikarn, L. and Pathomrungsiyungkul, P. (2003). Identification of main factors affecting
quality of Thai fermented pork sausage (Sai Krok Prew). Chiang Mai University Journal, 2(2), 89-96.
4. นายธงชัย ฟองสมุทธ
รศ.
ปริญญาเอก : D.Eng. Mechanical
วิทยานิพนธ์ :
Engineering (2544)
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
หัวข้อวิทยานิพนธ์: การจัดการพลังงาน
ปริญญาโท : M.Eng. Mechanical
ไฟฟ้าของระบบทาความเย็นใน
Engineering (2541)
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
(2535)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ :
1) Sukjamsri, C., Ingsuwan, P., Klongpanich, W., & Fongsamootr, T. (2020). Bending Analysis of Square Thin Plates with Two Beamed
Edges and Two Free Edges Supported at Corners and Center-Column.
2) Dechwayukul, C., Thongruang, W., Suwannao, J., & Fongsamootr, T. (2020). Spring Element for modelling of 2-D adhesively
bonded lap joints.
3) Sinthamrongruk, T., Gunhasuit, A., Fongsamootr, T., Thongpoon, K., & Sangamuang, S. (2013). An experiment on developing
media for junior high school kids: Biogas.
4) Suwannao, J., Dechwayukul, C., Thongruang, W., & Fongsamootr, T. (2007). Effects of thin adhesive layer and riveted-pitch
distance on the stress concentration factor of riveted lap joints. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 29, 10691092.
5) Fongsamootr, T., & Dechwayukul, C. (2005). Stress analysis of thin adhesive bonding dissimilar adherends single lap joints. 11th
International Conference on Fracture 2005, ICF11, 3.
6) Fongsamootr, T., Sutcharikul, T., & Rubin, C. A. (2004). Distortion analyses of combined adhesive-riveted lap joints. Strength,
Fracture and Complexity, 2, 137-147.
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ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบและชื่อ
ทางวิชาการ
หัวข้องาน
7) Fongsamootr, T., Dechwayukul, C., Kamnerdtong, N., Rubin, C., & Hahn, G. (2004). Parametric Study of Combined AdhesiveRiveted Lap Joints. Key Engineering Materials - KEY ENG MAT, 261-263, 399-404.
doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.261-263.399
8) ธงชัย ฟองสมุทธ และ ประกอบ ชาติภุกต์. (2549). การวิเคราะห์การกระจายของความเค้นในเสาบอกทางจราจรแบบแขวนยื่นโดยใช้
วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มข., 33(6), 587-597.
9) Chaichana, C., Chantrasri, P., Wongsila, S., Wicharuck, S. & Fongsamootr, T. 2020. Heat load due to LED lighting

of in-door strawberry plantation. Energy Reports, 6, 368-373.
10) Wongsapai, W., Achawangkul, Y., Thepsaskul, W., Daroon, S. & Fongsamootr, T. 2020. Biomass supply chain for
power generation in southern part of Thailand. Energy Reports, 6, 221-227.

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาโท แผน ก2
1. นางสาวณิชกุล เทียนไทย

2. นางสาวสุภิญญา
สุยะเหล็ก
3. นางสาวอัจฉรา
เหล่าประเสิรฐ

4. นางสาวสุทธิดา กันวะนา

5. นางสาวนฤมล บุญมี

6. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี

รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่ *
(เอกสารอ้างอิง 5)

ระดับคุณภาพของ
ผลงาน
(ค่าน้าหนัก)

ณิ ช กุ ล เที ย นไทย, จตุ ร ภั ท ร วาฤทธิ์ , นั ก รบ นาคประสม, รั ฐ พงศ์ ปกแก้ ว และ
กาญจนา นาคประสม. (2563). การเพิ่มความคงตัวของแอนโทไซยานินส์จากกระชาย
ด า โ ด ย ก า ร ใ ช้ วิ ธี โ ค พิ ก เ ม น เ ท ชั่ น . ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28(10), (In press). (TCI กลุม่ ที่ 1)
สุภิญ ญา สุย ะเหล็ก , สมเกี ย รติ จตุ ร งค์ ล้าเลิศ , ดวงพร อมรเลิศ พิ ศ าล, นั ก รบ นาค
ประสม และ กาญจนา นาคประสม. (2562). การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วย
ด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 5(2), 448-463. (TCI กลุม่ ที่ 1)
อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาค
ประสม. (2563). การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มเขียวหวาน
โ ด ย เ ท ค นิ ค ไ ม โ ค ร เ ว ฟ ร่ ว ม . ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28(10), (In press). (TCI กลุม่ ที่ 1)
Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon
Tanongkankit. (2019). Drying Characteristics and Color of Dried Mulberry Leaves Using
Hot Air and Infrared Drying. In The 11th International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI) 29 July -1 August
2019 (pp. 47-53). Johor Bahru, Malaysia.
นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์
ภิรมย์ และกาญจนา นาคประสม. (2562). การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะ
ซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 27(6), 1038-1053. (TCI กลุม่ ที่ 1)
วี ร วั ฒ น์ วงษ์ ภั ก ดี , ชนวั ฒ น์ นิ ทั ศ น์ วิ จิ ต ร, สมเกี ย รติ จตุ ร งค์ ล้ าเลิ ศ และจตุ ภั ท ร
วาฤทธิ.์ (2562). การจัดการพลังงานไฟฟ้าของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่ แ ข็ ง . ใน การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 (หน้ า 488 – 496). ณ อาคารขวั ญ แก้ ว
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา.

0.8

* ใช้รูปแบบการเขียนแบบบรรณานุกรม APA เช่น ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ
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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 ริญ ญาเอกและมี ต าแหน่ง ทางวิ ช าการ หรื อ ปริ ญ ญาโทและ
มีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
หากเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง 2 ประเภท ให้ เ ที ย บสั ด ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาที่ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. นายจตุรภัทร
วาฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
รศ.

วุฒิการศึกษา

Ph.D. Biological Systems Engineering (2544)
M.Sc. Master of Science in Engineering (2541)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2537)

2. นายชนวัฒน์
นิทัศน์วจิ ติ ร

ผศ.

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2550)
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (2543)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2535)
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร (2555)
วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (2548)
วท.บ. วิศวกรรมกระบวนการอาหา (2545)

3. นางสาวหยาดฝน
ทนงการกิจ

ผศ.

4. นายสมเกียรติ
จตุรงค์ลาเลิ
้ ศ

รศ.

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (2553)
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (2546)
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (2540)

5. นางกาญจนา
นาคประสม

ผศ.

Ph.D. Food Processing (2555)
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (2544)

ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษา
(จานวนนักศึกษาที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก)
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ :
1. นางสาวศรัลยภัคร์ ชานาญ
2. นายนราธิป สุจนิ ดา
3. นายพันธ์ลพ สินธุยา
รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 4 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 1 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวสุทธิดา กันวะนา
2. นางสาวกัญญาวี คันทะมูล
3. นางสาวปุณยาพร แสนแปง
4. นายธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์
รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 4 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวพิสนิ ี เสือสืบพันธุ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ :
1. นางสาวพิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร
2. นางสาวสกาวเดือน แก้วดา
3. นางวรลักษณ์ สุริวงษ์
รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 4 คน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวนฤมล บุญมี
2. นางสาวณิชกุล เทียนไทย
3. นางสาวสุภญ
ิ ญา สุยะเหล็ก
4. นายสิปปกร สวัสดิ์สุขโข
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ :
1. นางสาววรัญญา เฟือ่ งชุ่ม
รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 5 คน
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6. นายนักรบ
นาคประสม

ผศ.

Ph.D. Food Engineering (2555)
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร (2550)
วท.บ. วิศวกรรมเกษตร (2544)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
1. นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสิรฐ
2. นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
รวมภาระงานจานวนนักศึกษา 2 คน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการประจาคณะ
4. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
5. คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
7. สภามหาวิทยาลัย
8. การดาเนินการประเมินความสอดคล้องตามระบบ
CHE CO

ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ในการประชุมครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
ในการประชุมครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559
อยู่ในขั้นตอน ได้รบั อักษร –
หลักสูตรผ่านจากระบบเดิม

29
องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการ
เรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังครอบคลุมทัง้ ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จาเป็นต่อการ
ทางาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการทางานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 การก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ต้ อ งสะท้ อ นถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย [1,2]
ในการดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (ป.โท) ได้ทา
การปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใหม่ตามคาแนะนาของผู้ประเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการ
ประชุ ม มี ม ติ เ สี ย งส่ ว นใหญ่ (Consensus) เห็ น ชอบในการปรั บ ปรุ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของ
หลักสูตร (Program Learning Outcome, PLO) ซึ่งหลักสูตรระดับ ป.โท มี 5 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1
และ รูปที่ 1 ส่วนหลักสูตรระดับ ป.เอก มี 6 ข้อ ซึ่งมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ต่างกัน โดยได้ใช้
ปรั ช ญา (Philosophy) และวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และคณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ศิษย์
ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า (Alumni) อาจารย์ (Teachers) และนายจ้าง (Employers) มาประกอบการ
ปรั บ ปรุ ง (เอกสารอ้ า งอิ ง 1) เพื่ อ ก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง พร้ อ มทั้ ง Breakdown and
curriculum mapping ไปยังส่วนของรายละเอียดของวิชาต่อไป
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ตารางที่ 1 ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท
PLOs
ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับ สาขาวิศวกรรมอาหาร ป.โท
1
สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้กับงานในวิชาชีพ
วิศวกรรมอาหาร (Ethics in Food Engineering profession)
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ลักลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนในการพัฒนางานวิจัยหรือวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมอาหาร
1.2 มีจติ อาสา ภาวะผูน้ า และการทางานเป็นทีมในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม
2 สามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ซับซ้อน ด้วยการ
เทคนิค วิทยาการ และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ (Complex problem analysis & solving
in Food Industry using novel knoeledge and innovation)
2.1 สามารถระบุ และวิเคราะห์ปัญหาด้านการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะในกระบวนการแปรรูปอาหาร และ
วางแผนการทดลองด้วยหลักการทางสถิติ
2.2 สามารถแก้ไขปัญหา หรือ ออกแบบระบบงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอาหารและเครื่องมือวัด ที่ เหมาะสม
ธุรกิจขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิค วิทยาการ และนวัตกรรมสมัยใหม่
3 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอาหาร ในการปฏิบัตงิ านหรือการเผยแพร่แก่สังคม ด้วยทักษะ
การเขียนและการนาเสนอทางวิชาการที่ดีในระดับนานาชาติ (Communication of Food Engineering
knowledge thru language skilling, writing and presentation)
3.1 สามารถเขียนบทความทางวิชาการที่มีผู้ประเมิน หรือนาเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่
สังคม
3.2 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอาหารเป็นภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
4 สามารถวิจัย พัฒนา หรือออกแบบระบบทางวิศวกรรมขั้นสูง หรือผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม ด้วย
ห ลั ก คิ ด เ ชิ ง วิ พ า ก ษ์ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ( Research capability on Food Innovation for food
industry/system designing for professional career with critical thinking skill)
4.1 มีทักษะการทาวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาหรือออกแบบงานระบบวิศวกรรมวิชาชีพ หรือ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ
4.2 มีการฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อเสริมทักษะการทาวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร
5 สามารถประยุกต์แนวคิดการจัดการ และการประกอบการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร หรือ
เพื่ อ เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเชิ ง นวั ต กรรมเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ( GO-ECO)
( Management and Entrepreneurship for Food Engineering profession to promote research in
GO-ECO food innovation)
5.1 สามารถประยุก ต์หลั ก การจัด การโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารที่เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม (GO-ECO)
5.2 สามารถประยุกต์หลักการประกอบการ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหารไปสู่
การประกอบธุรกิจใหม่ท่เี กิดขึ้นใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอาหารให้อยู่ในระดับที่สูงขึน้
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รูปที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)
ของมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (เอกสารอ้างอิง 1)
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง [3]
จากผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท ซึ่งทาง
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกันกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กาหนดเกณฑ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการศึก ษา (Expected Learning
Outcomes, ELO) ไว้ 3 ด้ า นคื อ ด้ า นผู้ เ รี ย นรู้ (Learner Person) ด้ า นผู้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
(Innovative Co-Creator) และด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) โดยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง 2561 (NQF) ที่กาหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning
Outcomes, PLO) ไว้ 3 มิติคือ มิติความรู้ (Knowledge, K) มิติทักษะ (Skills, S) และมิติความสามารถ
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Application and Responsibility, A) ซึ่ ง ทางคณะกรรมการ
หลักสูตรได้พิจารณาให้ครอบคลุมทั้งทักษะทั่วไป (Generic LO) ทักษะเฉพาะทาง (Specific LO) โดย
วางให้มีระดับ (Level) ตามเกณฑ์ของ Bloom Taxonomy และประเภทมิติของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy ระดับใด
PLOs
Outcome Statement
Specific Generic Level
LO
LO
1
2

Ethics in Food Engineering profession
/
Complex problem analysis & solving in Food
/
Industry using novel knoeledge and innovation
3
Communication of Food Engineering
/
knowledge thru language skilling, writing and
presentation
4
Research capability on Food Innovation for
/
food industry/system designing for professional
career with critical thinking skill
5
Management and Entrepreneurship for Food
/
Engineering profession to promote research in
GO-ECO food innovation
Level: Bloom’s Taxonomy : R = Remembering U = Understanding AP = Applying
AN = Analyzing
E = Evaluating
C = Creating
Type: K=Knowledge, S=Skill, A=Application and Responsibility

Type

R/U/AP
U/AP/AN

S,A
K,S

AP/AN

K,S

E/C

K,S

AP/E/C

K,S

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ าง
ชัดเจน [4]
จากข้อมูลในรายงานการประชุม เรื่องการปรับปรุงหลักสู ตร และการวิพากษ์หลักสูตร ปี
2562 ของสาขาวิศวกรรมอาหาร ป.โท จะพบว่าได้ดาเนินการและเป็นไปตามเกณฑ์ความต้องการ
ของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 ฝ่ ายคือ ศิ ษย์ ปัจจุบัน (Students) ศิ ษย์ เก่า
(Alumni) อาจารย์ (Teachers) และนายจ้าง (Employers) ดังแสดงในตารางที่ 3 (เอกสารอ้างอิง 1) ซึ่ง
การจาแนกกลุ่มความต้องการได้จัดกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นตามข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันคือ MJU/TQF
เป็นความต้องการตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเกณฑ์ข้อกาหนดของ สกอ. Program/Faculty
เป็นความต้องการตามนโยบายคณะและหลักสูตร Employers/Free เป็นความต้องการตามของผู้ใช้
บัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการอิสระ Student/Alumni เป็นความต้องการจากศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่า ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
PLOs
MJU/TQF
Program/Faculty Employers/Free Student/Alumni
1
F
F
F
M
2
M
F
F
F
3
F
F
F
P
4
M
F
F
F
5
F
F
M
M
Remark: F=Fully fulfilled M=Moderately fulfilled P=Partially fulfilled
จากข้อมูลจะพบว่าทางอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลของทุกฝ่าย
แล้ วน ามาออกแบบสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูต ร เพื่อเติมเต็ มความต้องการของ
ทุ ก ฝ่ า ย โดยในตารางระดั บ การเติม เต็ มความต้อ งการถู กแบ่ง เป็น 3 ระดั บ คื อ ครบถ้ ว นความ
ต้องการ (Fully fulfilled, F) เพียงพอความต้องการ (Moderately, M) และเพียงบางส่วนของความ
ต้องการ (Partially fulfilled, P) เช่น จากศิษย์ปัจจุบัน (Students) จากรายงานต้องการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างเป็นระบบในงานทางวิศวกรรมอาหาร โดยหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมดังจะแสดงในหัวข้อ 8.4 ด้านนายจ้าง (Employers) จากข้อมูลต้องการแก้ปัญหาโจทย์ในงาน
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การออกแบบเครื่องปอกใบนอกของผัก และการออกแบบตู้อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น
โดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ มู ล เชิ ง วิ เ คราะห์ จาก
แบบสอบถามจากระบบ Google form ทั้งหมดแล้ วพบว่าความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 ฝ่ายคือ ศิษย์ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า (Alumni) อาจารย์ (Teachers)
และนายจ้าง (Employers) ในรูปแบบความต้องการเชิงประจักษ์ (Expressed need) และในรูปความ
ต้องการแฝง (Latent need) ซึ่งได้สรุปผลและทาการประเมินเหตุและผลเพื่ อปรับปรุงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรในขั้นตอนสุดท้ายในที่ประชุมหลักสูตร
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 1 – ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

1.1

ใช้ทงั้ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมาปรับปรุงผลการ
เรียนรูท้ ่คี าดหวังของหลักสูตรใหม่

1.2

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรใหม่ครอบคลุม
ทัง้ ความรูแ้ ละทักษะทั่วไป
มีการนาความต้ องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4
กลุ่มมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร
ใหม่ พร้อมทั้งการวางแผนการประเมินผลลัพธ์ และ
ด าเนิ นการน าร่ องใช้ง านบางส่ วน จากรู ปแบบการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมของหลักสูตร

1.3

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ทาการเก็บรวบรวมผลการประเมิน
หลังจากเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรใหม่ โดยดู
ผลลัพธ์ของนักศึกษาในแต่ละชั้ นปี
และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
-

เอกสารอ้างอิง 1

น าผลมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ต่ อ ไป โดยรอนั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษาทางานแล้วเก็บข้อมูลอีก
รอบ
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AUN-QA criterion 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการ
สอนที่ ท าให้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลที่ แ สดงถึ ง การบรรลุ ผ ล รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้จัดทาเล่ม มคอ.2 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิ ทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ 19 มี.ค. 2560
และรับทราบจาก สกอ. เมื่อ 16 พ.ย. 2560 โดยมีการออกแบบหลักสูตรและทาการปรับปรุงใหม่ให้
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLO) ทั้ง 5 ข้อตามที่กล่าวมา นอกจากนี้
ยังได้จัดทาผลการเรียนรู้ตามรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLO) ซึ่งได้เพิ่มรายวิชาแนวใหม่
ตามกลุ่มงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร และตามหลักเกณฑ์การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาด
ว่าจะได้รับไปยังรายวิชา (Backward curriculum design) ดังจะแสดงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ 3.2
โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อต่อยอดงานวิจัย และผลักดันนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ได้รางวัลการประดิษฐ์ และรางวัล
ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติต่อไป
โดยข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รได้ ท าตามกรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์
รวม กอปรกั บ นโยบายการพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นาประเทศในรู ป แบบ
Thailand 4.0 ที่ ต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศแบบยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ารด ารงชี พ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตรถูกออกแบบไว้ใ ห้นักศึกษาจะต้องค้นคว้า พัฒนาโจทย์วิจัยจาก
การศึกษา ปฏิบัติและวิเคราะห์จริงด้วยตนเอง (Hand On) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของการออก
แบบเครื่องจักรกลหรือกระบวนการเพื่อแปรรูปอาหาร รวมไปถึงการออกแบบโรงงานอาหารที่ต้อง
ใช้ความรู้เชิงลึกจากการสังเคราะห์ความรู้ ผสมผสานด้ านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การ
อาหาร แต่ยังคงอัตลักษณ์ของนักศึกษาแม่โจ้ ซึ่งข้อกาหนดของหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัยที่
นาเสนอในเวปไซด์ของหลักสูตรและแบบย่อในแผ่นพับแนะนาหลักสูตรดังรูปที่ 2
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ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ
รูปที่ 2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
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2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
จากเดิมเป้าหมายหลักสาหรับการจัดทารายละเอียดของวิชาทางคณะกรรมการหลักสูตรได้
พิ จ ารณาให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาแบ่ ง ออกเป็ น ๆ 4 ด้ า นคื อ งานวิ จั ย กลุ่ ม เครื่ อ งจั ก รกลอาหาร
(Food machinery) กลุ่ ม กระบวนการอาหาร (Food processing) กลุ่ ม นวั ต กรรมทางอาหาร
(Food innovation) และกลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security) ภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรได้เสนอแนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนาสาขา
ย่ อยแต่ละด้านให้ ทันสมัย ตามกรอบงานวิ จัยในปัจจุบัน ซึ่ งกลุ่มวิ จัย ของทางหลักสูตรดังกล่าว
จะต้องขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการทาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตของ
สาขา
โดยหลังการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรได้ประชุมหารือเพื่อปรับปรุงข้อกาหนดและปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน
ขึ้น จนนาไปสู่ข้อสรุปว่า หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ เพื่อ “พัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยเฉพาะทางที่
มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสาหรับระบบด้านวิศวกรรมอาหารที่ตอบสนองต่อการ
ประกอบวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ซึ่งนาไปสู่ปรับ Program Learning Outcomes 5 ด้านที่ปรับปรุงใหม่ นาเสนอโดย Mind map
ดังรูปที่ 3 ซึ่งเป็นการทา PLO Breakdown ผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปรับ PLOs ครั้งที่ 2 เมื่อ ธ.ค. 2562)
พบว่ า จากการวิ เคราะห์สถานการณ์ ต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย พบว่ า หลักสูตร
ปรับปรุงปี 2559 ยังมีความทันสมัยอยู่ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ PLOs ที่ปรับใหม่ สามารถแยก
การเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งเมื่อดาเนินการเรียนการสอน และนักศึกษาได้เรียนรู้จนสาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรฯ แล้วบัณฑิตจะเป็น “นักวิจัยเฉพาะทางที่มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ
สาหรับระบบด้านวิศวกรรมอาหารที่ตอบสนองต่อการประกอบวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
จากแผนภาพ Mind map PLO ของหลักสูตรฯ พบว่า หลักสูตรได้วางแผน PLOs ให้นักศึกษามีองค์
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ครบทั้ง 3 ด้านดังนี้
Knowledge (K) : มีจานวน 12 องค์ความรู้ โดยส่วนใหญ่มาจาก รายวิชาที่เปิดสอน วิชา
บังคับ วิชาเอกเลือก วิชาสัมมนา และวิชาวิทยานิพนธ์
กระบวนการเรียนรู้และวิธีการประเมินองค์ความรู้ในแต่ละรายวิชาที่แตกต่างกันไป ตาม
รายงานใน เกณฑ์คุณภาพที่ 4 และ 5 อย่างไรก็ตาม การประเมินเชิงปริมาณยังคงเป็นการให้เกรดที่
มีกระบวนการตามขั้นตอนในแต่ละรายวิชา และใช้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยในการให้คะแนน
เกรด ( A, B+, B, C+, C, D+, D, F: จากระบบคะแนนเต็ม 4.0)
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Skill (S) : มีจานวน 7 ทักษะ เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นทักษะที่ต้องการ
ในศตวรรษที่ 21
กระบวนการเรียนรู้ทักษะ ส่วนใหญ่คณาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกระหว่างการสอน เช่น
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ คณาจารย์ผู้สอนจะตั้งคาถามให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์
เชิ งวิ พากษ์ และมีการ Feedback แนวทางการวิ เคราะห์ให้แก่นั กศึ กษาในช่วงเวลาเรียนได้ทันที
เป็นต้น การประเมินทักษะนั้น คณาจารย์ประจาหลักสูตรได้พยายามคิดวิธีการประเมินทักษะโดย
สร้างเป็นแบบประเมินทักษะรายวิชาในระบบ Google Sheet โดยแบ่งการประเมินทักษะไว้ในระดับ
7 ระดับ(รวมปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ระดับปริญญาโท จะเริ่มต้นทักษะที่ 1 และไต่ระดับขึ้นไป
ถึง ระดับ 4 และ ระดับปริญญาเอก จะเริ่มที่ระดับ 4 ไปจนถึงระดับ 7
Attitude (A) : มี 3 ทัศนคติ ได้แก่ ทัศนคติด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม และ MJU core value (M: Mindfulness A: Aspiration E: Excellence J: Justice O:
Origin) ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทัศนคติทั้ง 3 มีกิจกรรมเสริมรายวิชาที่ตอบสนองทั้ง 3 ด้าน เช่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ มีการสอนการตรวจสอบลักลอก Plagiarism
ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้ น และ MJU Core Value นั้น
หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การรับน้องระดับบัณฑิตศึกษา และ
การท ากิ จ กรรมเสริ ม เพื่ อ สั ง คมโดยเน้ น องค์ ค วามรู้ เ สริ ม จากหลั ก สู ต ร (ทั้ ง ก่ อ นและระหว่ า ง
สถานการณ์ COVID-19) เป็นต้น การประเมินทัศนคติน้นั ใช้วิธีสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักศึกษา
เป็นหลัก (เอกสารอ้างอิง 1)
โดยเมื่อทาการวิเคราะห์แล้วจะพบว่า ทางหลักสูตรได้ทาการแตกผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
PLO Breakdown เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ย่ อ ย ส าหรั บ ใช้ อ อกแบบหลั ก สู ต รเพื่ อ สร้ า ง
องค์ ป ระกอบย่ อ ยของการเรีย นรู้ทั้ง 3 ด้ า น คื อ ความรู้ (Knowleadge, K) ทั ก ษะ (Skill, S) และ
ทัศนคติ (Attitude, A) ต่อไป ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 แผนโครงสร้างและกาหนดรายละเอียดของวิชาให้มีความครอบคลุมและทันสมัย
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2.3 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถเข้ า ถึ ง และรั บ รู้ ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดของวิชา [1, 2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้จัดทาสื่อเพื่อให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึ งและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและ
รายละเอี ย ดของวิ ช า 2 ช่ อ งทางคื อ การเผยแพร่ ด้ ว ยแผ่ น พั บ หลั ก สู ต รทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (รูปที่ 2) ซึ่งได้ใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานด้านการศึกษาต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี
เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อได้รับทราบข้อมูล เบื้องต้น และง่ายต่อการติดต่อ ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และโดยใช้ QR code เชื่อมผ่านแหล่งข้อมูลไปยังช่องทางที่ 2 คือฐานข้อมูล
หลักสูตรบนเว็บไซด์ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 2 – ข้อกาหนดของหลักสูตร
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

2.1

หลักสูตรมีการพัฒนาข้อกาหนดของหลักสูตรเดิม
เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น รวมทั้ ง วาง
แผนพั ฒ นารายวิ ช าใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายมหาวิทยาลัย (GO Eco)

2.2
2.3

หลักสูตรมีการปรับปรุงช่องทางการรับรู้
ข้อกาหนด

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

ค ว ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่ ด้ า น
เครื่องจักรกลอาหารอัตโนมั ติและ
หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตอาหาร
(Food automation and AI robotic)
วางแนวการพัฒนา และจัดทาการ
ทาฐานเรียนรู้ (Learning space)
เอกสารอ้างอิง 1 ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารทั้ ง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
เ พื่ อ ต อ บ รั บ ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า
ต่างประเทศในอนาคต
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AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

(Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยง
และเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและ
กัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึ งความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ
ทาง รวมถึงมีการนาเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้จัดทาเล่ม มคอ. 2 (เอกสารอ้างอิง 6) โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สร้างคนที่มีความรู้
ทางด้านวิศวกรรมอาหารที่มีองค์ความรู้ระดับสูงที่เกี่ ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ (Talent mobility) โดยบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ใน
งานค้นคว้าวิจัยเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอาหารให้กับสังคม และเป็น
ที่ยอมรับสู่สากล (Internationalization) อันได้แก่ การผลิตเครื่องจักรกลอาหาร กระบวนการแปรรูป
อาหาร การจัดการด้านอาหารปลอดภัย ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยพัฒนาและ
ยกระดับภาคคุณภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และสามารถนาไปประกอบธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบ
กิจการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) เองได้
โดยทางหลัก สูต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอาหาร ได้ ออกแบบ
หลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 4 (เอกสารอ้างอิง 1)
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ตารางที่ 4 Curriculum mapping of master program in food engineering

โดยตารางที่ 4 ทางหลักสูตรได้ทาการสร้างแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชาของหลักสูตร (Curriculum mapping) ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามลาดับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละขั้นตอนจะสามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
รายปี (Yearly Learning Outcome, YLO) ที่ปรากฏขึ้นมาได้ในตัวผู้เรียน จากนั้นมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนรับผิดชอบจัดทาผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcome, CLO) และออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (Constructive alignment) ซึ่งประกอบด้วยมีการกาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย น (Objective) กระบวนการเรี ย นการสอน (Teaching method) และวิ ธี ก าร
ประเมินผล (Assessment method) ในทุกรายวิชาและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะนาเสนอในหัวข้อที่ 4.2 ต่อไป
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3.2 มี ก ารก าหนดสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม ระหว่ า งรายวิ ช าต่ า งๆ ในหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้กาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 1)

รูปที่ 5 Learing outcome achivement (เอกสารอ้างอิง 1)
ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่ามีการกาหนดสัดส่วนผลการดาเนินงาน และประเมินผลไว้ให้มีการ
กระจายภาระงานครบทุกบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังแสดงในรูปที่ 5 ในแต่ละขั้น
ของบันไดแสดงผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับรายวิชาที่ทาง
หลักสูตรกาหนดเอาไว้
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3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุค
สมัย [3, 4, 5, 6]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้กาหนดแผนโครงสร้างการกาหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน เพื่อทาการแบ่ง
ภาระการทางานให้ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มงานวิจัยของคณาจารย์ต่อใช้
ประกอบการเรียนแบบบูรณาการ โดยเมื่อประชุมกาหนดแผนเป็นรายปีแล้ว จึงดาเนินการจัดการ
เรี ย นการสอนอย่ า งเป็ น ระบบตามที่ไ ด้ ว างไว้ ใ นรู ปแบบผลลั พธ์ก ารเรียนรู้ใ นแต่ละปีการศึ กษา
(Yearly Learning Outcomes, YLOs) ตามรูปที่ 6
Program Type A.1
MFE Program Structure Type A.1
Year 2/2
วอ 594 วอ 694
Year 2/1
วอ 593 วอ 693
Year 1/2
วอ 592 วอ 692
Year 1/1
วอ 591 วอ 691 วอ 501

Thesis
Defence
Progress
Proposal
Review

Program Type A.2
Year 2/2
Year 2/1
Year 1/2
Year 1/1

MFE Program Structure Type A.2
วอ 594 วอ 692
วอ 593 วอ 691 Elective 4
วอ 592 วอ 513 วอ 514 Elective 2 Elective 3
วอ 591 วอ 501 วอ 511
วอ 512 Elective 1
รูปที่ 6 แผนผังการจัดการเรียนการสอนในระดับ ป.โท

Thesis
Defence
Progress
Proposal
Reviews

จากรูปที่ 6 เป็นแผนผังการจัดการเรียนการสอนในระดับ ป.โท อย่างเป็นระบบ ตามภาค
การศึกษาแบบรายปี ซึ่งใช้รายเวลาที่มีความต่อเนื่องในการวัดผลผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปี
การศึ ก ษา (Yearly Learning Outcomes, YLOs) และมี ก ารติ ด ตามผลการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ ต าม
รายวิชาสัมมนาที่ออกแบบให้มีการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาซึ่งจะนาเสนอผลการประเมิน
ผู้เรียนในหัวข้อที่ 5.1-5.5 ต่อไป
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 3 – โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
เกณฑ์
ย่อย
3.1
3.2
3.3

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้ องกับผลการ เอกสารอ้างอิง 1
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เกิด
รูปแบบที่สามารถประเมินผู้เรียนได้ โดยได้ทาการ
เก็บข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วบางส่วน
(Formative)

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ทาการวิเคราะห์ผลประเมินผู้เรียน
แต่ ล ะเทอม (Formative) ต่ อ ไป
และรวบรวมข้ อ มู ล ไว้ วิ เ คราะห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
(Summative)
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)

เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควร
ต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์
ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีก ารเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การ
เรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสาคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสานึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ
กระบวนการเรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา
กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหา
ความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคาถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการรับและใช้ข้อมูล การนาเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้
รับรู้ [1]
จากปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คือ “มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้าด้านวิศวกรรมอาหารให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และได้มี การเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้
รับรู้ 2 ช่องทางคือ การเผยแพร่ด้วยแผ่นพับหลักสูตรทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รูปที่ 2)
และช่ อ งทางที่ 2 คื อ ฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รบนเว็ บ ไซ ต์ โดยสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ที่
https://dfeprogram.wordpress.com/information/
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4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจากการประชุมมีมติเสียงส่วน
ใหญ่ (Consensus) เห็ น ชอบในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้ องกับการ
บรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่มีการ
วางแผนมายังต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2561
ป.โท หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
(แผน ก2)
สัมมนา1
- ได้หัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก/ร่วม
สัมมนา2
- เรียนรูร้ ะบบ I-Thesis
- สอบวัดภาษาอังกฤษ (ประเมิน)
สัมมนา3
- สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Proposal
- นาเสนอร่างบทความ (Conference/Proceeding)
สัมมนา4
- สอบผ่านการประมวลความรู้ (ถ้ามี)
- ตีพมิ พ์บทความ (Conference/Proceeding)
- สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แนะนาให้เพิ่มจานวนตีพมิ พ์
บทความ
แนะนาให้เพิ่มจานวนตีพมิ พ์
บทความ

ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
(แผน 1.1)
สัมมนา1
- ได้หัวข้อที่เกี่ยวกับดุษฎีนพิ นธ์
- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก/ร่วม
สัมมนา2
- เรียนรูร้ ะบบ I-Thesis
- สอบวัดคุณสมบัติ QE
สัมมนา3
- สอบโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์ Proposal
- ส่งร่างบทความวิชาการ (Journal)
สัมมนา4
- สอบผ่านการประมวลความรู้ (ถ้ามี)
- ตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการ (Journal)
- ส่งร่างบทความลงวารสารนานาชาติ (International Journal)
สัมมนา5
- สอบผ่านภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์)
- ส่งร่างบทความลงวารสารนานาชาติ (International Journal)
สัมมนา6
- ตีพมิ พ์ลงวารสารนานาชาติ (International Journal)
- สอบป้องกันดุษฎีนพิ นธ์

แนะนาให้เพิ่มจานวนตีพมิ พ์
บทความ
รูปที่ 7 แผนโครงสร้างขั้นตอนการศึกษารายวิชาสัมมนา ป.โท และ ป.เอก
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โดยนโยบายทางวิชาการ การจัดการรายวิชาสัมมนา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ได้ปรับแก้ไข
นโยบายตามข้อเสนอแนะของศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ในที่ประชุมประจาปี ซึ่งระบุปัญหาที่สาคัญ
คือ การวางแผนนโยบายกาหนดช่วงเวลาของผลงาน (Output and Outcome) ซึ่งจะทาให้นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สามารถเรียนรู้รายวิชาพร้อมกับการทาวิจัยตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เสร็จใน 4
ภาคการศึกษาหรือ 2 ปีการศึกษานั้น มีความชัดเจนตามแผนและผลที่ได้รับจากการดาเนินการ
พบว่าสามารถทาให้มีนักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีได้จริงแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีนักศึกษาบางรายไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ เนื่องจากอุปสรรคด้านอื่น
ที่คาดไม่ถึง อาทิเช่น การรับทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ใช้เวลาเบิกเงินสนับสนุนช้า และมี
ข้อกาหนดผลงานการตีพิมพ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ ป.โท ปกติ การกาหนดรายละเอียดข้อมูลงานวิจัยที่ต้อง
ใช้ เวลาการเก็ บ ข้ อมู ลนานกว่ าก าหนด เช่ น ตามช่ วงฤดูกาลออกผลผลิ ต เป็น ต้น ทาให้ ใ นฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้เพิ่มเติมกฎเกณฑ์ที่แสดงในกรอบเส้นปะของส่วนล่างตาราง โดยให้เพิ่มจานวน
ผลงานการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ช้า
ซึ่งเป็นมาตรการที่กาหนดเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร
ในบางส่วน โดยผลการปรับปรุงจะถูกนามาใช้งานจริงในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าคุณภาพผู้เรียนมี
สูงขึ้น แสดงให้เห็นจากผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มจานวนการไปนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติจาก 1 ครั้ง เป็นการไปนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 1 ครั้ง หรือ
เปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอจากการนาเสนอผลงานทางวิชาการจาก 1 ครั้ง เป็นการตีพิมพ์ลงใน
วารสารระดับชาติ (TCI1) ในปีน้จี านวน 4 ชิ้นงานของผู้สาเร็จการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 5) ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวแสดงถึงทักษะที่มีเพิ่มขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนั่นเอง
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจากการประชุมมีมติเสียงส่วน
ใหญ่ (Consensus) เห็นชอบในการกาหนดแผนโครงสร้างการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างแนว และกาหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังแสดงในตารางที่ 5 ซึ่งผลการดาเนินการของกิจกรรมมี
ความต่อเนื่องและถูกออกแบบให้มีการวางแผน การดาเนินการ ตรวจสอบ และแก้ไข ตามแผนวงจร
การควบคุมคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 4 ปี โดยจะถูกนาเสนอในหัวข้อเรื่อ งคุณภาพผู้เรียนและ
การสนับสนุน 8.4 ต่อไป
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ตารางที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (เอกสารอ้างอิง 2)
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
วอ 591 สัมมนา 1
วอ 593 สัมมนา 3
วอ 594 สัมมนา 4
วอ 501 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 511 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในงานวิศวกรรมอาหาร
วอ 512 สุขลักษณะในการออกแบบด้านวิศวกรรมอาหาร
วอ 541 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
วอ 691 วิทยานิพนธ์ 1
วอ 692 วิทยานิพนธ์ 2

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562

วิธีการสอน
(1) (2) (3) (4) (5) (6)






























วิธีการสอน
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

วอ 592 สัมมนา 2

วอ 594 สัมมนา 4

วอ 513 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขประยุกต์ในงานวิศวกรรมอาหาร

วอ 514 อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับความปลอดภัยและการจัดการทางอาหาร
 
วอ 531 การปรับอากาศและการทาความเย็นสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่ผู้ประกอบการใหม่
 
วอ 692 วิทยานิพนธ์ 2

หมายเหตุ วิธีการสอน
(1) Lecture
(2) Small group discussion
(3) Seminar
(4) Field trip
(5) Project-based learning
(6) Reflective thinking













นอกจากนั้น ในบางรายวิ ช า เช่ น วอ 531 การปรั บอากาศและการทาความเย็น สาหรั บ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้สอนผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยสืบค้นในระบบสารสนเทศเพื่อค้นหา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบอุตสาหกรรมอาหาร ระบบปรับอากาศ และระบบทาความ
เย็น เพื่อนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวมาออกแบบทั้งระบบให้สมบูรณ์ซึ่งจะปลูกฝังให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองด้านการออกแบบระบบปรับอากาศและระบบทาความเย็นได้
รวมถึงรายวิชา วอ 541 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ สอนให้จัดทาข้อมูล
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รายงานการจั ดการพลั ง งานเป็ น กรณี ศึ กษา โดยต้ อ งสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งมาตรการการจั ด
การพลังงานจากรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมจริง เพื่อจาลองการจัด
การพลังงานประจาปีของโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมด้านการจัดการพลังงานเป็นกรณีศึกษา
ของตนเอง โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานการจัดการพลังงานตามแบบฟอร์มของทางราชการเพื่อ
ส่งให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน อีกด้วย
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 4 – การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์
ย่อย
4.1
4.2

4.3

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

มีปรัชญาการศึกษาของคณะฯ และถ่ายทอดสู่
หลักสูตรโดยเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของหลักสูตร
มีการประชุมสรุป หาจุดเด่นรูปแบบ การสอน เอกสารอ้างอิง 2
แบบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ผ่าน
มา
ปลูกฝังการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ผ่านการสอน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
เพิ่มช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
เพิ่มรูปแบบการสอนผ่านออนไลน์
ทีย่ ืดหยุ่น และสร้างสภาพแวดล้อม
ให้น่าเรียนรู้
รอฟังผลตอบรับ (Feedback) การ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตของผู้สาเร็จ
การศึกษาต่อไป
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AUN-QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
การรับเข้านักศึกษาใหม่
การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
การสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้ า ง ควรใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกาหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
วินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่ วงเวลาการประเมิน วิ ธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้
ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้
5. กาหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดาเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้
รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [1, 2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจากการประชุมมีมติเสียงส่วน
ใหญ่ (Consensus) เห็นชอบในการกาหนดแผนการประเมินผู้เรียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้าคือการ
รับเข้านักศึกษาใหม่ กลางน้าคือการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา และปลายน้าคือ
การสอบก่อนสาเร็จการศึกษา โดยในทุกช่วงของแผนการประเมินได้คานึงถึงความก้าวหน้าของผล
การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร เช่น การรับเข้านักศึกษาใหม่ทางหลักสูตรได้มีการกาหนดเกณฑ์
ประเมินจากคะแนนผลสอบข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนาข้อมูลพื้นฐานทุก ๆ ด้านมาช่วย
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จั ด การเรี ย นการสอน และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาไปสู่ ผ ลการเรี ย นที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รต่ อ ไป
(เอกสารอ้างอิง 1)
การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษาโดยให้มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง
กับผลสัม ฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กล่ าวคือ “เป็น นั กวิ จัยเฉพาะทางที่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการ สาหรับระบบด้านวิศวกรรมอาหารที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยหลักสูตรมีรายละเอียดของ PLOs ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีการวางแผน
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้ง 3 มิติ คือ ความรู้ (Knowledge, K) ทักษะ (Skill,
S) และความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility, A) ซึ่ง
จะขอกล่าวถึงการประเมินในแต่ละ PLOs ดังไดอะแกรมแสดงรายละเอียดของแต่ละมิติความรู้ในรูป
ที่ 3 ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ของ PLO 1 ที่ผู้เรียนสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มาประยุกต์ใช้กับงานในวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร ถูกออกแบบให้มีการ
ประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (A) และด้านทักษะ (S) โดยที่ PLO 2
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ซับซ้อน ด้วย
การเทคนิค วิทยาการ และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ ส่วน PLO 3 สามารถสื่อสารองค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร ในการปฏิบัติงานหรือการเผยแพร่แก่สังคม ด้วยทักษะด้านภาษา การ
เขียน และการนาเสนอทางวิชาการที่ดีในระดับชาติ PLO 4 ผู้เรียนสามารถวิจัย พัฒนา นวัตกรรมที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือเพื่อพัฒนางานออกแบบระบบวิศวกรรมอาหารในงานวิชาชีพ
ด้วยหลักคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างเป็นระบบ และ PLO 5 ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการจัดการ และ
การประกอบการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร หรือ เพื่อเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GO-ECO) ถูกวางแผนให้มีการประเมินผู้เรียนในมิติของความรู้ (K)
และด้านทักษะ (S) ทั้งหมด (เอกสารอ้างอิง 2)
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ตารางที่ 6 สรุปผลรายวิชาที่สาขาวิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 /ปีการศึกษา 2562 ของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อรายวิชา

การกระจายระดับคะแนน
A

หมวดวิชาเฉพาะ
วอ 591 สัมมนา 1
วอ 593 สัมมนา 3
วอ 594 สัมมนา 4
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมอาหาร
วอ 511 ปรากฏการณ์การถ่าย
โอนในงานวิศวกรรมอาหาร
วอ 512 สุขลักษณะในการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมอาหาร
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วอ 541 การจัดการพลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
วอ 691 วิทยานิพนธ์ 1
วอ 692 วิทยานิพนธ์ 2

1

B+ B

จานวน
นศ.
ที่สอบ
ผ่าน

3
5
1

3
5
1

3
5
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5
5

5
5

D+ D F I S

S#

OP#

2
1

1

C+ C

จานวน
นศ.
ลงเรียน

2

2

5
5

จากตารางสรุ ป ผลการศึ ก ษาในทุก รายวิ ชาที่สาขาวิ ช าเปิด สอนในภาคการศึ กษาที่ 1/ปี
การศึกษา 2562 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ซึ่งในรายวิชา
ต่าง ๆ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้หลายแนวทางตามความเหมาะสม
และบริ บ ทของรายวิ ช ากั บ ประสบการณ์ ข องผู้ ส อน ดั ง จะแสดงตั ว อย่ า งในรายวิ ช า วอ 511
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในงานวิศวกรรมอาหาร ใช้รูปแบบการสอนแบบ Problem based learning
และ วอ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร ใช้รูปแบบการสอนแบบ Project-based learning
และ Reflective thinking เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 2)
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ตารางที่ 7 สรุปผลรายวิชาที่สาขาวิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 /ปีการศึกษา 2562 ของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อรายวิชา

การกระจายระดับคะแนน

จานวน
นศ.
ลงเรียน

จานวน
นศ.
ที่สอบ
ผ่าน

2
5

2
5

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

7

7

A B+ B C+

หมวดวิชาเฉพาะ
วอ 592 สัมมนา 2
วอ 594 สัมมนา 4
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วอ 513 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ประยุกต์ในงานวิศวกรรมอาหาร
วอ 514 อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับ
ความปลอดภัยและการจัดการ
ทางอาหาร
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วอ 531 การปรับอากาศและการ
ทาความเย็นสาหรับผลิตภัณฑ์
อาหาร
วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่
ผู้ประกอบการใหม่
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
วอ 692 วิทยานิพนธ์ 2

C D+ D F I S S# OP#

2
5

1

1

2

5

จากตารางสรุปผลการศึกษาในทุก รายวิชาที่สาขาวิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 /ปี
การศึกษา 2562 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ซึ่งในรายวิชา
ต่าง ๆ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้หลายแนวทางตามความเหมาะสม
และบริบทของรายวิชากับประสบการณ์ของผู้สอน ดังจะแสดงตัวอย่างในรายวิชา วอ 531 การปรับ
อากาศและการท าความเย็ น ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ใช้ รู ป แบบการสอนแบบ Project based
learning และรายวิชา วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่ผู้ประกอบการใหม่ ใช้รูปแบบการสอนแบบ
Reflective thinking และรายวิชา วอ 514 อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับความปลอดภัยและการจัดการ
ทางอาหาร (เอกสารอ้างอิง 3) เป็นต้น
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ตารางที่ 8 การออกแบบการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (เอกสารอ้างอิง 2)
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
วอ 591 สัมมนา 1
วอ 593 สัมมนา 3
วอ 594 สัมมนา 4
วอ 501 ระเบียบวิธวี ิจัยทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 511 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในงานวิศวกรรมอาหาร
วอ 512 สุขลักษณะในการออกแบบด้านวิศวกรรมอาหาร
วอ 541 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
วอ 691 วิทยานิพนธ์ 1
วอ 692 วิทยานิพนธ์ 2

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562

วิธีการประเมินผล
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)













(7)

(8)



























วิธีการประเมินผล
(1)

(2)

(3)

(4)

วอ 592 สัมมนา 2

วอ 594 สัมมนา 4

วอ 513 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขประยุกต์ในงานวิศวกรรมอาหาร


วอ 514 อุปกรณ์เครื่องมือสาหรับความปลอดภัยและการจัดการทางอาหาร
 
วอ 531 การปรับอากาศและการทาความเย็นสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
   
วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่ผู้ประกอบการใหม่
  
วอ 692 วิทยานิพนธ์ 2
หมายเหตุ วิธีการประเมินผล
(1) Project
(2) Oral presentation
(3) Written exam-Essay
(4) Short answer test
(5) Assignment/Homework
(6) Presentation
(7) Laboratory test
(8) Dissertation/Thesis

(5)

(6)



(7)

(8)
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5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนด
เกณฑ์ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยกาหนดวิธีการประเมินผู้เรียน
ร ว ม ถึ ง ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย มี วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที่ ห ล า ก ห ล า ย ดั ง นี้ ( 1 ) Project
(2) Oral presentation (3) Written exam-Essay (4) Short answer test (5) Assignment/Homework
(6) Presentation (7) Laboratory test และ (8) Dissertation/Thesis ส่วนการกาหนดเกณฑ์ประเมิน
การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและ
ได้สื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ โดยให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ. 03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประมวลการสอน (Course syllabus) ซึ่งใช้แจกในคาบแรกของชั้นเรียน
และทาความเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ ดังเช่นตัวอย่างในรายวิชา วอ 531 การปรับอากาศและการทา
ความเย็นสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้รูปแบบการสอนแบบ Project based learning (เอกสารอ้างอิง
3)
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ
แผนการให้คะแนน ถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสใน
การประเมิ น ผู้ เ รี ย น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทบทวนกระบวนการและวิ ธี ก ารประเมิ น ให้
สมเหตุสมผล และเพื่อพัฒนาวิธีการประเมินให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ. 05
ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประเมินผลการเรียน (Course Progressive
Summary Report) ดังเช่นตัวอย่างในรายวิชา วอ 511 ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในงานวิศวกรรม
อาหาร ใช้ รู ปแบบการสอนแบบ Problem based learning ซึ่ งใช้ การสอบเชิ งทฤษฎีโดยมีแนวการ
เฉลยและตรวจข้อสอบด้วย Marking Scheme โดยได้จัดทาดัชนีวัดคุณภาพข้อสอบทั้งข้อสอบกลาง
ภาคและข้ อ สอบปลายภาค เพื่ อ ดู ร ะดั บ ความยากง่ า ยของข้ อ สอบและสามารถน าไปประเมิ น
จุดบกพร่องของการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิง 2) และในรายวิชา วอ 531 การปรับอากาศและ
การทาความเย็นสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ได้มีการกาหนดคะแนนในแต่ละข้อย่อยอย่างชัดเจนใน
ข้อสอบ นอกจากนั้นยังได้ทาการป้อนกลับถึงสิ่งที่ผู้เรียนทาถูกต้องโดยสมบูรณ์และแจ้งเหตุผลที่
ผู้เรียนทาไว้ไม่สมบูรณ์ในการสอบกลางภาคเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมิน
ผู้เรียน นอกเหนือไปกว่านั้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการสอบ
ปลายภาคที่จะมาถึง (เอกสารอ้างอิง 3)
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5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ [3]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยนอกจากจะมติให้ผู้สอนกาหนด
วิธีการและเกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าโดยให้ทุกรายวิชาแจ้งใน
เอกสาร มคอ. 05 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประเมินผลการเรียน
(Course Progressive Summary Report) แล้ ว ยั ง ก าหนดให้ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีหลายวิชาได้
นาเทคนิคการป้อนข้อมูลกลับ (Reflective Thinking) โดยให้นักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็น แนวทางการ
แก้ปัญหา ผ่านผู้สอนแล้วสะท้อนกลับแนวคิด พร้อมให้ข้อแนะนา เพื่อส่งเสริมการเรี ยนกาการสอน
ดังเช่นตัวอย่างในรายวิชา วอ 531 การปรับอากาศและการทาความเย็นสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้
รูปแบบการสอนแบบ Project based learning (เอกสารอ้างอิง 3) และรายวิชาวอ 551 นวัตกรรมทาง
อาหารสู่ผู้ประกอบการใหม่ ใช้รูปแบบการสอนแบบ Reflective thinking ในการสร้างโจทย์ทางด้าน
นวัตกรรมทางอาหารแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ (Process and Product Food Innovation) ซึ่งมี
การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่ เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ จน
ท าให้ ไ ด้ แ ผนธุ ร กิจ แบบ Pitching PowerPoint ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาไปสู่ ผ ลการเรียนที่
คาดหวังของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 3)
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยแจ้งให้ผ้เู รียนรับรูถ้ ึงสิทธิ์เกี่ยวกับ
กระบวนการอุ ท ธรณ์ ด้ ว ยการก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าใช้ เ อกสาร มคอ.03 ซึ่ ง มี ก ารอ้ า งอิ ง บน
ฐานข้ อ มู ล ประกาศเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ของคณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร หรือแบบประมวลการสอน (Course Syllabus) ซึ่งใช้แจกในคาบแรกของชั้นเรียน
และท าความเข้ า ใจในข้ อ ตกลงเรื่ อ งการรั บ รู้ ถึ ง สิ ท ธิ์ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการอุ ท ธรณ์ ดั ง รู ป ที่ 8
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารเผยแพร่ ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ผ่ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
Facebook, Line และ เวปไซด์คณะ (เอกสารอ้างอิง 8)
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รูปที่ 8 ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สาหรับนักศึกษา
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 5 – การประเมินผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

5.2
5.3
5.4

ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย มีการวางแผน เอกสารอ้างอิง 2
และก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ตามลั ก ษณะของ
รายวิชา และลักษณะของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชา
ของหลักสูตร
มี ก ารแจ้ ง ข้ อ ก าหนดการประเมิ น ขั้ น ตอนการ เอกสารอ้างอิง 2
ตรวจสอบ และวิธีการร้องทุกข์ เพื่อความเที่ยงตรง
และสามารถทวนสอบได้

5.5

มีประกาศเกณฑ์จากคณะเพื่อความโปร่งใส

5.1

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
วิเคราะห์ผลแล้วทาการปรับปรุง นา
ตัวอย่างที่ดมี าเป็น KM

ใช้ความหลากหลายของผู้เรียน เช่น
นั ก ศึ ก ษาต่ า งประเทศ การสอน
ออนไลน์ ม าสร้ า งวิ ธี ก ารประเมิ น
แบบใหม่
เอกสารอ้างอิง 8 พัฒนาระบบติดตามผล และเวลาใน
การแก้ไขที่รวดเร็วจากคณะ
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AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ
รวมถึง การสื บทอดต าแหน่ง การเลื่ อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และ
แผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระ
งานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
นากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม
ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
มีการทาวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผ้มู ีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่ อนต าแหน่งบุคลากรสายวิ ชาการยึ ดตามระบบคุ ณธรรม โดย
พิจารณาจากการสอน การทาวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน
6. มี ก ารมอบหมายงานที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
โดยคานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และนาไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของบุคลากร
9. มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้ เพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
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10. มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บประเภทและจ านวนงานวิ จั ย กั บ เกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพือ่ การพัฒนา
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง
การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการเกษียณ)
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วม โดยกาหนดให้มีแผนโครงสร้าง
กลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ซึ่งเป็นมาของคณะกรรมการอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก จานวน 6 คน
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร
(หลักสูต รปรับปรุง 2559) ได้ ใ ช้ ก ารบริหารจัดการดูแลหลักสูตรร่วมกันกับ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2561) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รของทั้ ง 2 หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์ กาหนดของ สกอ. 2558 และมี อ าจารย์ ป ระจา
หลักสูตรร่วมกันจานวน 6 คน ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตารางอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ

วันที่บรรจุ

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทศั น์วิจิตร
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

1 ก.ย 2547
30 มิ.ย. 2543
4 ม.ค. 2556
4 ม.ค. 2556
1 มิ.ย. 2537
3 เม.ย. 2549

ประสบการณ์
สอน
16 ปี
20 ปี
7 ปี
7 ปี
26 ปี
14 ปี

วัน
เกษียณอายุ
1 ต.ค. 2579
1 ต.ค. 2574
1 ต.ค. 2582
1 ต.ค. 2583
1 ต.ค. 2575
1 ต.ค. 2581

เวลาที่
เหลือ
16 ปี
11 ปี
19 ปี
19 ปี
12 ปี
18 ปี

จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของหลั ก สู ต รทั้ง 2 จะพบว่ า คณาจารย์ ทั้ ง 6 ท่ า นยั ง คงมี เ วลา
ราชการเหลือมากกว่า 10 ปี ทุกคน จึงยังไม่จาเป็นต้องเตรียมแผนการบริหารจัดการบุคลากรสาย
วิชาการในช่วงนี้ และคณาจารย์ทั้ง 6 ท่านมีภาระการสอน (FTET) การทาวิจัย การดูแลวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ไม่เกินตามเกินที่ สกอ. กาหนดเอาไว้ ดังแสดงในหัวข้อ 6.2 อย่างไรก็ดีในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้มีการวางแผนสัดส่วนความเหมาะสมตามภาระงานเอาไว้ และมีการ
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ประกาศเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์เข้าใหม่เอาไว้แล้ว เช่น คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ การทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้ดาเนินการ
เพียงประชุมวางแผนการสืบทอดตาแหน่งประธานหลักสูตร การเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ดังแสดง
ในหัวข้อ 6.3
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระ
งานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การ
วิจัยและการบริการวิชาการ [2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และวิเคราะห์ผลการคานวณค่าภาระ
งานของอาจารย์ (FTET) ประจาปีการศึกษา 2562 จากคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ในปีการศึกษา 2562
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โดยการคานวณค่าภาระงานของอาจารย์ (FTET) ค่าภาระงานของนักศึกษา (FTES) และ
อั ต ราส่ ว นบุ ค ลากรต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษา (FTE) ใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานการค านวณเดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทางคณะฯ หรือหลักสูตรทาการคานวณ เพื่อนาไปวิเคราะห์ วิธีการ
คานวณสามารถดูได้จากเอกสารอ้างอิง 4 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าค่า FTE ของหลักสูตรทั้ง ป.โท
และ ป.เอก มีค่าไม่สูงมากนักเนื่องจากจานวนนักศึกษามีไม่มากเท่าระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ดี
ทางอาจารย์ ข องหลั ก สู ต รก็ มีภ าระงานต้อ งไปช่ ว ยหลั ก สู ต ร ป.ตรี ทั้ ง 2 สาขาด้ ว ย ดั ง นั้ น จาก
ภาพรวมของกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท้งั 5 สาขา จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ได้
6.3 เกณฑ์ ใ นการสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายวิ ช าการซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูกกาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ กาหนดบทบาทและตาแหน่ง
หน้าที่ของแต่ละคน (ประธานหลักสูตร กรรมการ และเลขา) โดยมอบหมายงานที่เหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และทาความเข้าใจให้ตรงกันก่อนประกาศให้ทราบใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในส่วนตาแหน่งทางด้านการบริหารหลักสูตรจะใช้การหมุนเวียนการ
ท างานทุ ก ๆ รอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตามความเหมาะสมที่ ต กลงกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การทางาน ส่วนตาแหน่งทางวิชาการเป็นการวางแผนด้วยเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มีการติดตามการพัฒนาของคณาจารย์ของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ (Output) ที่ได้ออกมา
ตามแผนกลยุทธ์ โดยส่งผลตามมา (Outcome) ด้วยเนื่องจากการได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นจะต้องถูก
ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการวิจัย ความมีเสรีภาพทางวิชาการที่จะทางานวิจั ยที่ถนัด รวมทั้ง
ผลงานที่ได้สามารถนาไปประกวดระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการยอมรับ กระตุ้น และรางวัลแห่ง
ความสาเร็จโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังแสดงตัวอย่างอาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องงานวิชาการดีเด่น จาก สวก. ระดับชาติ
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งจากการประชุม มีมติเสียงส่วน
ใหญ่ (Consensus) เห็นชอบใน หัวข้อเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของคณาจารย์ในหลักสูตร
5 ประเด็นคือ การศึกษาระดับปริญญาเอก การพัฒนาเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
การพัฒนาด้านวิชาชีพวิชาการเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และ

65
การพัฒนาการด้านการทาวิจัยและบริการวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 11 (เอกสารอ้างอิง 4) ซึ่งจะ
เห็นว่าทางหลักสูตรใช้หลักเสรีภาพทางวิชาการในการติดสินใจ โดยมีการวินิจฉัยประเด็นที่ส่งผลถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้กาหนดแผนติดตามในช่วงปี 2561-2564
โดยใช้ ห ลั ก การส่ ง เสริ ม และยื ด หยุ่ น ในการเพิ่ ม เป้ า หมายการพั ฒ นา พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลหรื อ
ความสาคัญเร่งด่วนในแต่ละประเด็น
ตารางที่ 11 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สายวิชาการของคณะวิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก
วินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มี การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อสอบถามความต้องการของ
คณาจารย์ ใ นการไปฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตนเอง หรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการต่ า ง ๆ โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจากคณะเป็นรายบุคคล (ปีการศึกษาละ 20,000 บาท) ซึ่งสามารถขอเพิ่มเติม
ได้จากมหาวิทยาลัย ในกรณีสร้างผลงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังเช่นผลงานลาดับที่ 5
ของตารางที่ 12 (เอกสารอ้างอิง 4)

66
ตารางที่ 12 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
ผู้ดาเนินการ
/เอกสารอ้างอิง
1.รศ.ดร.สมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ

2. ผศ.ดร.ชนวัฒน์
นิทัศน์วิจติ ร

3. ผศ.ดร.กาญจนา
นาคประสม

4. ผศ.ดร.หยาดฝน
ทนงการกิจ

5.รศ.ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้ง
ที่ 18)ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่ ใน
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้ง
ที่ 18)ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท จ.กระบี่ ใน
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of
Cooperative Education in Agro-Industry and
Management 2019 (COCEAM 2019) ในวันที่ 4 - 5
กรกฎาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท
จังหวัดนครนายก.
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 5th International Conference
on Biotechnology and Agriculture Engineering ( ICFEB
2019) ที่ ก รุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ่ น ในวั น ที่ 26-29
มีนาคม 2562
งานประชุ ม วิ ช าการ 3 rd China (Guangxi) – ASEAN
Conference on Agricultural Science and Technology
Cooperation ประเทศจีน

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ได้รว่ มประชุมทางวิชาการ

ได้รว่ มประชุมทางวิชาการ

ได้รว่ มประชุมทางวิชาการ

ได้รว่ มประชุมทางวิชาการ

รับเชิญเป็น Invite Speaker

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
ตารางที่ 13 ตารางทุนวิจัยที่ได้รับในปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.สมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ

ชื่อทุนวิจัย
1. การพัฒนาต้นแบบเครื่องสกัดสารไฟโคไซยานิน
ความบริสุทธิ์สูงจากสาหร่ายสไปรูลินา

ผศ.ดร.กาญจนา นาค
ประสม

1. การพั ฒ นาสู ต รต ารั บ สมุ น ไพรอั ด เม็ ด ที่ มี ก ารใช้
สาหรับการผลิตน้านมในมารดาหลังคลอด

ปีที่ได้ทุนวิจัย (มูลค่า)
2560-2562
โครงการทุน พวอ.
ระดับปริญญาเอก
(1,938,000 บาท)
2561-2563
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม (พวอ.)
( 600,000 บาท)
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2. เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดาผง
สาเร็จรูปพร้อมดื่ม

3. เรื่องการพัฒนาการผลิ ตวัตถุดิบและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสาเร็จรูป

4. เรื่องการแปรรู ปผลิต ภัณ ฑ์แยมเพื่ อสุข ภาพจาก
พืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนง
การกิจ

1. การศึกษาการใช้รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวเพื่อเพิ่ม
สารต้านอนุมูลอิสระในชาใบหม่อน

2. การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรด้ ว ยระบบ
อบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ

3. การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี

2562
ทุนงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
( 340,000 บาท)
2562
ทุนงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(342,520 บาท)
2562
ทุนคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
( 50,000 บาท)
2561-2562
โครงการทุน พวอ. ระดับ
ปริญญาโท
(502,000 บาท)
2562
ทุนงบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
2562
(400,000 บาท)
2562
ทุนโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี
2562
(50,000 บาท)

หมายเหตุ หลักฐานการได้ทุน (เอกสารอ้างอิง 4)
ตารางที่ 14 ตารางแสดงสถิติจานวนวนทุนที่ได้รับตัง้ แต่ปีการศึกษา 2559-2562
ปีการศึกษา จานวนทุน มูลค่ารวม (บาท) นศ.โท/เอก จานวนผลงานทางวิชาการ (ชิ้น)
2559
5
1,179,200
4
14
2560
13
9,421000
6
15
2561
11
4,102,600
5
16
2562
9
4,222,520
5
16
หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
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จากตารางทุ น วิ จั ยที่ไ ด้ รั บ ในปีการศึ กษา 2562 จะเห็น ได้ ว่า หลักสูต รวิ ศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยคณาจารย์ในหลักสูตรได้ขอทุน
สนับสนุนการทาวิจัย เพื่อสร้างผลงาน โดยมีการใช้กลไกเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก
ได้ มี หั ว ข้ อ การท าวิ จั ย และเงิ น สนั บ สนุ น ด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2559-2562 โดย
ผลงานวิจัยของอาจารย์ยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าประกวดระดับนานาชาติ และ
ได้รับรางวัลซึ่งกระตุ้นให้มีการทาวิจัยและขอทุนอย่างต่อเนื่อง
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภท และจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา โดยอ้างอิงเกณฑ์กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ จาก
คู่มือ สกอ. 2557 เนื่องจากมีข้อมูลสถิติเดิมเปรี ยบเทียบตั้งแต่ปี 2558-2562 ดังแสดงในตารางที่
15 และ 16 (เอกสารอ้างอิง 4)
ส่วนตารางที่ 17 เป็นการเปรียบเทียบประเภทและจานวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี
2558-2562 โดยแสดงให้เห็นถึงปริมาณและคุณภาพผลงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้
ให้เห็นว่า คณะฯ มีการกากับติดตามบุคลากรทางวิชาการ มีการสนับสนุน และให้การชื่นชมยกย่อง
ผลงานงานวิชาการ โดยทิศทางการทาวิจัยของหลักสูตร และคณะฯ มีทิศทางไปในทางเดียวกัน
ตามนโบายของมหาวิทยาลัย ทางด้านการเกษตรและอาหาร ระดับนานาชาติ
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ตารางที่ 15 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร นับชิ้นงานตามปีปฏิทิน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
กพอ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็ น การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

2
3

4
5
6

7
8

9

น้าหนัก
(A)

จานวน
ชิ้นงาน
(B)

0.20

5

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก
(AxB)
1.0

0.40

1

0.4

0.80

3

2.4

1.0

7

7.0

0.40

0.40
0.60
0.80

1.0
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ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

10 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
11 ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ ว่ า จ้ า งให้
ดาเนินการ
12 ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่ และได้รับการจด
ทะเบียน
13 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
14 ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
15 ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

น้าหนัก
(A)

จานวน
ชิ้นงาน
(B)

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก
(AxB)

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

16

10.8

หมายเหตุ ใช้ เ กณฑ์ ต ามคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557
ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เรื่องคุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 16 เอกสารอ้างอิงรายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ นับชิ้นงานตามปีปฏิทิน 2562
(2019) มีดังนี้
ลาดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
1.
Yardfon Tanongkankit Suphitchaya Kalantakasuwan, Jaturapatr Varith and Kanjana
Narkprasom ( 2019) Ultrasonic− assisted extraction of allicin and its stability during storage,
Food and Applied Bioscience Journal, 7(2), 17-31
2.
Yardfon Tanongkankit and Parin Khongkrapan ( 2019) Production of Tofu Using
Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation, International Journal of Food
Engineering, 5(2), 127-131.
3.
Panlop Sintuya, Kanjana Narkprasom, Jaturapatr Varith, Somkiat Jaturonglumlert Niwooti
Whangchai, Danuwat Peng-Ont and Chanawat Nitatwichit. (2019). Degradation Kinetics of
Diazinon and Triazophos Pesticides in Dried Chili under Gaseous Ozone Fumigation, Pertanika
Journal of Science and Technology, 27(S1), 169-178.
4.
Saranyapak Chamnan Jaturapatr Varith, Somkiat Jaturonglumlert Pisuthi Klinkajorn and
Jakraphong Phimphimol. (2019). The Effect of Packaging Materials on the Quality of Freshness

คะแนน
1.0

1.0

1.0

1.0
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

of Longan Fumigated with Medium Concentration- ozone Gas. Pertanika Journal of Science
and Technology, 27(S1), 159-168.
Nur Farhana Abd Rahman, Ismail A, Nor Nadiah, Jaturapatr Varith and Rosnah Shamsudin.
(2019). Effect of Drying Temperature on Malaysia Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck) Pomace
Residue under Vacuum Condition. Pertanika Journal of Science and Technology, 27(S1), 5766.
Sakawduan Keawdam, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit, Jaturapatr Varith and
Kanjana Narkprasom. ( 2019) . Kinetic models for phycocyanin production by fed- batch
cultivation of the spirulina platensis, International Journal of GEOMATE, 17(61), 187-194.
Phirunrat Thaisamak, Somkiat Jaturonglumlert, Jaturapatr Varith, Kanjana Narkprasom and
Chanawat Nitatwichit. (2019). Kinetic model of ultrasonic-assisted extraction with controlled
temperature of c-phycocyanin from S. Platensis, International Journal of GEOMATE, 16(55),
187-194.
Suttida Kunvana, Somkiat Jaturonglumlert, Chanawat Nitatwichit and Yardfon Tanongkankit
(2019) Drying Characteristics and Color of Dried Mulberry Leaves Using Hot Air and Infrared
Drying The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for
Sustainable Well-Being (STISWB XI) ,47-53. Johor Bahru, Malaysia, 29 July -1 August 2019.
สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ , ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, จตุรภัทร วาฤทธิ์ และจงกล พรมยะ. (2562)
การเสริมอัตราการถ่ายเทมวลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชุดคาร์บอเนเตอร์สาหรับ การ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่18 (หน้า 53-59), ณ โรงแรม กระบี่ฟร้อนท์ เบย์
รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ วันที่ 20-21 มีนาคม 2562.
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, ณัฐพล หน่อใจ, ณัฐภัทร โพธิสา และสมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ . (2562)
การหาสภาวะที่เ หมาะสมในการอบแห้งแอปเปิ้ลพัน ธุ์ฟูจิด้วยไมโครเวฟ-สุญญากาศ, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่อ งในโอกาศมหามงคลพระราชพิธี บ รมราชาภิเ ษก (หน้ า 203-210), ณ
อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิดกุล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม 2562.
กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, ภานาถ แสงเจริญรัตน์ และรักรบ นาคประสม.
(2562) การหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการสกั ด สารฟี น อลิ ก ทั้ ง หมดจากเมล็ ด ล าไยโดยวิ ธี
ไมโครเวฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 24(1) 48-63.
นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์
และกาญจนา นาคประสม. 2562. การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่าง
กระบวนการหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 27(6):
1038-1053.
สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล, นักรบ นาคประสม และ
กาญจนา นาคประสม. 2562. การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบ
พ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25 (2): 448-463.
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14.

15.

16.

วี ร วั ฒ น์ วงษ์ ภั ก ดี , ชนวั ฒ น์ นิ ทั ศ น์ วิ จิ ต ร, สมเกี ย รติ จตุ ร งค์ ล้ าเลิ ศ และจตุ ภั ท ร วาฤทธิ์.
(2562) การจัดการพลังงานไฟฟ้าของระบบทาความเย็นในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง , การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (หน้า 488 – 496), ณ
อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม 2562.
ปริญญา ไชยาเทพ, อานนท์ กลิ่นยี่สุ่น, สิปปกร สวัสดิ์สุขโข, ภานาถ แสงเจริญรัตน์, นักรบ นาค
ประสม และ กาญจนา นาคประสม. การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานใน
สายการผลิตของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง: กรณีศึก ษา บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน).
การประชุมวิชาการระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and
Management 2019 (COCEAM 2019) ในวั น ที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จั ด โดย มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก.
ชฎาภรณ์ ขันพล, บัณฑิตา เนื่องกลิ่ม, อาทิตย์ ดุเจโต๊ะ , แสนวสันต์ ยอดคา, กาญจนา นาค
ประสม และ นักรบ นาคประสม. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิง้ ในกระบวนการผลิต
กาแฟ. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ The Consortium of Cooperative Education in AgroIndustry and Management 2019 (COCEAM 2019) ในวั น ที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จั ด โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ณ โรงแรมจั น ทรารี ส อร์ ท จั ง หวั ด
นครนายก.
ผลรวมถ่วงน้าหนัก

0.2

0.2

0.2

10.8

ตารางที่ 17 ประเภทและจานวนของการเผยแพร่งานวิจัยตัง้ แต่ปี 2558-2562

ปี
การศึกษา

2558
2559
2560
2561
2562

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
(0.2)
10
6
4
6
5

ประเภทผลงานตีพิมพ์
รายงานสืบ
บทความ บทความ
เนื่องจากการ
วิจัย
วิจยั ระดับ
ประชุม
ระดับชาติ นานาชาติ
วิชาการระดับ
(0.8)
(1.0)
นานาชาติ
(0.4)
3
2
4
2
6
4
1
6
3
1
3
7

รวม

ตัว
ผลงาน
ตีพิมพ์
ต่อบุคลา
การสาย
วิชาการ

14
14
15
16
16

2.8
2.8
3.0
3.2
3.2

ตารา
(1.0)

1
1
-

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเภทและจานวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี 25582562 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยจานวนชิ้นผลงานที่เพิ่มขึ้นมีระดับคุณภาพสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (เพิ่มระดับ
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ความเป็นนานาชาติ) ในขณะที่ ตัวผลงานตีพิมพ์ต่อบุคลาการสายวิชาการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลมาจากการวางแผนการดาเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีแผนวงจร
ควบคุมภาพ (PDCA) โดยมีการส่งเสริมทั้งคุณภาพอาจารย์และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา
ส่วนตารางที่ 18 ทางหลักสูตรได้นาเสนอแนวทางการเทียบเคียงผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ชั ด เจนและโดยมี ค่ า มาตรฐาน
เทียบเคียงเพื่อชี้วัด โดยทางหลักสู ตรเลือกใช้ตัวชี้วัดข้อ 7 อัตราส่วน นศ เข้า/อาจารย์ และข้อ 8
คะแนนผลงานวิจัย/อาจารย์ มาเพื่อเปรียบเทียบในเบื้องต้น
ตารางที่ 18 ข้อมูลวิเคราะห์เทียบเคียงเพื่อการพัฒนา (Benchmarked) ของหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร ป.โท โดยใช้ฐานข้อมูลปี 2562 (เอกสารอ้างอิง 4)
ข้อมูลการเปรียบเทียบ
MJU
KMUTT
UPM
Thailand
Thailand
Malaysia
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
6
18
10
2 ตาแหน่งวิชาการ
รศ. = 2
ศ. = 2
ศ. = 4
ผศ. = 4
รศ. = 9
รศ. = 4
ผศ. = 7
ผศ. = 2
3 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา
Int. J. = 7
Int. J. = 44
Int. J. = 37
J. = 3
Conf. = 12
หลักสูตร
Int. Conf. = 1
Conf. = 5
4 จานวนนักศึกษาเข้า
3
23
14
5 ผลงานวิจัยของนักศึกษาทีส่ าเร็จ
J. = 2
Int. Conf. = 1
Int. J. = 28
การศึกษา
Int. Conf. = 1
Conf. = 3
Conf. = 1
6 จานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
3
17
14
7 อัตราส่วน นศ เข้า/อาจารย์ (4/1)
0.50
1.27
1.40
8 คะแนนผลงานวิจัย/อาจารย์ (3/1)
1.80
2.58
3.70

74
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 6 – คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์
ย่อย
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป

มีการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ ครบถ้วน เอกสารอ้างอิง 4
บางส่วน อย่างไรก็ดีการทางานของอาจารย์ประจา
หลักสูตรยังคงต้องช่วยสนับสนุนระดับปริญญาตรี
ด้วยทาให้ไม่สามารถเพิ่มกรอบงานได้มากขึ้นอีก
มีการประเมินคุณภาพและผลงานของสายวิชาการ
ทุกปีการศึกษา และมีการพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

ผลั ก ดั น ในมี ก ารเพิ่ ม ผลงานวิ จั ย
ตาแหน่งวิชาการ และทุนสนับสนุน
วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการจาก
ภายนอก
พัฒนาและติดตามผลของระบบ
IDP online ผ่านคณะ

หลักสูตรมีผลงานวิจัยระดับชาติ ที่ได้รับรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยบางส่วน
มีการแสดงผลงานวิจัยและเทียบเคียงเกณฑ์
มาตรฐานจากสถาบันอื่นในสาขาเดียวกัน

พัฒนาเกณฑ์การให้รางวัลจาก
นโยบายผ่านคณะ
เพิ่มเกณฑ์ผลงานวิจัยให้สูงขีน้ ตาม
ตัวเทียบเคียง
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดาเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ
การวางแผนความต้ อ งการห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริก ารนัก ศึ กษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ าคุณภาพและจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีก ารกาหนดและการแจ้งข้ อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกาหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และมีการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความ
จาเป็นพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและ
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
เนื่องจากทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง 2559) ได้มีการบริหารการใช้งานบุคลากรสายสนับสนุนรวมกันกับทางหลักสูตรวิศวกรรม
อื่น ๆ อีก 5 สาขา ซึ่งมีจานวน 3 รายคือ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (นายประถม พิชัย) เจ้าหน้าที่
ธุรการทั่วไป (นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร) และเจ้าหน้าที่การเงิน (นางสุนทรี หาญพรหม)
ส่วนทางมหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
บริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ให้
น้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันมีสัดส่วนที่มาก ดังนั้น จึงได้มีการรับบุคลากรสายสนับสนุนในกรณีที่
ทดแทนผู้ลาออกเท่านั้น สาหรับหากส่วนงานใดมีบุคลากรที่เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์
อัตรากาลังของส่วนงานนั้นก่อน หากมีอัตรากาลังที่เพียงพอแล้ว ก็จะไม่จัดสรรอัตรากาลังทดแทน
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ให้ (อ้ า งอิ ง : มติ ที่ ป ระชุ ม กรณี บุ ค ลากรที่ เ กษี ย ณอายุ ) และกรอบอั ต ราก าลั ง เพิ่ ม ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
มหาวิ ทยาลัยจะใช้ วิธีก ารให้ ลูก จ้า งชั่ วคราวที่ปฏิบัติมานานสอบแข่ ง ขัน เพื่ อบรรจุเป็น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง : มติที่ประชุมให้รับลูกจ้างชั่วคราวสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ) ซึ่งเป็น
การช่ ว ยเหลื อ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และลดกรอบอั ต ราลู ก จ้ า งชั่ ว คราวพร้ อ มทั้ ง
ประหยัดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ตารางที่ 19 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรร่วมสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรม
อาหาร ทั้ง 5 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
บุลากรสายสนับสนุน

-บุคลากรห้องสมุด
-บุคลากรห้องปฏิบัติการ
-บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-บุคลากรด้านงาน
บริหารงานธุรการ
-บุคลากรด้านงาน
บริหารการศึกษา
จานวนทัง้ หมด

ระดับมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ปริญญาโท

ระดับคณะ
ปริญญา ปริญญาโท
ตรี
1
1
-

ระดับหลักสูตร

30
-

11
3
-

-

-

4

-

1

-

-

2

-

1

3

1
-

3

จากตารางจะเห็นว่าทางหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก มีเจ้าหน้าที่สารสนับสนุน 3 ท่าน (ใช้
งานร่วมกัน 5 หลัก สูต ร) ดัง นั้น จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณของสาขาให้ ไว้เป็นงบส่วนกลางใช้
สนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ท่าน ไปพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในแต่ละปี เช่น การอบรมระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
งานอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และการดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกใน
การแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตาม
คู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามแนว Competency (อ้างอิง : คู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง )
และก าหนดให้ บุ ค ลากรผู้ ส มั ค รตั้ ง แต่ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป ต้ อ งมี ผ ลทดสอบความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย และในกระบวนการสรรหายั ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ คณะกรรมการออกข้ อ สอบที่ อ อกข้ อ สอบภาคความรู้
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ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่รับสมัครอย่าง
แท้จริงมาบรรจุในตาแหน่งดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้ น เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) นอกจาก
การดาเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการสรรหามีการใช้ระบบ
คุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรู้ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ในการ
ทางาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและดารงตาแหน่งในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้มา
ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
ได้ มีโ อกาสบรรจุ เ ป็ น พนัก งานมหาวิ ทยาลัย เงิน งบประมาณ (อ้ างอิ ง : ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 36/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562) เป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่ผ้ปู ฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนั บ สนุน มี career path อย่ างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (อ้างอิง : มติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้กาหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และ
เห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ด้วยผลงานให้กับทุกตาแหน่งโดยไม่จากัด
จานวน ทั้งนี้ ยกเว้นตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ โดยต้องขอประเมินค่างาน
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการวิเคราะห์ค่างานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ใช้วางแผนแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรไว้ในอนาคต
เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่านสนับสนุนเกษียรณอายุ ราชการในอีก 5-10 ปีข้างหน้าต่อไป โดยกลไกการพัฒนา
ได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากส่วนกลาง เพื่อวัดมาตรฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาและเชิดชูผลงาน
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7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
มหาวิทยาลัย มีการกาหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการวัดความรู้
ความสามารถของบุ คลากร ตั้ ง แต่ปี 2552 และต่ อ มาในปี 2553 ได้ น าการประเมิน สมรรถนะ
ดังกล่าว มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน โดยได้จัดทาเป็น
คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละตาแหน่ง
ในการประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
ในส่วนของการติดตามการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาผลการ
ประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากร โดยใช้ ผ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ/
ลูกจ้างประจา (รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน) / ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ 1
ตุลาคม ของปี - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ที่แต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานมายังกองการเจ้าหน้าที่
และนาผลการประเมินดังกล่าวมาดาเนินการสรุปเป็นผลการประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในแต่ละปี และน าหั วข้ อสมรรถนะที่มีบุคลากรประเมินสมรรถนะได้ ต่ ากว่ าค่ ามาตรฐาน ไปศึ กษา
รายละเอียด เพื่อนาไปจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะในด้านนั้น ๆ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว มาใช้ในการ
วัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
เห็นว่าสมรรถนะดังกล่าวควรมีการปรับปรุง เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้การทางานของบุคลากร
สายสนับสนุน มีการทางานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่ง
ดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง ซึ่ง
คาดว่าจะได้สมรรถนะที่ได้ทาการปรับปรุงนาไปใช้ในปีงบประมาณ 2564 อย่างสมบูรณ์
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการจัดทาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยมี
ผลประเมินเป็นประจาทุกปี พร้อมสนับสนุนเงินรายได้ของสาขาให้ไปอบรมเพิ่ มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
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7.4 มี การวิ นิจฉัยความต้ องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุน และดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มหาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร
จากแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : IDP ที่ (อ้างอิง : แบบฟอร์ม
IDP) และการวิเคราะห์ช่องว่าง Gap Analysis จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร แยกตามตาแหน่ง
งานหรือภาระงานที่รับผิ ดชอบ (อ้างอิง : รายงานข้อมูล Gap Analysis) เพื่อนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาและการฝึกอบรม โดยมหาวิทยาลัยได้นาข้อมูลดังกล่าวนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร (อ้างอิง : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร) และ (อ้างอิง : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 14) เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร โดยได้จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ 2562 (อ้างอิง : แผนการ
บริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562) และกาหนดให้ทุกหน่วยงาน
นาแผนดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน (อ้างอิง : บันทึกข้อความที่
ศธ 0523.1.7.3/ว37 เรื่องการส่งแผนพัฒนาบุคลากร)
มีก ารติดตามด้ านการพัฒ นาตนเองตาม IDP ที่บุ คลากรได้ กาหนดไว้ นั้น เป็นไปตามที่
กาหนดหรือไม่ โดยการประเมินจากผู้บังคับบัญชา และมีการประเมินแผนพัฒนาพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ตามตัวชี้วัดในแผน (อ้ างอิ ง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุ คลากร ครั้งที่
2/2562 หน้าที่ 5) พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มาเป็น
แนวทางในการวางแผนและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมเข้าอบรม ในการพัฒนาบุคลากรของปีต่อไป
(อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10) และ (อ้างอิง
: แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563) ดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงรายการและหลักสูตรที่เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนควรไปร่วมอบรม
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หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของบุคลากรตาม
IDP ที่บุคลากรได้จัดทาขึ้นและประสงค์เข้าฝึกอบรมตามความสนใจเป็นประจาทุกปี
7.5 มี ก ารบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งานรวมถึ ง การตอบแทนและการเห็ น คุ ณ ค่ า การ
ยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
มหาวิทยาลัย มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้ าน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในทุ ก ปี ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดย
มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา ดีเด่น
(อ้างอิง : คาสั่งคณะทางานฯ) และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจาดีเด่น
(อ้างอิง : คาสั่งคณะกรรมการคัดเลือก) โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์
เดี ย วกั น กั บ ของข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ าดี เ ด่ น (อ้ า งอิ ง : หลั ก เกณฑ์ ) โดยอนุ โ ลมตาม
หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ การครองคน ครองตน ครองงาน และผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งผลให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจา ดีเด่น ประจาปี 2562 จานวน 1 คน ส่งผลไปยังต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างอิง : หนังสือส่งรายชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ)
โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาดีเด่น จะได้เข้าพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ
(ครุฑทองคา) และหนังสือที่ระลึกในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และได้รับการ
จัดสรรวงเงินเลื่อนค่าจ้างเพิ่มเติมจากส่วนกลาง เป็นประจาปีทุกปี
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ ใ ช้ แ นวทางตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการยกย่ อ งบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี
ปีละหนึ่งครั้ง โดยมหาวิท ยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ดีเด่น ซึ่งหลักสูตรและคณะฯ ดาเนินการ
ส่งตัวแทนเข้าประกวดทุกปี
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์
ย่อย
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป

หลักสูตรมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย เอกสารอ้างอิง 9 ควรวางแผนเรื่องหน่วยสนับสนุน
กาหนด ครบทุกขั้นตอน
งานวิ จั ยระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา เช่น
จากทุนผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ ป.โท
และป.เอก เป็นต้น
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบนั
2. มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นกั ศึกษาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจาเป็น
4. มีการจัดการให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา
และการบริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นและความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสาเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้าง
เสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและ
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนโครงสร้างการรับนักศึกษาตามรูปที่ 9 (เอกสารอ้างอิง 1) และ
การประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษาตามรูปที่ 10 ซึ่งแผนโครงสร้างการรับนักศึกษาพิจารณาตาม
ปัจจัยหลักคือ งบประมาณ ต้นทุนการศึกษา ภาระงานอาจารย์ (ดูการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 6.2) และ
หัวข้องานวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนในปีนั้น ๆ (ดูการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 6.4) เป็นต้น โดยมี
เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น มคอ. 02 และเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีประกาศสื่อสารการรับนักศึกษาบนเว็บไซด์
สถาบันเป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้ ท างหลั ก สู ต รยั ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ บ นเว็ บ ไซด์ และแผ่ น พั บ ของหลั ก สู ต ร
เพิ่มเติม โดยการรับเข้านักศึกษาใหม่ทางหลักสูตรได้มีการกาหนดเกณฑ์ประเมินจากคะแนนผลสอบ
ข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนาข้อมูลพื้นฐานทุก ๆ ด้านมาช่วยจัดการเรียนการสอน (ดูการ
วิเคราะห์ในหัวข้อที่ 8.2) และส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรต่อไป
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แผนโครงสร้างการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
คณะกรรมการหลักสูตรฯ กาหนดจานวนการรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
- งบประมาณการบริหารของหลักสูตรฯ
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา
จากนัน้ กาหนดเกณฑ์การรับศึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ เช่นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รับทราบเกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการรับนักศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่เปิดรับ,
เกณฑ์การรับนักศึกษา และกาหนดการต่าง ๆ สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น
ทุนเรียนฟรีเทอมแรกจากแหล่งทุนส่วนของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
ทุนทาการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรหามา

รูปที่ 9 แผนโครงสร้างการรับนักศึกษา และการประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษา
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รูปที่ 10 ประกาศรับนักศึกษาปี 2562
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8.2 มีการกาหนดและการประเมิ นกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
[2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมวางแผน ติดตาม และประเมินผล ตามแผนโครงสร้างการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ดังรูปที่ 11 โดยใช้ผลประเมินจากคะแนนผลสอบข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์ของ
นักศึกษาก่อนเข้า เป็นการกาหนดสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาส่ ว นกลางเป็ น ผู้ ค วบคุ ม และติ ด ตาม โดยให้ ก ลั บ มาสรุ ป และน าเสนอผลในปี
การศึกษาถัดไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2562 เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาไปสู่ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร
แผนโครงสร้างการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลประเมินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาใหม่ท่ีผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาความพร้อมของนักศึกษาว่า
ต้องเรียนวิชาพื้นฐานหรือปรับพื้นฐานพร้อมด้านใดหรือไม่

คณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ สรุปผลและประสานงานเปิดรายวิชาพื้นฐาน หรือจัด
โครงการปรับพื้นฐานเฉพาะด้าน จากนั้นประเมินผลลัพธ์ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
ความพึงพอใจ แล้ะวนากลับมาปรัปรุงใหม่ตอ่ ไป

หลักสูตรฯ มีโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาทุกปีดังนี้
- แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาส่วนกลาง เพื่อให้คาแนะนาการปรับตัวเพื่อเรียน ป.โท และ
รายวิชาที่ต้องเรียนตามหลักสูตรฯ แก่นักศึกษา
- จัดทาโครงการอบรม I-Thesis และ EndNote เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทา
วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

รูปที่ 11 แผนโครงสร้างการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
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8.3 มี ร ะบบในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการศึ ก ษาและภาระการเรี ย นของ
นักศึกษาที่เพียงพอ [3]
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ บ รรลุ ต ามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) จึงได้ติดตามความก้าวหน้า ผล
การศึ ก ษา และภาระการเรี ย นของผู้ เ รี ย นนี้ ไ ด้ มี ก ารถกถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ร ายบุ ค คลทั้ ง ในด้ า น
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (A) มิติของความรู้ (K) และด้านทักษะ (S)
นอกจากนั้นในวิชาสัมมนาได้มีกิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบในสิ่ง
ที่ดีและสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งได้มีก ารบันทึกความก้าวหน้าและผล
การศึกษาอย่างเป็นระบบไว้ในแบบฟอร์มประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาสัมมนา และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ตามแผนโครงสร้างกระบวนการควบคุมการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาดังรูปที่ 12
แผนโครงสร้างกระบวนการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาโดยความเห็นชอบของหลักสูตรฯ ส่งแบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาอาจารย์ท่ีปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตัง้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ท่ปี รึกษากาหนดการเข้าพบ และช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ปี รึกษา

นักศึกษาดาเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่หลักสูตรฯ กาหนดโดยผ่านการ
ประเมินผลสอบโดยคณะกรรมการสอบ
นักศึกษาดาเนินการสอบประมวลความรู้ โดยใช้แนวทางปฏิบัติท่หี ลักสูตรฯ กาหนดโดยผ่านการ
ประเมินผลสอบโดยคณะกรรมการสอบ
นักศึกษาจะต้องสอบประเมินผลวิชาภาษาต่างประเทศ (MJU-TEP) โดยผ่านการสอบจากศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเทียบผ่าน
นักศึกษาจัดทาร่างเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ โดยใช้
แนวปฏิบัติท่หี ลักสูตรฯ กาหนดโดยผ่านการประเมินผลสอบโดยคณะกรรมการสอบภายใน และภายนอก

รูปที่ 12 แผนโครงสร้างกระบวนการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสัมมนาประจาปีการศึกษา 2562 ดังแสดงในตารางที่ 21 และ
การประเมินความพึงพอใจสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 11.5 ซึ่งผลของการติดตามความก้าวหน้า ผล
การศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านไปจะถูกนากลับมาทบทวนถึงความเหมาะสมในวิธี
และกระบวนการติดตามดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป
ตารางที่ 21 ผลการประเมินการความก้าวหน้าการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1/2562
2/2562
คิดเปอร์เซ็นต์ คิดเปอร์เซ็นต์
100%
100%

ผลต่าง

ป.โท
5903307004 นางสาวนฤมล บุญมี
100
5903307005 นายวีรวัฒน์ วงษ์ภักดี
85
100
15
6003307001 นางสาวณิชกุล เทียนไทย
100
6003307002 นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก
100
6003307003 นางสาวอัจฉรา เหล่าประเสริฐ
100
6003307004 นางสาวสุทธิดา กันวะนา
90
100
10
6103307001 นางสาวกัญญาวีย์ คันทะมูล
50
60
10
6103307002 นางสาวปุญยาพร แสนแปง
55
60
5
6103307003 นางสาวพิสินี เสือสืบพันธุ์
50
65
15
6103307004 นายสิปปกร สวัสดิ์สุขโข
60
65
5
6103307005 นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์พันธุเ์ สือ
55
65
10
6203307001 นายธีรชัย ปรมาพิจิตรวัฒน์
15
25
10
6203307004 นายอาทิตย์ ดุเจโต๊ะ
10
20
10
ป.เอก
6103507001 นางสาววรัญญา เฟื่องชุม่
30
60
30
6003507001 นางวรลักษณ์ สุริวงษ์
60
70
10
5903507001 นางสาวสกาวเดือน แก้วดา
60
75
15
5803507001 นายพันธ์ลพ สินธุยา
85
100
15
5803507002 นางสาวพิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร
80
100
20
5803507003 นายนราธิป สุจินดา
80
90
10
5703507001 นางสาวศรัลยภัคร์ ชานาญ
80
90
10
หมายเหตุ * นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสาเร็จการศึกษาภายในการศึกษาที่ 1/2562

หมาย
เหตุ

*
*
*
*
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จากตารางที่ 21 เป็นคะแนนประเมินในกิจกรรมสัมมนาประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่งให้
นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก รายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของตนเอง
โดยใช้การนาเสนอผลงานความก้าวหน้าเป็นภาษาอังกฤษ และใช้การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ
ร่วมกับภาษาไทย ซึ่งผลประเมินความก้าวหน้าประจาปี โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเป็นลาดับ
(เอกสารอ้างอิง 3) สาหรับการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการในปีถัดไปสามารถดูข้อมูลได้
จากการประเมินความพึงพอใจสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 11.5
8.4 มี ก ารจั ด ให้ ค าแนะน าทางวิ ช าการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การแข่ ง ขั น ของ
นักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการทางาน [4]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้จัดให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่ งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ทางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-62 (รูปที่ 13-15) เป็นกระบวนการตามแผนวงจรการควบคุม
คุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่มถูกประเมินความ
พึงพอใจ โดยสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 11.5 นอกจากนั้นเพื่อสนองต่อกระบวนการ PDCA ของการ
จัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ ดีขึ้น ดังนั้น ในปี 2562 หลักสูตรจึง
ส่งเสริมกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยทักษะด้านภาษา การปฏิบัติงาน การนาเสนอ การเขียน และการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถนาเสนอผลงานการวิจัยที่มีอ งค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมอาหารในการปฏิบัติงานหรือการเผยแพร่แก่สังคม โดยมีการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันนาเสนอผลงานวิจัยและการแสดงการราไทยในงาน The 11th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI 2019) ระหว่ างวันที่
29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย (UTM), เมืองโจโฮร์บะย์รู
ประเทศมาเลเซี ย และในงาน 5 th South East Asian Agricultural Engineering Student Chapter
Annual Regional Convention 2019 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2019 ณ Politeknik เมือง Kota
Bharu ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในนาผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมอาหารไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่แก่สังคม เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการทางานขึ้นอีกด้วย
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รูปที่ 13 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2560
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รูปที่ 14 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2561
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รูปที่ 15 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2562
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8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยจากการประชุมมีมติเสียงส่วน
ใหญ่ (Consensus) เห็นชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังรูปที่ 16 (เอกสารอ้างอิง 8) เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม
และ จิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล
อี ก ทั้ ง หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด โครงการการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ และ
วิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมย่อยภายใน
โครงการถูกออกแบบและสรรสร้างขึ้นเพื่อให้ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษา ให้มีแรงบันดาลใจในสร้างเสริมการเรียนการสอน หรือ สร้างแรงบันใจใน
การทาวิจัยของนักศึกษา รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล ซึ่งกิจกรรมย่อยได้แก่
1. การเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายประสบการณ์การทางานด้านงานวิจัยและการสอนเพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การจัดสัมมนานอกสถานที่และการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่สัมพันธ์กับสายงาน
ทางวิ ศวกรรมอาหาร ซึ่ ง ผลการประเมิน โครงการดังกล่ าวมีเสี ยงสะท้อนที่ดีและนั กศึ กษายั ง มี
ข้อคิดเห็นให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
3. การจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อเข้าประกวด
แข่งขันในระดับนานาชาติ ดังรูปที่ 17 (เอกสารอ้างอิง 4)
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รูปที่ 16 แนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประกาศค่าตอบแทน ผลงาน
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ปีการศึกษา

กิจกรรมย่อยในโครงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

2560

2561

2562

รูปที่ 17 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและ จิตใจที่สร้างเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 8 – คุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

หลั กสู ตรมี การสร้างกระบวนการ การประเมิ น เอกสารอ้างอิง 3 พัฒนาระบบติดตาม และใช้งานเต็ม
กระบวนการ ส าหรั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษา และ
รูปแบบตลอดช่วงการศึกษาของ
คัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร
นักศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีระบบและเครื่องมือใช้ติดตาม
เอกสารอ้างอิง 3
ความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และ
เป็นรายบุคคล
เอกสารอ้างอิง 8
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
(Facilities and Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มี ท รั พ ยากรกายภาพที่ ใ ช้ ด าเนิ น การหลั ก สู ต รรวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษา
ได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน การทา
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกาหนดและดาเนินการมาตราฐานด้านสิ่ งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย
รวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย
ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจยั
[1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผน จัดสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน และอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ)
ให้เพียงพอเพื่อส่งเสริม การศึกษาและการทาวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 18 โดยจากการประเมินในช่วง
5-10 ปีน้ี จะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมประมาณ 30-40 คน ดังนั้นจึงจัดให้มีห้องเรียน
สาหรับเฉพาะกลุ่มนักศึกษา (แยกออกจากส่วนคณะ) อยู่ 3 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์สาหรับการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ นอกจากนี้จัดให้มีห้องประชุมสัมมนากลางขนาดความจุ 25-30 คนเพื่อใช้
ประชุมร่วมกัน
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รูปที่ 18 ห้องเรียนที่ใช้ทาการเรียนการสอน ป.โท และ ป.เอก
9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน และการวิจัย [3,4]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการให้มีห้องคลังความรู้ (Knowledge Room) สาหรับเป็นห้องนั่งพักผ่อน และใช้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ตารา เล่มวิทยานิพนธ์บทความทางวิชาการเก่า ๆ ที่ได้มีการทาการรวบรวมตาม
กลุ่มประเภทงานวิจัยออกเป็นแฟ้ม เช่น ด้านการอบแห้ง (Drying) ด้านการสกัด (Extraction) ด้าน
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) เป็นต้น ทาให้นักศึกษาสะดวกต่อ
การศึกษา ค้นคว้าการทาวิจัย และหาข้อมูลเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ดังแสดงในรูปที่ 19

รูปที่ 19 แผนผังและการจัดคลังความรู้ทางวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
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9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย [1,2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการจัดห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย ทางด้านวิศวกรรมอาหาร ดังแสดงในรูปที่ 20

รูปที่ 20 แผนผังและการจัดห้องปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
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9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [1,5,6]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ มี ก ารจั ด ห้ อ งเรียนทางไกล (Teleconference room) ส าหรั บ การสอบวัด คุณภาพ สอบ
ประมวลความรู้ สอบวิ ท ยานิพนธ์แ ละสอบดุษฎีนิพนธ์ กับทาง Universiti Putra Malaysia (UPM)
ประเทศมาเลเซีย ดังแสดงในรูปที่ 21 นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีทางคณาจารย์ติดภารกิจเดินทางไป
ประชุมหรือราชการภายนอกมหาวิทยาลัย ก็สามารถใช้ระบบ Google Hangout ทาการเรียนการสอน
แบบ Video Conference โดยให้นักศึกษาสามารถแชร์ไฟล์การนาเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดังตัวอย่างในการจัดการเรียนในรายวิชา วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่
ผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น

รูปที่ 21 แผนผังการจัดห้อง Teleconference room ป.โท และ ป.เอก
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9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความ
ปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ [7]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย ดัง
แสดงในรูปที่ 22 โดยในส่วนห้องเรียนจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่
และในห้องปฏิบัติการจัดให้มีอุปกรณ์สาหรับความปลอดภัยในการทางาน ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และคู่มือการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น

รูปที่ 22 การรองรับด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันสาธารณะภัยภายในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบตั ิการ
นอกจากนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทางคณะฯ ยังได้ดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันภัยของมหาวิทยาลัย และกรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน และ
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในการเรี ย นการสอน การจั ด สั ม มนา และการท าวิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
หลักสูตร ได้มีการทาความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดตั้งน้ายารักษาความสะอาดทุกจุดเข้า
ออกของคณะ ฯ
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 9 – สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
เกณฑ์
ย่อย
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

หลักสูตรมีทรัพยากรเรื่องการเรียน การสอน การ เอกสารอ้างอิง 3 ดาเนินการสอบถามความต้องการ
สั ม นา และการวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาครบถ้ ว น
เพิ่มเติม และตรวจสอบสภาพการ
และเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
ใช้งานให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา
คณะและหลั ก สู ต ร มี ม าตรการด าเนิ น การด้ า น เอกสารอ้างอิง 8 ติดตามนโยบายต่อเนื่องในการ
ความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
เตรียมความพร้อมช่วงเปิดเทอม
1/2563 ต่อไป
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคาแนะนาและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้มีการประชุมเพื่อกาหนดแผนโครงสร้างการปรับปรุงหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ดังแสดง
ในรูปที่ 23 (เอกสารอ้างอิง 1) ตามเกณฑ์ข้อกาหนดของการบริหารจัดการหลักสูตร โดย สกอ. ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาข้อที่ 11 ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรใหม่ 2554) ครบรอบดาเนินการ
และได้ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 2559 ประกอบด้วย
จากศิษย์ปัจจุบัน (Students) จากรายงานต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในงาน
ทางวิศวกรรมอาหาร โดยหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา ด้านนายจ้าง
(Employers) จากข้อมูลต้องการแก้ปัญหาโจทย์ในงานภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยหลักสูตรได้จัด
ให้มีการขอทุนวิจัยจากโจทย์ของภาคอุสาหกรรม เช่น ทุน พวอ. ป.โท และทุน พวอ. ป.เอก ส่วนจาก
ด้านศิษย์เก่า (Alumni) ต้องการให้พนักงานมีทักษะการสื่อสาร และการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
โดยหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริ มทักษะดังกล่าว ส่วนอาจารย์ (Teachers)
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มหาวิ ทยาลัยแม่โ จ้ (MJU) และ สกอ. (TQF) ต้องการส่ งเสริมให้ รู้เรียนในด้ านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovative Co-Creator) โดยหลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาและโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
ดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรปรับปรุง 2559 ด้วย
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการประเมินและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มี Comment จากผู้ประเมิน
ว่า การ Program Learning Outcomes ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้มีการวางแผน
กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้

รูปที่ 23 การวางแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
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แผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
ระดับปริญญาโท โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 และทดสอบใช้กั บนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ในวิชาสัมมนา ประมาณเดือน มกราคม 2563 พบว่า นักศึกษาเข้าใจ Learning
outcome ของหลักสูตรดีขึ้น ตัวอย่างที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองจากการใช้ PLO ใหม่ คือ การแจ้ง
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและภาษาอังกฤษ จากการสังเกตของคณาจารย์
ผู้สอนในวิชาสัมมนา พบว่า นักศึกษาเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาทักษะ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
นาเสนองานในที่ประชุมได้ดีขึ้น และกล้านาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
10.3 มี ก ารทบทวน ประเมิ น กระบวนการเรีย นการสอนและการวัด ผลประเมิ นผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ [3]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการประชุมหารือเพื่อ
ทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้กาหนดไว้ เช่นปีที่ผ่านมา
ผลของการประเมินกระบวนการเรียนการสอนทาให้ผู้สอนรายวิชา วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่
ผู้ประกอบการใหม่ ได้ทดสอบใช้การสอนแบบ Field trip ณ สถานประกอบการ Akha Ama Coffee
เพื่อให้ ผู้เรียนได้ เ ข้ าพบและสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ ได้ เยี่ ยมชมนวัต กรรมทางอาหารในสถาน
ประกอบการดังรูปที่ 24 ทาให้ผู้เรียนได้ทั้งแรงบันดาลใจและทราบถึงเส้นทางสู่ผู้ประกอบการใหม่
ด้านการผลิตกาแฟเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย
นอกจากนั้ น ผลการประเมิ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ รั บ ข้ อ เสนอด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงได้ดาเนินกิจกรรมรูปแบบใหม่โ ดยจัดให้มีการนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษใน
การสัมมนาทุกคน ในระหว่างที่นกั ศึกษาปริญญาโทนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ได้มอบหมาย
ให้นักศึกษาป.เอกเป็นผู้ต้งั คาถาม และสามารถให้คาแนะนาเป็นภาษาไทย ทาให้ผ้นู าเสนอและผู้ถาม
ได้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นผู้ถามได้ประสบการณ์ ฝึกตั้งคาถามและให้คาแนะนาเพื่อ
นาไปใช้ในอนาคต โดยให้ผู้นาเสนอพยายามฟังและตอบเป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นจึงทาการเรียบ
เรี ย งค าตอบเป็ น ค าพู ด ภาษาอั ง กฤษโดยมี อ าจารย์ ค อยให้ ค าแนะน า อี ก ทั้ ง มี ก ารสรุ ป และให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาปริญญาเอกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน และ
เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น คณาจารย์
มอบหมายให้นักศึกษาดูแล และให้คาแนะนาแก่คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universuti Putra
Malaysia ในส่ ว นของการท าแลปปฏิ บั ติ ก ารทางอาหารเบื้ อ งต้ น แลปปฏิ บั ติ ก ารวั ด สมบั ติ ท าง
กายภาพของอาหาร และร่วมรับฟังการนาเสนอผลงานของคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และกิจกรรม
บรรยายพิ เ ศษเรื่อง "How to pitching in English" โดย คุณเหมวิ ช วาฤทธิ์ หนึ่งในยี่ สิบผู้เข้ าร่วม
แข่ ง ขั น Google Science Fair ซึ่ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ ห ลั ก สู ต รจั ด เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ถ่ า ยทอดด้ ว ย
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ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และบอกเล่าประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อนาไปสู่การปรับใช้การงานวิจัยของตนเอง

รูปที่ 24 การนาผู้เรียนเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการด้วยการสอนแบบ Field trip
ตารางที่ 22 การประเมินกระบวนการ การพัฒนากระบวนการเรื่องการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสัมมนา
ปีการศึกษา คะแนน การประเมินกระบวนการ การพัฒนากระบวนการ
2560

4.41

2561

4.43

อาจารย์เสนอว่าควรมีการ
เพิ่มเงื่อนไข สาหรับ นศ. ที่
ไม่เป็นไปตามเป้าของ
นโยบาย เช่น หาก
ระยะเวลาในการศึกษา
มากกว่าที่กาหนดไว้
จะต้องมีการเพิ่มจานวน
ของผลงานวิชาการ เป็นต้น
เสนอให้มกี ารพัฒนาทักษะ
การนาเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษและพัฒนา
ทักษะการถามตอบเป็นทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

คณาจารย์มกี าหนด
ผลลัพธ์ท่แี สดงถึง
คุณภาพที่ต้องการจาก
กระบวนการออกแบบไว้
คือ นักศึกษาสามารถจบ
ได้ในระยะเวลา 2 ปี หรือ
มีผลงานคุณภาพและ
ปริมาณสูงขึน้
จัดให้มีการสัมมนาครบ
ทุกคนและใช้การนาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วน
การถามให้อาจารย์ใช้
ภาษาอังกฤษและให้
นักศึกษาพยายามฟังและ
ตอบเป็นภาษาไทยก่อน
จากนั้นจึงทาการเรียบ

การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม
มีนักศึกษาจบการศึกษา ป. โท
ในระยะเวลา 2 ปีได้ ส่วนที่เหลือ
ตั้งเป้าให้มีผลภาพสูงขึน้ เช่น ทา
บทความในที่ประชุมวิชาการ 2
เรื่องแทน

การฟังคาถามเป็นภาอังกฤษ
แล้วตอบเป็นภาษาไทยเป็นการ
ฝึกทักษะความเข้าใจคาถามใน
เวทีการประชุมระดับนานาชาติ
ส่วนการการเรียบเรียงคาตอบ
เป็นคาพูดภาษาอังกฤษจะได้รับ
การแนะนาจากอาจารย์ให้เลือก
สานวนการตอบที่กระชับและ
เข้าใจง่าย นอกจากนีต้ อนท้าย
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เรียงคาตอบเป็นคาพูด
ภาษาอังกฤษ

2562

4.52

กิจกรรมยังมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมา
เป็นการทวนสอบความถูกต้อง
อีกครั้งเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ของการออกเสียง และสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
เสนอให้มกี ารพัฒนาทักษะ จัดให้มีการเชิญวิทยาการ จากการที่ได้ฟังวิทยากรที่มี
ด้านการนาเสนอผลงาน
ผู้มีประสบการณ์ให้ด้าน ประสบการณ์ในการนาเสนอ
วิชาการต่อสาธารณะชน
การนาเสนอผลงาน
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
และแนวทางในการสร้าง
วิชาการในระดับ
ซึ่งได้แนะแนวทางในการเตรียม
แรงบันดาลใจในการ
นานาชาติเพื่อมาพูดแนะ ตัวก่อนการเสนอ เทคนิคการพูด
ทางานวิจัยให้สาเร็จลุล่วง แนวทางในการเตรียมตัว ต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังสนใจใน
วิธีการในการพูดนาเสนอ งานวิจัย รวมถึงวิธกี ารในการ
และช่วยพูดสร้างแรง
จัดการกับความคิดและแรง
บันดาลใจในการทางาน กดดันที่อาจเกิดจากการซักถาม
วิจัย
ของผู้เข้าฟัง ซึ่งทาให้นักศึกษา
ได้เทคนิคและแนวทางในการ
พัฒนาทักษะในด้านการนาเสนอ
ที่จะสามารถนาไปใช้ในการ
นาเสนอผลงานวิชาการ รวมถึง
การได้เห็นตัวอย่างจากของจริง
และนอกจากนี้วิทยากรยังพูดถึง
แนวทางในการทางานวิจัย
เพื่อให้สาเร็จลุล่วง โดยจะต้องมี
การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และ
หาวิธีการจัดการกับความคิด
เมื่อเกิดการย้อท้อต่อการทางาน
ทาให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ
อย่างมากในการทางานวิจัย
ต่อไป

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) มีการสนับสนุนการนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การท าวิ ท ยานิพ นธ์ข องนั ก ศึ ก ษา โดยได้ มี ก ารมอบหมายให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า วอ 551
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นวัตกรรมทางอาหารสู่ผู้ประกอบการใหม่ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อทาให้เกิดผลงานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี กระบวนการ และนวัตกรรมในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งในปี 2562 นักศึกษามี
ข้ อเสนอแนะให้ ท างหลัก สูต รฯ พัฒ นาทักษะทางด้ านวิ ชาการและฝึกการใช้ ภ าษาอังกฤษอย่ า ง
ต่อเนื่องในวิชาสัม มนา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้จัด
กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัว ข้อ “How to Pitching in English” เพื่อนามาใช้พัฒนาการเรียนและ
การสอนให้ดีขึ้น ผลการดาเนินงานดังกล่าวทาให้หลักสูตรฯ สามารถผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่ งขัน น าเสนอผลงานวิ จั ย นวัต กรรมด้ านเกษตรและวิ ศวกรรมอาหารนานาชาติ ในงานประชุม
วิ ช า ก า ร 5 th South East Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional
Convention 2019 ระหว่างวันที่ 22-25 September 2019 ณ Politeknik เมือง Kota Bharu ประเทศ
มาเลเซีย จนทาให้นักศึกษาได้รับรางวัลจานวน 4 รางวัล (รูปที่ 25) และยังมีการตีพิมพ์ในวารสาร
วิจัยฯ อีกด้วย ดังแสดงใน เอกสารอ้างอิง 4

รูปที่ 25 การผลักดันงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และนางานวิจยั สู่สังคม เพื่อให้ประชาชนได้ร้จู ักนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร
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10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5]
หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด คณะ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จุดบริการอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ ดัง
เอกสารอ้ างอิ ง 4 และได้ มีก ารประเมิน คุณภาพของสิ่ งสนั บสนุ น โดยใช้ วิธีการประเมินผลผ่ าน
แ บ บ ส อ บ ถ า ม อ อ น ไ ล น์ ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ผ่ า น ท า ง
http://www.assess.mju.ac.th ดัง เอกสารอ้ างอิ ง 1 เป็น ประจาทุกเทอมการศึกษาเพื่อนาคะแนน
ประเมินและข้อคิดเห็นจากผู้เรียนมาใช้เป็นข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มของคุณภาพของสิ่งสนับสนุน
และทาการปรับปรุ งสิ่ ง สนับสนุน ให้ ตรงกับความต้อ งการของผู้เรียนและทันยุคทันสมัย เมื่อผล
คะแนนการประเมินในปี 2561 ลดลง ทางหลักสูตรจึงได้ทาการปรับปรุ งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ดี
ขึ้นในปี 2562 โดยในเหตุการณ์โรคติดต่อ Covid 19 ระบาด ทางหลักสูตรจึงได้วางนโยบายควบคุม
การเข้าออก เพื่อใช้งานห้องปฎิบัติการของนักศึกษา เพื่อควบคุมความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

รูปที่ 26 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก
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10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ [6]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ใช้การประเมินความพึงพอใจจากตาราง มาประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึ กษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในรูปที่ 27 (เอกสารอ้างอิง 1) เป็นการใช้ระบบประเมินผ่าน
แอปพลิเคชั่นของ Google form แทนการใช้แบบสอบถามรายบุคคล หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

รูปที่ 27 การรับข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บณ
ั ฑิตอย่างเป็นระบบ
โดยใช้แอปพลิเคชั่นของ Google form
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 10 – การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์
ย่อย
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

หลักสูตรมีการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสารอ้างอิง 1
บางส่วน มาออกแบบพัฒนาหลักสูตร ทบทวน
วั ด และประเมิ น ผลการสอน การวิ จั ย การ
บริ ก ารวิ ช าการ รวมทั้ ง ท าการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพให้ดีขึน้
เอกสารอ้างอิง 3

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ข้ อ มู ล จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ยั ง ไม่ มี
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มาให้ข้อมูล
เพื่ อ ปรุ ง ปรั บ แก้ ไ ขภายในหลั ก สู ต ร
โดยตรง ควรเพิ่มเติมข้อมูลส่วนนี้
ถึ ง แม้ ว่ า ทางหลั ก สู ตรจะท า ก าร
ประเมิ น ความต้ อ งการและความพึ ง
พอใจของผู้ เ รี ยนต่ อสิ่ ง สนั บสนุ น การ
เรียนรู้ และได้มีการประชุมเพื่อหาทาง
แก้ไขและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ระบบการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
บางประเภทเช่ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
ห้องปฏิบัติการ มีหลายขั้นตอนและใช้
เวลานาน ส่ ง ผลให้ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้นั้นเกิดความล้าสมัย ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)

เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการ
สาเร็จการศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงาน
ท า ฯลฯ) นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รควรบรรลุ ต ามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
2. มี ก ารก าหนด ติ ดตามและเที ยบเคี ยงสมรรถนะในการท างานวิ จั ยของนั กศึ กษาและ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า
นายจ้ าง ฯลฯ ที่ มี ต่ อคุ ณ ภาพของหลั กสู ต รและบั ณฑิ ต และกลุ่ มคนเหล่ านี้ มี ความพึ งพอใจต่ อ
คุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราของ
การออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ มีก ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ ประจาหลักสูต ร โดยมีการกาหนด ติดตามและ
เทียบเคียงอัตราการ สาเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน เพื่อใช้ในการปรับปรุง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555-2562 โดยในปีการศึกษาก่อนหน้าปี 2559 พบว่านักศึกษาทุกคนสาเร็จการศึกษา
ครบทั้งหมด ส่วนในตารางที่ 23 ในปีการศึกษา 2559 เป็นปีที่เกินรอบที่นักศึกษาจะต้องสาเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะพบว่าทางหลักสูตร ป.โท มีนักศึกษาลาออกกลางคันอยู่ 1 คน เนื่องจากปัญหา
การเงินของครอบครัว และปัญหาส่วนตัว โดยมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปี 2559 อยู่ที่ 50 %
(สาเร็จการศึกษา 50 %) ซึ่งทางหลักสูตรมีการกาหนดมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักติดตาม
เพื่อหาปัญหาและเร่ งแก้ไขอยู่ สาหรับในตารางที่ปีการศึกษา 2560 เป็นปีที่ครบรอบที่นักศึกษา
จะต้องสาเร็จการศึกษา พบว่ายังไม่มีนักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ในปัจจุบัน ทางหลักสูตร
ได้วางมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักติดตามเพื่อหาปัญหาดังนี้
1. มาตรการรักษายอดนักศึกษา ป.โท โดยเร่งการดาเนินงานโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ คาดว่าจะมีนักศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 คน
2. มาตรการเร่งรัดให้นักศึกษา ป.โท จบเร็วขึน้ โดยให้ทางการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่ม
รอบการประชุมติดตามงานเป็นประจาทุกสัปดาห์ และช่วยผลักดันการทาบทความทางวิชาการ
3. การหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการทาวิจัย
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ตารางที่ 23 ข้อมูลจานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2562
ปี
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
การศึกษา แผน รับ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ที่รับเข้า
2555
10 10
0
0
2
4
4
2556

10

3

2557
2558

10
5

4
0

2559

5

5

2560
2561

5
5

4
5

2562

5

3

-

0

2562
-

0

0

2

-

-

-

0

0
-

2
-

2
-

-

-

0

1

1

2

-

-

4
-

จานวน
จานวน
นักศึกษา (อัตราการ
ที่ลาออก
คงอยู)่
0
100 %
1
66.67 %
(ลาออก)
0
100 %
1
80%
(ลาออก)
0
100 %
0
100 %
1
66.67%
(ลาออก)

11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษา
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ มีก ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ ประจาหลักสูต ร โดยมีการกาหนด ติดตามและ
เทียบเคียงระยะเวลา โดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 25552562 โดยพบว่ า อั ต ราการสาเร็ จ การศึ กษาของปี 2559 อยู่ ที่ 50 % และในปี 2560 ซึ่ ง เป็น ปี
ครบรอบสาเร็จการศึกษาในปัจจุบันอยู่ ที่ 0 % ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามี ระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
เรียนจบการศึกษาอยู่ที่ 2.5-3.0 ปี ดังแสดงในตารางที่ 24
1.
จากสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 มีผลทาให้นักศึกษาบางส่วนประสบปัญหา
เรื่องการเดินทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างจังหวัด เป็นผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
สาเร็จศึกษาเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรได้แก้ปัญหาบางส่วนด้วยการเปลี่ยนผลงานวิจัย
ให้ไปนาเสนอในวารสารทางวิชาการระดับชาติแทน
2. จากข้อมูลอัตราคงอยู่ของนักศึกษาที่ลาออก ทางหลักสูตรได้มีมาตรฐานตรวจสอบ
และแก้ปัญหา โดยพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาส่วนบุคคล เรื่องการเงินและครอบครัว เป็นต้น
3. หลั ก สู ต รเริ่ ม มี ก ารผลั ก ดั น และสร้ า งนโยบายประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร เพื่ อ รั บ
นักศึกษาระดับบัณฑิตจากต่างประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี MOU และ MOA โดยใช้
การติดต่อสื่อสารข้อมูลทางระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
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ตารางที่ 24 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
รับเข้า
การศึกษา
(คน) 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ที่รับเข้า
2555
10
0
2
4
4
2556
3
0
0
0
2
2557
4
0
0
2
2
2558
0
2559
5
0
1
1
2560
4
2561
5
2562
3

จานวน
2562

(อัตราสาเร็จ
การศึกษา)

2
4
-

10 (100 %)
2 (100 %)
4 (100 %)
4 (100 %)
4 (100 %)
0%
0%

11.3 การก าหนด ติ ด ตามและเที ย บเคี ย งการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุง [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้สารวจข้อมูลศิษย์เก่าของหลักสูตรจานวน 30 คน (เอกสารอ้างอิง 4) พบว่าสายงานอาชีพ
ที่ประกอบมีความหลากหลายซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ตารางการติดตามเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิต
สายงาน
1. งานวิชาการ ครู
อาจารย์

2. งานโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อ-สกุล
1) นางสาวธวัลรัตน์
สัมฤทธิ์
2) นางสาวสุรินทราพร
ชั่งไชย
1) นางสาวจันจิรา
จิตแสง
2) นางสาวเบญญาภา
เทพปินตา
3) นางสาวน้าฝน
ไชยลังกา
4) นายปองพล
สุริยะกันธร

ตาแหน่ง และสถานที่ทางาน
อาจารย์ ป ระจ าคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ป ระจ าคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หัวหน้าแผนกวางแผน
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
วิศวกรไคเซน ในเครือ Betagro Group
วิศวกรออกแบบการผลิต ในเครือ Betagro Group
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5) นางสาวสุภัทรา ใจอุด หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท Lanna Agro Industry Co., Ltd.
(LACO)
6) นายวงเทวัญ แสนไชย ผู้ชว่ ยผู้จัดการฝ่าย MN/IT บริษัท MSP Interfood Co.,Ltd.
7) นางสาวชญานิศ
QA บริษัท Thatai international co., ltd.
รัตนมงคล
8) นางสาวศิรลิ ักษณ์
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง
เกิดศิริ
1958) จากัด
วิศวกรโครงการ
3. งานวิศ วกรโครงการ 1) นางสาวเสาวณิตย์
อินตามูล
ควบคุม ออกแบบ
2) นายพรอนันต์ วงศ์
วิศวกรโครงการ บริษัท Padriew Refrigeration Chaing Mai
ใหญ่
(1994) Co., Ltd.
3) นายวิษณุ ปินตาเชื้อ Revit Modeler บริษัท Axis Asia QS
4) นางสาวเบญจพร
วิศวกร บริษัท Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd.
อภิวงค์งาม
ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
4. งานนั ก วิ จั ย ผู้ ช่ ว ย 1) นางสาวทิพาพร
เรืองยศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นั ก วิ จั ย ผู้ ป ระสานงาน
2) นางสาวเนาวนิตย์
นักวิเคราะห์และวางแผน สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาปาง
โครงการ
โพธิ์ศรี
ศูนย์ราชการจังหวัดลาปาง
3) นายชยากร เชิงดี
เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานบริ ก ารวิ ช าการ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4) นางสาวสุภิญญา
เลขานุการ บริษัท C. A. S. Agriculture Co, Ltd.
สุยะเหล็ก
1) นางสาวพิรุฬห์รัชย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
5. ศึกษาต่อ
ไทยสมัคร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
2) นางสาวสกาวเดือน
แก้วดา
3) นางสาววรัญญา
เฟื่องชุ่ม
4) นางสาวนฤมล บุญมี
1) นางสาวภัทรฤทัย
เจ้าของกิจการ TM Hydro garden
6. ธุรกิจส่วนตัว
คาแสง
2) นางสาวสุพิชญ์ชญา เจ้าของกิจการ บ้านขนมหวาน
กลันทะกะสุวรรณ
3) นางณิชกุล เทียนไทย ธุรกิจของครอบครัว
4) นางสาวอัจฉรา
ธุรกิจของครอบครัว
เหล่าประเสิรฐ
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1) นางสาวภาวดี
วังไชยเลิศ
2) นายอดิศักดิ์
หมื่นเกีย๋ ง
3) นายวีรวัฒน์
วงษ์ภักดี
4) นางสาวสุทธิดา
กัลวะนา

7. อื่นๆ

ลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
อยู่ระหว่างหางาน
อยู่ระหว่างหางาน
อยู่ระหว่างหางาน

ซึ่งนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ที่จบจากหลักสูตรแล้วประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่
หลักสูตรได้ระบุไว้ในเล่มหลักสูตรดังนี้ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมเกษตรอื่น ๆ หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ในด้านออกแบบ
ทางวิศวกรรม การวางแผนการผลิต และการวิจัยที่เน้นเทคโนโลยีข้ันสูง ได้แก่ อาจารย์/พนักงาน ใน
หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน นักวิจัย/นักพัฒนา, นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และประกอบอาชีพอิสระ ดัง
แสดงในรูปที่ 28

งานวิชาการ ครู อาจารย์

7%

งานโรงงานอุตสาหกรรม

13%
13%

27%

13%
13%

14%

งานวิศวกรโครงการ ควบคุม ออกแบบ
งานนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ประสานงาน
โครงการ
ศึกษาต่อ
ธุรกิจส่วนตัว

รูปที่ 28 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิตทีจ่ บจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอาหาร
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11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิ จัยของ
นักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
2559) ได้กาหนดแผนโครงสร้างอาจารย์ประจาของกลุ่มสาหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร เพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร และเชื่อมโยงกับหลักสูตร Dual
degree กับทางมหาวิทยาลัย UPM ด้วย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เอกสารอ้างอิง 4) ซึ่งแผนโครงสร้าง
ดังกล่าวใช้จัดการรูปแบบหน่วยงานการทาวิจัย (Research unit) ของสาขาวิศวกรรมอาหารออกเป็น
ด้านต่าง ๆ 4 ด้านคือ งานวิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหาร (Food machinery) กลุ่มกระบวนการอาหาร
(Food processing) กลุ่ ม นวั ต กรรมทางอาหาร (Food innovation) และกลุ่ ม อาหารปลอดภั ย และ
อาหารมั่นคง (Food safety and security)
ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวนามาสู่การจัดกลุ่มงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
หน่วยงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่สอดคล้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
สูงสุดในการทางานวิจัย โดยกลุ่มงานวิจัยถูกจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม (เอกสารอ้างอิง 4) ได้แก่ G1. กลุ่ม
เครื่องจักรกลอาหาร (Food machinery) G2. กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) G3. กลุ่ม
นวัตกรรมทางอาหาร (Food innovation) G4. กลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety
and security) และสามารถจาแนกงานวิจัยตามกลุ่มดังแสดงในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ตารางการติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษา
ID
Thesis topic
5903307004 Process development of balsamic vinegar from coffee pulp with new method
5803307005 Energy management of refrigeration system in frozen food industry
6003307001 Application of copigmentation to increase stability of pigments of herbal drink
product from Kaempferia Parviflora.

Research group
- Food processing
- Food innovation
- Food safety and security
- Food processing
- Food safety and security

6003307002 The development of Musa X Paradisiaca Flower extracted processing by
microencapsulation technique
6003307003 Microwave assisted extraction and distillation of essential oil, total phenalic and
pectin from citrus reticulate peels

- Food processing
- Food safety and security
- Food processing

6003307004 Investigation of far infrared application for enhancing antioxidants in mulberry tea - Food processing
- Food safety and security
6103307001 Pulse electric field assisted extraction of protein from soybean
- Food processing
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6103307002 Drying of Longan by heat pump dryer combined with far infrared radiation.
6103307003 Development of strategic planning for agricultural products with switching of gas
infrared-hot air tunnel dryer inward community enterprise

6103307004 The development of Thai herbs tablet on bioactive compounds for milk
production in postpartum mothers

- Food machinery
- Food processing
- Food machinery
- Food processing
- Food safety and security
- Food innovation
- Food safety and security

6103307005 Extending shelf life by ozone fumigation vertical forced-air circulation system on
longan
ID
Dissertation topic
5703507001 Application of gaseous ozone technology for extending shelf life longan fruit
5803507001 Pesticide residues degradation of dried chili by gaseous ozone fumigation
5803507002 Mathematical model of high concentration of C-phycocyanin extraction
from spirulina platensis
5803507003 Closed loop control system for Microwave freeze drying

- Food safety and security

Research group
- Food processing
- Food safety and security
- Food processing
- Food safety and security
- Food processing
- Food innovation
- Food machinery
- Food processing
- Food innovation

5903507001 Mathematical model of high purity of C-phycocyanin extraction from Spirulina
Platensis

- Food processing

6003507001 Thai creamed honey development by control of crystallization processes

- Food innovation
- Food processing
- Food innovation

และเมื่อเทียบเคียงปริมาณงานตามกลุ่มงานในระดับปริญญาโทอยู่ในกลุ่ม กระบวนการ
อาหาร (Food processing) และกลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security)
และระดับปริญญาเอกงานวิจัยของนักศึกษาอยู่ในกลุ่ม กระบวนการอาหาร กลุ่มนวัตกรรมทาง
อาหาร และกลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง ดังแสดงในรูปที่ 29
โดยรูปที่ 30 แสดงเป้าหมายในอนาคตของทางหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
ที่จะใช้เทียบเคียงมาตรฐานจากหลักสูตรอื่น (Benchmarked) คือทาง UPM ประเทศมาเลเซีย เพื่อ
การพัฒนาต่อไปในปีหน้า

100.0

81.8

80.0

54.5

60.0
40.0

20.0

27.3

18.2

0.0
G1

G2

G3

Research grouping

G4

Percentage of reseach topic (%)

Percentage of reseach topic (%)

118
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

100.0
66.7
33.3
16.7

G1

G2

G3

Research grouping

ป.โท

ป.เอก

G1. กลุม่ เครื่องจักรกลอาหาร (Food machinery) G2. กลุม่ กระบวนการอาหาร (Food processing) G3. กลุม่
นวัตกรรมทางอาหาร (Food innovation) G4. กลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security)

รูปที่ 29 ร้อยละการแบ่งกลุ่มเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง

รูปที่ 30 Self-Assessment (Gaps Analysis) of MFE and DFE

G4
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11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และ
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต อย่ า งเป็ น ระบบดั ง ต่ อ ไปนี้
(เอกสารอ้างอิง 1)
นักศึกษา
ปี
คะแนน
การประเมินกระบวนการ
การศึกษา
2560
4.65 - ควรมีการประเมินผล สัมฤทธิ์
ของรายวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อ
ต่อยอดการนาไปใช้งาน
-เพิ่มการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา เพื่อให้
คาแนะนาและตรวจความ
ถูกต้อง
- ควรเพิ่มการฝึกอบรมการใช้
Microsoft Office เพื่อนาไปใช้ใน
การทารายงาน นาเสนอ และ
E-thesis
2561
4.71 - ควรเพิ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง
การคิด เพื่อพัฒนาทักษะและ
วิชาชีพของนักศึกษา

2562

4.76

จากการสารวจความพึงพอใจ
ยังไม่มีข้อแนะนาในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการ
คณาจารย์ ร่ ว มหารื อ กั น โดย
ก าหนดผลลั พ ธ์ ข องการพั ฒ นา
กระบวนการเป็ น คุ ณ ภาพของ
เอกสารโครงร่ า ง และเอกสาร
วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพ ทั้งส่วน
การรู ป แบบ ระยะเวลา ต้ น ทุ น
การดาเนินการ และความสะดวก
ในการตรวจรูปเล่มจากอาจารย์ที่
ปรึกษา

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
จากโครงการที่สนับสนุน
ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าหลักสูตร
มีการจัดการและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม ซึ่งมี
โครงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

คณาจารย์ร่วมหารือกัน โดย
กาหนดผลลัพธ์ของการพัฒนา
กระบวนการเป็นการปรับเปลีย่ น
กิจกรรมย่อยเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทุกด้าน ซึ่งกิจกรรม
นาเสนอออกมาในรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาทา
workshop ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารสู่
การคิดค้นนวัตกรรมทางอาหาร
“Food Engineering to Food
innovation”

จากโครงการที่จดั ทาขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะ จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรมีการจัดการและ
พัฒนากระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
ซึ่งผลการประเมินจาก
นักศึกษาได้รับผลการตอบ
รับดี และควรมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่อง

ปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณาจารย์
ประชุมและมีมติให้เน้นการสร้าง
เสริ ม ประสบการณ์แ ละต่อยอด
ความรู้เรื่องการคิดค้นนวัตกรรม

มีการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษประสบการณ์ในการ
Pitching ในระดับสากล ซึ่ง
ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้
และเทคนิคต่างๆ รวมถึง
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และการน าเสนอนวัต กรรมเพื่ อ สร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นธุรกิจ Start up ซึ่งสอดคล้อง ทาวิจัยเพื่อต่อยอดผลงาน
กับ ELO และ PLO ของหลักสูตร เป็นผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการที่เป็น
นวัตกรรมทางอาหาร

ทั้ง 5 ข้อ

ศิษย์เก่า
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

2560

4.69

-

2561

4.71

จากการสารวจความพึง
พอใจของศิษย์เก่า ยังไม่มี
ข้อแนะนาในการปรับปรุง
หลักสูตรเพิ่มเติม
อยากให้หลักสูตรเพิ่ม
กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
เนื่องจากปัญหาหลักที่พบใน
การทางานคือทักษะการ
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
อยากให้หลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

2562

4.75

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
-

คณาจารย์ประชุมหารือและ
มีมติสนับสนุนให้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมา
แนะนาในวิชาสัมมนา

ในปีการศึกษา 2561 ใน
รายวิชาสัมมนามีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
เข้ามาสังเกตการณ์และให้
คาแนะนา

คณาจารย์ประชุมหารือโดย
มีมติสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

ในปี 2562 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 11th
STISWB XI 2019 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มาเลเชีย (UTM), เมืองโจ
โฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย
และมีการส่งตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
งานวิจยั ระดับนานาชาติใน
งาน 5th South East Asian
Agricultural Engineering
Student Chapter Annual
Regional Convention 2019
ณ Politeknik เมือง Kota
Bharu ประเทศมาเลเซีย
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ผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

2560

3.19

-

2561

4.26

จากการสารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต ยังไม่มี
ข้อแนะนาในการปรับปรุง
หลักสูตรเพิ่มเติม
ควรนาโจทย์วจิ ัย
ภาคอุตสาหกรรมมาทาวิจัย

2562

4.35

ควรนางานวิจัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและทาโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
-

ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ค้นหาโจทย์วจิ ยั ทาง
วิศวกรรมอาหาร
ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อค้นหาโจทย์
วิจัยทางวิศวกรรมอาหาร

ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนีม้ ี
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ
ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนีม้ ี
อาจารย์และนักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
สามารถปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการสอน
และทวนสอบแต่ละรายวิชา

อาจารย์
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

2560

4.84

2561

4.89

- เนื่องในบางรายวิชา
นักศึกษายังมีพื้นฐานไม่
เพียงพอ จึงทาให้การเรียน
การสอนเชิงประยุกต์เป็นไป
ได้ยาก
ผลักดันคุณภาพอาจารย์ตาม
แผน IDP

2562

4.91

ควรปรับปรุง PLO ในระดับ
ปริญญาเอก

เพิ่มการเชื่อมโยงความรู้
เนื้อหากับบทความวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง

เพิ่มผลงานวิจัยและสร้าง
บทความวิชาการทีมี
คุณภาพ พร้อมจัดทาตารา
วางแผนการดาเนินการในปี
2563

คณาจารย์มีผลตาแหน่ง
ทางวิชาการครบทั้ง 5 ท่าน
ตามแผน IDP
นาผลการดาเนินการ
ปรับปรุง PLO ป.เอก ไปใช้
งานในปี 2563
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 11 – ผลผลิต
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

11.1
11.2

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล วิเคราะห์ผลและหา
แนวทางการปรับปรุง

ข้อมูลการเทียบเคียงยังคงไม่ชัดเจน
ควรพัฒนาต่อไป

11.3

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และวิเคราะห์ผล

เอกสารอ้างอิง 2
และ
เอกสารอ้างอิง 3
เอกสารอ้างอิง 1

11.4

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และวิเคราะห์ผล

เอกสารอ้างอิง 4

11.5

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และหาแนวทางการ
ปรับปรุง

เอกสารอ้างอิง 1

ยังไมได้ดาเนินการปรั บปรุงและหา
ข้อมูลเทียบเคียง
ยังไมได้ดาเนินการปรับปรุงและหา
ข้อมูลเทียบเคียง
ข้อมูลการเทียบเคียงยังคงไม่ชัดเจน
ควรพัฒนาต่อไป
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีข้อมูลการวิเคราะห์ต้นเองในเรื่องจุด
แข็ ง (Strengths) และเรื่ อ งที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง ได้ (Areas for Improvement) เป็ น ภาพรวมของทั้ ง
หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป. โท ปี 2559 โดยใช้แนวคิดการทางานโดยเน้นเรื่อง
ผลลั พ ธ์ ข องผู้ เ รี ย น (Learning Outcome) ท าให้ ห ลั ก สู ต รสามารถปรั บ ตั ว ทั้ ง ในเรื่ อ งแนวคิ ด ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนันสนุน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
ส่งเสริมรู้เรียน ให้เหมาะกับเกณฑ์ประกันคุณภาพแบบ AUN QA ได้ทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท มุ่งสร้างกิจกรรมกับทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program) ช่วงสั้น 3-4 เดือน ทาให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษได้หลากหลายรูปแบบทั้งเชิงวิชาการและทักษะอื่น ๆ (Soft Skill)
ได้ดี
3. หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.เอก มุ่งสร้างกิจกรรมกับทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ในรูปแบบหลักสูตรปริญญาคู่ (Dual Doctoral Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูง และ
สร้างความเป็นนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถมองหาการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gaps ฟnalysis) เพื่อ
ทาการ Benchmark กับทาง Universiti of Putra Malaysia (UPM) ต่อไปได้
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดการสร้างจุดร่วมของหลักสูตรในรูป Flag ship หรือ Product Champion
โอกาส (Opportunity)
1. การพัฒนาโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ของ สกอ. ที่ใช้ผู้ประกอบการร่วมออกแบบ
หลักสูตรตามความต้องการของบริษัทผู้ใช้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงสาขาที่ต้องการกับตลาดในประเทศ
ไทย และมี ง านท า น่ า จะเป็ น ทางออกในการผลิ ต บัณฑิ ต ที่ไ ด้ ต ามผลลั พ ธ์ข องผู้ เรียน (Learning
Outcome) และเป็นการเพิ่มยอดนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
2. นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
และจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย จะช่วยเพิ่มโอกาสสาคัญในการหาแหล่งทุนการทาวิจัยด้านวิศวกรรม
อาหาร และเป็นแหล่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสู่ตลาดในประเทศไทย
อุปสรรค (Threat)
1. ปัญหาเศรษฐกิจ ประชากรลดลง และภัยคุกคามจากการระบาดโคค Covid 19
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3.2 แผนพัฒนาของหลักสูตรในปีต่อไป
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร (หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง
2559) ได้ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีการกาหนดแผนพัฒนาของหลักสูตร
ป.โท และ ป.เอก ไปพร้อมกันในปีต่อไปดังนี้
1. ทาการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แล้วนามาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
โดยพยายามเพิ่มเติมข้อมูลสาหรับการเทียบเคียงคุณภาพกับมาตรฐานที่อื่นให้เกิดการพัฒนา
2. ทาการวิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคล IDP โดยให้เพิ่มประเด็นเรื่อง จานวนผลงานทาง
วิชาการ และภาระงานเพื่อส่งเสริมการรับ จานวนรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักอย่างมีคุณภาพ
3. จัดทากิจกรรมส่งเสริมและเร่งรัดการสาเร็จการศึกษาของนักศึก ษา ป.โท และ ป.เอก
โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
4. ส่งเสริมการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
3.3 การมอบหมายแผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดาเนินการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
1/2564
2/2564
2/2564
1/2563

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

Score
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
4
3
4
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Criterion
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

Score
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
3
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Criterion
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services)
is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]
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]

Score
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
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Criterion
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]
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]
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

Score
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3.55
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายการเอกสารอ้างอิง
(การอ้างอิงเอกสาร หลักฐาน ภาพ ให้ใช้การอ้างอิงในระบบ erp )
(คู่มือขั้นตอนการเพิม่ เอกสารอ้างอิงในระบบ ERP และการทา Link เอกสารอ้างอิง)
เอกสารอ้างอิง
ชื่อเอกสาร
1
รายงานการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562
2
รายงานการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562
3
รายงานการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3/2562
4
รายงานการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4/2562
5
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2562
6
เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559
7
เว็บไซต์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
อาหาร https://dfeprogram.wordpress.com/
8
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
https://engineer.mju.ac.th/
9
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
https://www.mju.ac.th/main/
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ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ของหลักสูตร…
No
1

CdsName
จานวนหลักสูตร
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้ หมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก

2

จานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก

3

จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้ หมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้ หมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้ หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้ หมด - ระดับปริญญาเอก

4

จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

CdsValue
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No

CdsName
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

5

คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มดี ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์

6

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

CdsValue
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No

CdsName
CdsValue
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ ัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
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No

CdsName
CdsValue
- --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- -จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

7

การมีงานทาของบัณฑิต (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ปี ระกอบอาชีพ
อิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มกี ิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี ่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

8

ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
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CdsName
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

CdsValue

จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่มี ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
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CdsName
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

9

CdsValue

-

ผลงานทางวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
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CdsName
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

CdsValue

-

