รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560
(12 มิถุนายน 2560 – 21 พฤษภาคม 2561)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
ตามประกาศมหาวิท ยาลั ย แมโ จ เรื่อ งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุ ณ ภาพภายใน
ระดั บ คณะ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 ลงวั น ที่ 17 เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2561 ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2560 ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ในระหวางวันที่ 28-29
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.บัวเรียม มณีวรรณ
อาจารย ดร.ยิ่งรักษ อรรถเวชกุล
นางสาวสิรกิ ร บุญฟู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

วันที่ทําการประเมิน
วันที่ 28-29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
สถานที่ทําการประเมิน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแมโจ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ไดดําเนินการตรวจสอบ
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของวิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน ตามตั ว บ ง ชี้ ของสกอ.
5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบ
คะแนน
องคประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต
4.25
องคประกอบที่ 2: การวิจัย
5.00
องคประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
5.00
องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
องคประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
4.50
คะแนนรวม
4.58

ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก

ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ไดดําเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษา ตามกรอบ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดในระดับดีมาก
โดยในรอบประเมินนี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มีพัฒนาการที่เดนชัดใน
สวนของการบริการวิชาการและผลงานวิชาการที่โดดเดนไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ
ทั้งนีม้ ีขอ คิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้
สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ
นําเสนอในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. มีสัดสวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูง
2. มีสัดสวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําที่สามารถดูแลนักศึกษาไดอยาง
ใกลชิดและมีศักยภาพที่จะเพิ่มจํานวนนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีหลักสูตรที่ไมผานองคประกอบการกํากับมาตรฐานจํานวน 1 หลักสูตร
แนวทางการปรับปรุง
คณะควรมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามอย างเป นระบบ รวมทั้ ง จั ด ทํ า แผนการปรับ ปรุ ง/พั ฒ นา
หลักสูตร โดยระบุชว งเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให
แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรมีการสํารวจความตองการในการไดรับการพัฒนาของศิษยเกา เพื่อใชเปนขอมูลใน
การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนและตรงกับความตองการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนความผูกพันของศิษยเกา
กับคณะ
2. การพั ฒนานัก ศึก ษาในภาพรวมของคณะ ควรมีก ารกํ าหนดคุ ณ ลั ก ษณะหรือ ทั ก ษะที่
จําเปนของบั ณ ฑิตและสอดคลอ งกั บ อัตลั ก ษณข องคณะ เพื่อใชเป นกรอบในการกํ าหนดกิ จกรรม
สําหรับพัฒนาบัณฑิตเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดงาน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของสภาพสังคมและเทคโนโลยี
3. การจัด ทํ าแผนการจัด กิ จกรรมพั ฒนานัก ศึก ษา ควรกํ าหนดเป าหมายที่ ตอ งการตาม
คุณลักษณะบัณฑิต 5 ดาน แลวจึงกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้งกําหนดตัว
วัดความสําเร็จที่สะทอนคุณภาพของนักศึกษา เพื่อใหมั่นใจวานักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะอยาง
นอย 5 ดานตามที่คณะกําหนด
4. ควรนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมมาปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมในปถัดไป เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
5. เนื่องจากแนวโนมการลดลงของจํานวนนักศึกษา คณะควรแสวงหากลุมผูเรียนหรือลูกคา
กลุมอื่นที่มีศักยภาพ เชน ผูที่ทํางานแลว ผูสูงอายุหรือ ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ โดยอาจทํา
เปนหลักสูตรอบรมระยะสั้นหรือประกาศนียบัตร
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1. อาจารยมีผลงานวิชาการที่ไดรับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติและมีสัดสวน
ผลงานตีพิมพตออาจารยสูง
2. คณะมีองคความรูที่หลากหลายและสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยตีพมิ พวารสารวิชาการในระดับนานาชาติมากขึน้
2. ควรมีก ารคั ด เลือ กผลงานวิจัย ที่ มีศัก ยภาพเพื่อ ตอ ยอดเชิงการคา เพื่อ เป นการสรา ง
ชื่อเสียงและรายไดกับคณะ
3. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหรือเผยแพรผลงานวิจัยของคณะใหเปนที่รูจักมากขึน้
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หลายหลายที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมนุมและสังคม และมีนักศึกษารวมในการบริการวิชาการ
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
1. การประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของการบริ ก ารวิ ช าการ ควรคํ า นึ ง ถึ ง สั ม ฤทธิ ผ ลของการ
ใหบริการเชิงคุณภาพดวย (นอกเหนือจากตัววัดเชิงปริมาณ) รวมทั้งวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคจาก
การใหบริการวิชาการหรือการบรรลุวัตถุประสงคของแผน เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงป
ถัดไป
2. ควรใหการบริการวิชาการกลุมชุมชนเปาหมายอยางตอเนื่อง ใหชุมชนสามารถนําความรู
เพื่อไปใชพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน และเมื่อประสบความสําเร็จแลว ควรถอดบทเรียนการดําเนินงาน เพื่อ
ใชเปนตนแบบในการขยายผลไปยังชุมชนอื่น
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
1. การจัดทํ าแผนดานการทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรกํ าหนดวัตถุป ระสงคและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณะ เชน ทางดานเกษตรและอาหาร การเปน Green-eco
University รวมทั้งบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเขากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบ
สานหรือสรางคุณคาใหกับภูมิปญญาทองถิ่น
2. ควรนําผลการประเมินแผนและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมปถัดไป
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลั กสู ตร ให
สามารถติดตามการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันภายในเวลาที่กําหนด
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรนําผลการวิเคราะหความคุมคาคุมทุนของการดําเนินพันธกิจตางๆ ของคณะ มาใช
เปนสวนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรควรคํานึงถึงความเชี่ยวชาญหรือองคความรู หรือทักษะที่
ควรมีในอนาคต เพื่อเตรีย มบุ คลากรใหพ รอ มและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสั งคมและ
เทคโนโลยีที่เกิดขึน้ อยางรวดเร็ว
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ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รายงานใน SAR
ขอเสนอแนะตอคณะ
1. ควรมีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับคณะอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
สะทอนขอคิดจากผูบริหาร
1. มหาวิทยาลัยควรอํานวยความสะดวกในการปรับปรุง/เปดหลักสูตรใหสามารถดําเนินการ
ไดรวดเร็ว
สะทอนขอคิดจากคณาจารย
1. ควรเพิม่ การประชาสัมพันธพันธกิจตางๆ ของคณะ
2. ควรใหความรูและชวยเหลือบุคลากรในการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สะทอนขอคิดจากนักศึกษา
1. ควรมีการตัง้ หองปฏิบัติการกลางที่รวมอุปกรณและเครื่องมือใหทุกสาขาสามารถใชได
2. ควรมีพนื้ ที่สําหรับเลนกีฬา
3. ควรจั ด ห อ งสํ า หรั บ ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น ให นั ก ศึ ก ษาที่ อ าจได รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
ปฏิบัติการ
3. ควรซอมแซมสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงาน (น้ํารั่วที่อาคารเทคโนโลยีการ
ยางและพอลิเมอร)
4. ควรจัดอบรมภาษาอังกฤษ
สะทอนขอคิดจากศิษยเกาและผูใชบัณฑิต
1. ควรเพิ่มการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมากขึ้น
2. ควรมีการจัดการพบปะศิษยเกา
3. ควรมีการเตรียมความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการสําหรับนักศึกษากอน
ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
สะทอนขอคิดจากบุคลากรสายสนับสนุน
1. สรางบรรยากาศการทํางานใหรสู ึกวางานประกันเปนสวนหนึ่งของการทํางานประจําวัน
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ประจําปการศึกษา 2560
เปาหมาย
องคประกอบ/ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

กําหนดไว

2.7
รอยละ 71.74
รอยละ
56.70

โปรดระบุรายละเอียด
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

1:20

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ขอ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ขอ

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

6 ขอ

ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร
ผลลัพธ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดสวน, ขอ
23.77
9
33 x 100
44.00
25 x 100
44.00
ผูช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
(12.35-20)x100
20

2.64
(75 X 5) / 40
= 9.38
(56.82 X 5) / 60
= 4.89
วุฒิป.โท 3 คน
วุฒิป.โท 3 คน
วุฒิป.โท
คน
-38.27
6 ขอ
(ขอ 1 - 6)
6 ขอ
(ขอ 1 - 6)
6 ขอ
(ขอ 1-6)

คะแนน
ประเมินตนเอง
4.59
2.64
5.00
4.89
วุฒิป.เอก 14 คน
วุฒิป.เอก 5 คน
วุฒิป.เอก
คน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน
ผลลัพธ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดสวน, ขอ
17.78
10
33 x 100
44.00
25 x 100
44.00
ผูช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
(1235-20)x100
20

1.78
(75 X 5) / 40
= 9.38
(56.82 X 5) / 60
= 4.74
วุฒิป.โท 3 คน
วุฒิป.โท 3 คน
วุฒิป.โท
คน
-38.27
6 ขอ
(ขอ 1-6)
5 ขอ
(ขอ 1-5)
6 ขอ
(ขอ 1-6)

คะแนน
กรรมการ
4.25
1.78
5.00
4.74
วุฒิป.เอก 14 คน
วุฒิป.เอก 5 คน
วุฒิป.เอก
คน
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00

-7เปาหมาย
องคประกอบ/ตัวบงชี้
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

กําหนดไว
วิทย-เทคโน
= 60,000
รอยละ 45

โปรดระบุจํานวนในแตละคาน้ําหนัก

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 ขอ

6 ขอ

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ

7 ขอ

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

6 ขอ

ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร
ผลลัพธ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดสวน, ขอ
5,477,130
127,375.00
43.00
27.20 x 100
(63.25X5)/30
43.00
= 10.54
คาน้ําหนัก 0.2
จํานวน 18
คาน้ําหนัก 0.4
จํานวน 16
คาน้ําหนัก 0.6
จํานวน......
คาน้ําหนัก 0.8
จํานวน 9
คาน้ําหนัก 1
จํานวน 10
6 ขอ
(ขอ 1 - 6)
6 ขอ
(ขอ 1 - 6)
7 ขอ
(ขอ 1 - 7)
5 ขอ
(ขอ 1 - 5)
คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบงชี้)
ระดับคุณภาพ

คะแนน
ประเมินตนเอง
5.00
5.00
ผลรวม 3.60
ผลรวม 6.40
ผลรวม .........
ผลรวม 7.20
ผลรวม 10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.73
ดีมาก

ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน
ผลลัพธ , (%) ,
ตัวตั้ง/ตัวหาร
สัดสวน, ขอ
8,097,170
197,491.95
41.00
26.60 x 100
(60.45X5)/30
44.00
= 10.08
คาน้ําหนัก 0.2
จํานวน 20
คาน้ําหนัก 0.4
จํานวน 18
คาน้ําหนัก 0.6
จํานวน ...
คาน้ําหนัก 0.8
จํานวน 8
คาน้ําหนัก 1
จํานวน 9
6 ขอ
(ขอ 1 - 6)
6 ขอ
(ขอ 1-6)
7 ขอ
(ขอ 1 - 7)
5 ขอ
(ขอ 1 - 5)
คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบงชี้)
ระดับคุณภาพ

คะแนน
กรรมการ
5.00
5.00
4.00
7.20
ผลรวม ....
6.40
9.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.58
ดีมาก
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ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ
องคประกอบ

จํานวนตัวบงชี้

จํานวนตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

6

4.91

4.50

1.78

4.25

ระดับดี

2. การวิจัย

3

5.00

5.00

5.00

5.00

ระดับดีมาก

3. การบริการวิชาการ

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

2

-

4.50

-

4.50

ระดับดี

13

4.94

4.71

3.39

4.58

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

ระดับพอใช

ระดับดีมาก

รวม
ผลการประเมิน
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ภาคผนวก ก
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
…………………………..
วัน/เวลา
28 มิถุนายน 2561
09.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-16.30 น.
29 มิถุนายน 2561
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-16.30 น.

กิจกรรม

สถานที่

คณะกรรมการฯ พบผูบริหารคณะฯ
(คณบดีแนะนําคณะฯ และผูบริหาร)
การสัมภาษณ
- ตัวแทนนักศึกษา
- ตัวแทนอาจารย
- ผูบริหารคณะฯ (คณบดี รองคณบดี) และเลขานุการ
คณะฯ
- เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการ
(ดานการศึกษา,ธุรการ,การวิจัย,กิจการนักศึกษา,
การเงิน,แผน) ,เจาหนาที่วิทยาศาสตร/เจาหนาที่
หองปฏิบัติการ
รับประทานอาหารกลางวัน
สัมภาษณผูประกอบการโรงงานและศิษยเกา
คณะกรรมการฯ ประชุม ศึกษาขอมูลและเอกสาร

หองประชุมชั้น 4
อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร

คณะกรรมการฯ ประชุมและสรุปผลการประเมิน
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการฯ ประชุมและสรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในตอ
บุคลากรคณะฯ

หองประชุมชั้น 4
อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร
E 1 23
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูรับการสัมภาษณ
........................
ผูบริหาร
1. ผูชวยศาสตราจารยอุมาพร อุประ
2. รองศาสตราจารยเสมอขวัญ ตันติกุล
3. อาจารย ดร.ชนันทภัสร ราษฎรนยิ ม
4. อาจารย ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี
5. นางชุลพี ันธ วงศคําตัน

ตัวแทนอาจารย
1. รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา แดงปรก
2. อาจารย ดร.ปวาลี ชมภูรัตน
3. ผูชวยศาสตราจารยดริญญา มูลชัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําพร ปญโญใหญ
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางวิภาวรรณ ผาภูมิ
2. นางสาวรัชนี ทัศเกตุ
3. นางผุสดี วงศมาศ
4. นางสาวปวริศา ศรีสงา
5. นายอดุลย โพธิ
6. นางสาวอรุณศรี เอี่ยมรัมย

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายบริหาร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร
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ตัวแทนนักศึกษา
1. นางสาวบุญนภา โขเจริญผล
2. นายสรวิศ พุทธอินทรศร
3. นางสาวพิรุฬหรัชย ไทยสมัคร
4. นายณรงคฤทธ เสนียวงศ ณ อยุธยา
5. นางสาวลลิตา เพชรใจหาญ
6. นางสาวพิมพพิดา สิทธิ์คงเดน
7. นางสาวคุณัญญา แกวเกตุ

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมเกษตร ปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ตัวแทนศิษยเกา
1. นางสาวสุทธิดา สุทธิเลิศ
2. นางสาวรัชฏาภรณ ลิ้นฤาษี
ผูประกอบการ
1. นายปราโมช จันทรเอี่ยม กรรมการผูบ ริหาร บริษัท PM Engineer and Supply
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ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการตรวจประเมิน
........................

