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ส่วนนำ

ก
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในรอบปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสุตร
ฉบับใหม่ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งจะถูกนำมาใช้สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา
2564 (กรกฏาคม 2564) รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สป.อว. ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University
Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0
สาระสำคัญในการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 นั้น มุ่งเน้นอยู่ 3 ประเด็น คือ
1) การพัฒนา PLO 2563 ซึ่งปรับปรุงมาจาก PLO 2562 ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0”
หลังจากที่ได้พัฒนาปรับปรุง PLO 2563 ใหม่แล้ว จึงได้มกี าร Validate เนือ้ หาของ PLO โดย
ให้นัก ศึก ษาประเมิน ตนเองว่ าสอดคล้อ งกับ PLO 2563 ที่พัฒนาขึ ้นใหม่ หรือไม่ ผลปรากฏว่ า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าใจ PLO ได้ดี และประเมินตนเองได้สอดคล้อง PLO 2563 กับสถานะ
ความเป็นจริงของตนเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในหลักสูตรปรับปรุง 2559 ก็ตาม แสดงว่า PLO 2563 ฉบับ
ใหม่ มีนิยามและสาระที่สามารถปฎิบัติและประเมินได้จริง
2) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการประเมิน บางรายวิชา เพื่อนำร่อง
ทดสอบยืนยันการใช้ PLO 2563 เพื่อนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษาถัดไป
3) การพัฒนาฐานข้อมูลของหลักสูตร เพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย และ Benchmark ใน Criteria ที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานในปี
ต่อไป
ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรมีนักศึกษาในระบบทั้งสิน้ 125 ราย นักศึกษา 81% สำเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี และมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาสำเร็จการศึกษาที่ 4.1 ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คน อาจารย์ประจำหลักสูตร 10 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 9 คน และมีมี
ตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน
ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรจากเงินรายได้ประมาณ 280,000 บาท โดยมีผล

ข
การประเมินจำนวน 11 Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria
แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย 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
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

ค
1.2 วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ทางหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ดำเนินการบริหารและ
จัดการหลักสูตรไป โดยใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา
บันฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบันฑิต เพื่อให้เกิดความคล้องตัวในการดำเนินงาน ดังนั้น
วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของทางหลักสูตรทั้งสาม จึงมีบางส่วนคล้าย สัมพันธ์ และ
ต่อเนื่องกัน
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โ จ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความ
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริย ธรรม" และมีว ิส ัย ทัศน์ (Vision) ว่า "สร้างและพัฒนาบัณฑิต ให้เ ป็นนักปฏิบัติที่ม ุ่งมั่น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ง
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลา โดย
หลักสูตร (ปรับปรุง 2564) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร รหัสหลักสูตร 254901311
03079 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มใช้หลักสูตรครั้งแรกปีการศึกษา 2538 โดย
ปัจจุบันหลักสูตรได้ปรับปรุงใหม่สำหรับปีการศึกษา 2559 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร 2558
ในการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2563 และล่าสุดได้รับการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา เป็น หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้ประกอบการต่าง ๆ
ที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 เน้น มีการ
ปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Robotics และระบบอัตโนมัติ สำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
อาหาร สำหรับศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption สามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในด้านวิศวกรรมการแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหามากขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นกำลัง
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น นั้นสำหรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้
ปรับปรุงเนื้อหาให้มคี วามทันสมัย รองรับใบประกอบวิชาชีพควบคุม (กว.) สาขาเครื่องกล และ
เนือ้ หาที่สอดรับกับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ที่เน้นระบบอัตโนมัติในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรม
อาหาร 4.0 เน้น มีการปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนือ้ หาความรู้เกี่ยวกับ Robotics และ
ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption
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ปรัชญาของหลักสูตร :
“การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญา ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
หล่อหลอมบัณฑิตสู่ความเป็นวิศวกรเครื่องกลที่มีความเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหารในยุคการ
เปลี่ยนแปลอย่างฉบับพลันได้”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ภายใต้
แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
1) วิศวกรผู้ควบคุมระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องจักรกลการแปรรูปอาหาร
2) วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมทางการวิศวกรรมอาหาร
3) วิศวกรควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรมอาหาร
4) วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตในงานทางการแปรรูปอาหาร
5) ผู้ประกอบการรายย่อยด้านวิศวกรรมอาหาร
6) นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) นักวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมอาหาร
8) ผู้ตรวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
9) นักการตลาดด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรกลอาหาร
10) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักการตลาดด้านเครื่องจักรกล เป็นต้น
OBE ของหลักสูตร : เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
PLO ของหลักสูตร :
PLO 1 สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติตตั้ง การซ่ อมบำรุงเครื่องมือและ
เครื่องจักรในการผลิตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคารผลิตอาหารได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อกำหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
PLO 2 สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและระบบสนับสนุนการผลิต
ด้วยทักษะทางวิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไข
ปัญหาเบือ้ งต้นของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบ
PLO 3 สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมอาหารให้สอดคล้องกับ Thailand Food Industry
4.0 โดยคำนึงถึงความป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ GO-ECO
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PLO 4 สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดำเนิ น การทดลอง วิ เ คราะห์ แ ละแปล
ความหมายข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
PLO 5 สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
PLO 6 สามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร รู้จักการวางแผนงาน ทำงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้
PLO 7 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจติ อล
PLO 8 มีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิศวกร
PLO 9 มีจิตสำนึกต่อสังคมบนพื้นฐานของความเป็นลูกแม่โจ้
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 139 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา
63 62 61 60 59 58 57
นศ.รับเข้า
30 22 48 56 57 53 61
นศ.สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
49 42 27 29 12 18 26
นศ.สำเร็จการศึกษา >4 ปี
7
15 26 32 17 15 11
นศ.ตกค้างในแต่ละปีการศึกษา
12 15 26 32
% นศ.สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี 88% 74% 51% 48%
% นศ.สำเร็จการศึกษา > 4 ปี
13% 26% 49% 52%
% นศ.ตกค้างในแต่ละปีการศึกษา 21% 26% 49% 52%
ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย (ปี) 4.1 4.2 4.4 4.5 4.5 4.4 4.2
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ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายประถม พิชัย
เจ้าหน้าที่
ศาสนศาสตรบัณฑิต ลูกจ้างประจำ
ห้องปฎิบัตกิ าร
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)
2. นายประพันธ์ จิโน
วิศวกรโลหการ
วิศวกรรมศาสตร ข้าราชการ
บัณฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหการ)
3. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

ช่างเทคนิค

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทั่วไป
2. นางสุนทรี หาญพรหม

เจ้าหน้าที่การเงิน

ช่างยนต์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต
(การบัญชี)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)

อายุการ
ทำงาน
(ปี)
28 ปี
(บรรจุ 5
ต.ค.36)
23 ปี
(บรรจุ 12
ก.พ. 40)
13 ปี
(บรรจุ 13
ก.ย. 50)

8 ปี
(บรรจุ 25
พ.ย.56)
ลูกจ้างประจำ
33 ปี
(บรรจุ 25
ม.ค.31)

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาคารโรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดและค้นคว้างานวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร
2. ห้องปฏิบัติการคุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
3. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
6. ห้องปฏิบัติการงานวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
สถานที่ฝกึ ภาคปฏิบัติ
1. อาคารโรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. อาคารโรงประลอง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกำหนดไว้ : ทาง
หลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา มา
เลือกวิธีการสอนที่แตกต่างเมื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนรูท้ ี่หลักสูตรกำหนด ดังแสดงข้อมูลในส่วน
ที่ 2 Criterion ที่ 5
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กำหนด : ทางหลักสูตรได้เลือกวิธีการ
ประเมินผลจากจัด การเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ ให้แน่ใจว่าสามารถประเมิน
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ ซึ่งผู้สอนได้นำเสนอผลดังกล่าวมายังผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา และให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2 Criterion ที่ 5
การบริหารจัดการหลักสูตร : ทางหลักสูตรได้มีการทบทวนผลการจัดการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา และทำการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2
Criterion ที่ 10
กลุ่มผู้เ รีย น : ผู้ส ำเร็จการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6 ทางด้าน วิท ยาศาสตร์ หรือ
เทียบเท่าทั่วประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ได้แก่
• นักศึกษาผูเ้ รียน
• บัณฑิต/ศิษย์เก่า
• คณาจารย์ผสู้ อน
• ผูใ้ ช้บัณฑิต
• สภาวิศวกร
• ผูว้ ิเคราะห์และกำหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม
• ผูก้ ำหนดนโยบายมหาวิทยาลัย

ฌ
หลักสูตรได้ใช้ข้อมูลทุกส่วนมาประกอบเพื่อนำมาใช้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตาม PLO
กลุ่มผู้ส่งมอบ : กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทุกฝ่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจ ชุมชน
สถาบันการศึกษาและวิจัยทางอาหาร นอกจากนี้ยังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ส ำเร็จ
การศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneu)
กลุ่มคู่ความร่วมมือ : สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารได้พยายาม
สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ความร่วมมือระดับคณะและระดับมหาวิทาลัย

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง
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องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

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

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จำเป็ นต่อการ
ทำงาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 การกำหนดผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังต้อ งสะท้อ นถึงวิสัย ทัศน์และพันธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย [1,2]
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี 2563 ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงจากหลักสูตรปี 2559) จึง
ได้มกี ารพัฒนา Program Learning Outcome มาควบคู่กันไป โดยมีการประชุมหลักสูตรทุก 2 สัปดาห์
และเน้นที่การพัฒนา PLO ร่วมกันเนื้อหาหลักสูตรควบคู่กันไป จนนำไปสู่ข้อสรุปของ ELO/PLO ที่มี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0”
การได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
(อ้างอิง
Vision
มหาวิทยาลัย) กล่าวคือการผลิตวิศวกรที่มคี วามรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหารนั้น

4
เป็นส่วนหนึ่งใน Value Chain ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะ ส่วนกลางน้ำ (การแปรรูปผลผลิต
เกษตรและสร้างนวัตกรรมอาหาร)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุง PLO จากปี 2562 สำหรับหลักสูตรปี 2559
(อ้างอิง PLO ของหลักสูตรปี 2559) มาเป็น PLO 2563 เพื่อใช้สำหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2564
ที่สามารถเปรียบเทียบความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับ ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร กับ พันธกิจ 7 ด้านของมหาวิทยาลัย
PLO 2563
ความสอดคล้องกับพันธกิจ 7 ด้าน
(ตาม มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2564)
ของมหาวิทยาลัย
(อ้างอิง Mission ของมหาวิทยาลัย)
https://www.mju.ac.th/th/Vision.html
MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5
PLO1: สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติตตั้ง การ
ซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตอาหาร
ระบบ
สนับสนุนการผลิต
และอาคารผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตาม
ข้อกำหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร

PLO 2: สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

และระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทางวิศวกรรมและความคิด
เชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบ

PLO 3: สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมอาหารให้สอดคล้อง

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

กับ Thailand Food Industry 4.0 โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ GO-ECO

PLO 4: สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดำเนินการทดลอง

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
อาหารได้อย่างถูกต้อง

PLO 5: สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ในการ

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

PLO 6: สามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

รู้จักการวางแผนงาน ทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่กี ำหนดได้

PLO 7: สามารถสื่อสารกับกลุม่ คนที่หลากหลาย พร้อมด้วยทักษะ
ด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

5
PLO 8: มีความตระหนักรูถ้ ึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน

Mission สภาวิศวกร

วิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอาหาร ตามแนวทาง
ของสภาวิศวกร

PLO 9: มีจิตสำนึกต่อสังคมบนพืน้ ฐานของความเป็นลูกแม่โจ้

MJU Mission 5

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง [3]
จากผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารซึ่งทางอาจารย์
ประจำหลักสูตรได้ร่ว มกันพิจารณาจากข้อมูลของมหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ และคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกันกับประกาศกระทรวงศึกษาธิก ารเรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดเกณฑ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการศึก ษา (Expected Learning
Outcomes, ELO) ไว้ 3 ด้านคือ ด้านผู้เ รีย นรู้ (Learner Person) ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-Creator) และด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) โดยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง 2561 (NQF) ที่กำหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning
Outcomes, PLO) ไว้ 3 มิติคอื มิติความรู้ (Knowledge, K) มิติทักษะ (Skills, S) และมิติความสามารถ
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Application and Responsibility, A) ซึ ่ ง ทางคณะกรรมการ
หลักสูตรได้พิจารณาให้ครอบคลุมทั้งทักษะทั่วไป (Generic LO) ทักษะเฉพาะทาง (Specific LO) โดย
วางให้มรี ะดับ (Level) ตามเกณฑ์ของ Bloom Taxonomy
หลักสูตรฯ ได้มกี ารพัฒนา และวิเคราะห์หลักสูตรให้มีรูปแบบการ PLO ให้มสี อดคล้องการความ
คาดหวังทีอ่ ย่างเป็นขั้นตอน โดยจัดทำ Grouping ของประเภทของการเรียนรู้ที่เป็น Specific และ
Generic Learning Outcome ตามตารางแนบ นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้วิเคราะห์ว่าในแต่ละ PLO มี
ความสอดคล้องระดับ (Level) และประเภทการเรียนรู้ (Type) ของนักศึกษาวิศวกรรมอาหารในระดับ
ป.ตรี ว่าสอดคล้องในรูปแบบใด ยกตัวอย่างเช่น
• PLO 1 & PLO 2 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้หลักสูตรวิศวกรรมอาหารระดับ
ปริญญาตรีนั้น จะเน้นที่ Specific LO คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ ก็จะต้องมีระดับการเรียนรูข้ ั้นต่ำในระดับ Apply and Analyzing และ มีการ
เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Knowledge และ Skill
• PLO 8 & PLO 9 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Generic LO โดยระดับการเรียนรู้
จะอยู่ในระดับ Understanding & Applying และมีการเรียนรูใ้ นรูปแบบ Application and
Responsibility (Attitute) ซึ่งการเรียนรูเ้ หล่านี้ จะใช้รูปแบบการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมทั้งใน
ห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เช่น การออกค่ายอาสา และมี
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การประเมินในหลากหลายรูปแบบ เช่น จากการสังเกต หรือ จากหลักฐานระเบียน
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง http://www.msat.mju.ac.th/ )
เป็นต้น
ตารางที่ 2 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และความสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy
พร้อมด้วยระดับและประเภทของผลการเรียนรู้
PLOs
Outcome Statement
Specific Generic Level Type
LO
LO
1

2

3

4

5
6

7

สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติต
ตัง้ การซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการ
ผลิตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคาร
ผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
อาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะ
ทางวิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถ
วิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็น
ระบบ
สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมอาหารให้
สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0 โดย
คำนึงถึงความป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
ยุทธศาสตร์ GO-ECO
สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดำเนินการ
ทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ใน
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรม
อาหาร รู้จักการวางแผนงาน ทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี ำหนดได้
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อม
ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
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/
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PLOs

Outcome Statement
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มีความตระหนักรูถ้ ึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิศวกร
มีจิตสำนึกต่อสังคมบนพืน้ ฐานของความเป็นลูกแม่
โจ้
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Specific Generic Level
LO
LO

Type

/

R/U

AR

/

U/AP

AR

Bloom's Taxonomy : R = Remembering U = Understanding AP = Applying
AN = Analyzing E = Evaluating C = Creating
Type: K=Knowledge, S=Skill, AR=Application and Responsibility

นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ประมวล PLO ของหลักสูตร จัดทำเป็นแผนผังความคิด Mindmap
(รูปที่ 1)แสดงถึงความเชื่อมโยงของ PLO ในแต่ละข้อ พร้อมทั้งระบุกลุ่มของความเชื่อมโยงของ PLO
ทั้ง 9 ข้อ ประมวลความสอดคล้องของประเภท ของ PLO แต่ละประเภทสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์สี
ดังนี้

Knowledge : สีเหลือง
Skill : สีชมพู
Attittue : สีเขียว

รูปที่ 1 แผนผังความคิด Mindmap แสดงถึงความเชื่อมโยงของ PLO ในแต่ละข้อ
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1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน [4]
หลักสูตร ได้มกี ารวิเคราะห์และพัฒนา PLO โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายด้าน ได้แก่
• นักศึกษาผูเ้ รียน
• บัณฑิต/ศิษย์เก่า
• คณาจารย์ผสู้ อน
• ผูใ้ ช้บัณฑิต
• สภาวิศวกร
• ผูว้ ิเคราะห์และกำหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม
• ผูก้ ำหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
จากการเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมวิพากษ์หลักสูตร การตอบแบบสอบถาม
การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการสืบค้นนโยบายและทิศทางของอุตสาหกรรม
อาหารของ Stake Holder ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึง
สามารถประมวลความต้องการของผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง ได้ดังตารางที่ 3 นี้
ตารางที่ 3 ข้อมูลความต้องการของผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล และวิธีการในการเก็บข้อมูล
Stake Holder
ผู้เรียน

ข้อมูลความต้องการ

แหล่ง/วิธีการ

• การเรียนการสอนเนื้อหาไม่ทันสมัย โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
• นักศึกษามีทักษะช่างกับทักษะการปฏิบัตงิ าน
โรงงานอาหารไม่เพียงพอ
• การแข่งขันตลาดงาน จากผลกระทบ COVID แล้ว

• การหารือร่วมเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรกับผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
• แบบสอบถาม
(อ้างอิง แบบสอบถาม นศ.ปี4)
• การประชุมวิพากษ์หลักสูตร
(อ้างอิงรายงานวิพากษ์ฯ)

บัณฑิต/ศิษย์เก่า

• เนื้อหาบางวิชา ไม่ได้นำมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ
• การแข่งขันตลาดงาน กับอุตสาหกรรม 4.0

• การประชุมวิพากษ์หลักสูตร

คณาจารย์ผู้สอน

• จำนวนหน่วยกิตมากเกินไป
• ความสอดคล้องกับสภาวิศวกร

• การประชุมหลักสูตร
• การประชุมกับสภาวิศวกร
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• พื้นฐานความรู้ และทัศนคตินักศึกษายุค Gen
Millennium ที่เปลี่ยนไป
• การปรับรูปแบบการสอนและการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิต

• ต้องการบัณฑิตที่คดิ เป็น แก้ปัญหาได้หลากหลาย
• มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
• มีทกั ษะที่จำเป็นต่อการทำงานและปฏิบัตงิ านได้
ทันที

• การสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ
• การประชุมปรับปรุง/วิพากษ์
หลักสูตร

สภาวิศวกร

• มีความรู้เพียงพอในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม • การประชุมกับสภาวิศวกร
ควบคุมสาขาเครื่องกล
• มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้กำหนดนโยบาย
ประเทศ

• นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ 23 เล่ม
• Thailand 4.0 และภาวะคุกคามจาก COVID
• การปรับเปลี่ยนสู่ New S-Curve ต่อยอดด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
• การส่งเสริมการทำนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ใหม่
• การปรับเปลี่ยนสู่สังคม Digital และเศรษฐกิจ
Digital

• สืบค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สภาพัฒน์ฯ กระทรวง อว.
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เป็นต้น
• http://nscr.nesdb.go.th/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสต/

ผู้กำหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัย

• นโยบายและยุทธศาสตร์ Re-inventing GreenUniversity และ SGD ของมหาวิทยาลัย
• คุณภาพและจำนวนนักศึกษารับเข้าที่ลดลง
• สถานการณ์แวดล้อม เช่น COVID 19

• สืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
• หนังสือเวียนภายใน
• https://www.facebook.com/
MaejoUniversity/videos/
1804009636426630/
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 1 – ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

1.1

หลักสูตรได้ปรับปรุง PLO ของหลักสูตร
ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น และสอดคล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
แล้ว
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรใหม่
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป
มีการนำความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียทั้ง 7 กลุ่ม มาปรับปรุงผลการเรียนรู้
ที ่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รใหม่ และ
ดำเนิ น การนำร่ อ งใช้ ง านบางส่ ว น จาก
รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมของหลักสูตร

1.2
1.3

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ไม่มี

ปีการศึกษา 2564 จะมีการนำ PLO
ใหม่ ไปใช้กับนัศึกษารหัสเข้าใหม่
64 และ บางส่ ว นจะนำไปใช้ กั บ
นักศึกษาก่อนปรับปรุงหลักสูตร จึง
ทำให้ ต ้ อ งมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประเมิน PLO อย่างต่อเนื่อง
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AUN-QA criterion 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการ
สอนที ่ ท ำให้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู ้ วิ ธ ี ก ารวั ด ประเมิ น ผลที ่ แ สดงถึ ง การบรรลุ ผ ล รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน
2.1 ข้อกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้
จัดทำเล่ม มคอ.2 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ 4 เมษายน 2564 โดยมี
การออกแบบหลักสูตรและทำการปรับปรุงใหม่ให้ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตร (PLO) ทั้ง 9 ข้อตามที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังได้ เพิ่มรายวิชาแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์การ
ออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับไปยังรายวิชา (Backward curriculum design) โดยข้อกำหนด
ของหลักสูตรได้ทำตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์
รวม กอปรกั บ นโยบายการพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์ค วามรู ้ ใ นการพั ฒนาประเทศในรูป แบบ
Thailand 4.0 ที่ต้องการผลัก ดันให้เ กิดการพั ฒนาประเทศแบบยั่ง ยืน ภายใต้ก ารดำรงชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตรถูกออกแบบไว้ให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในทางด้านปฏิบัติ และ
วิชาการ เพื่อให้เป็น วิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 หลักสูตร ได้มีการปรับปรุงสาระหลัก
อยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Robotics และระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
4.0 และ 2.) การเรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับ
ศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption สามารถตอบสนองตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในด้านวิศวกรรมการแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ในทางด้านการปฏิบัติ เน้นให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติงานโรงงาน และ
ทักษะช่างพื้นฐานโดยเฉพาะงานเหล็กสแตนเลส ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนทั กษะขั้น
สูงขึ้น สจะเน้นที่ทักษะเครื่องกลที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 เช่น ระบบอัตโนมัติ และ
Robotics เป็นต้น
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คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ทำการสรุปสาระสำคัญในการปรับปรุงไว้ในเอกสาร
เพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ดัง Link เอกสารแนบนี้ อ้างอิง บทสรุปภาพรวม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอาหาร
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
ในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564 ได้มกี ารปรับเนือ้ หารายละเอียดของวิชาให้ความครอบคุม
และให้ทันสมัย
โดยมีการปรับเนือ้ หาที่เน้นเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาเพิ่มเติม
ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ Program Learning Outcome ครอบคลุมความคาดหวัง
ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไป
ถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียนอย่างชัดเจน ระบุไว้ในเอกสาร มคอ. 2
ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2564 และมีการจัดทำรายละเอียดรายวิชาอย่างครบถ้วน ดังตัวอย่าง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างรายวิชาเปิดใหม่ที่มีขอ้ กำหนดชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
การเรียนรูข้ องหลักสูตร

หลักสูตร ฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์ COVID19 การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในยุค Disruption ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ และมองภาพอนาคตอีก 5 ปีขา้ งหน้า ในยุค
ที่ความต้องการอาชีพหลัง COVID 19 แล้วนำมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564 แล้ว
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จึงได้ประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิศวกรรมอาหารเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ควรมี ความรู้
(K: Knowledge) ทักษะ (S: Skill) และ เจตคติ (A : Attitute) ครบถ้วน จึงได้ถอด PLO ออกมาเป็น
กลุ่มองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียนดังนี้
กลุ่มองค์ความรู้ 4 ประเภท
K1 : Basic mechanical engineering knowledge
K2 : Fundamental food engineering knowledge
K3 : Specialized food engineering knowledge for industry 4.0
เป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้เฉพาะเพื่อประกอบอาชีพ 4 ด้าน
• Food robotics & automation skillful operator
• Advance food engineering academia
• Food engineering designer
• Food engineering management & entrepreneuship
K4 : Entrepreneurial knowledge
กลุ่มทักษะ 8 ประเภท
S1 : Essential workshop and hard skill
S2 : Food industry operation skill
S3 : Critical thinking
S4 : Teamwork
S5 : English proficiency
S6 : Complex problem solving in food engineering
S7 : Communication
S8 : Leadership
S9 : Teamwork
กลุ่มเจตคติ 3 ประเภท
A1 : Go-ECO mindset
A2 : COE professional ethics
A3 : MJU Core value
รูปที่ 2 แสดงแผนภูมคิ วามคิดของการประมวล PLO แยกประเภท 3 กลุ่มข้างต้น ทั้งนี้
หลักสูตร ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผูเ้ รียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในการสอดแทรกใน
วิชาเรียน การจัดกิจกรรมวิชาการในหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรในระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตาม PLO
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รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามคิดของการประมวล PLO แยกประเภท ที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสุตร
ปี 2564 ให้มคี วามครอบคลุมและทันสมัย
2.3 ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สามารถเข้ า ถึ ง และรั บ รู ้ ข ้ อ กำหนดของหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดของวิชา [1, 2]
หลั ก สู ต รฯ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ของหลั ก สู ต รฯ ทั ้ ง ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2559 และ ฉบั บ
ปรับปรุง 2564 บางส่วน โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• เว็บไซต์ของคณะและหลักสูตร
• หน้า Facebook Page วิศวกรรมอาหาร
• เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับแนะนำหลักสูตรฯ
• วิดีโอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
• เอกสารแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
• เอกสารแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 3 ภาพจาก Facebook Page และ เอกสารเผยแพร่ ฉบับปี 2564 ที่มขี ้อมูลที่
Up-to-date และสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564
ในรอบปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้มีการเน้นประชาสัมพันธ์แบบ Interactive ผ่านการสื่อสาร
ทั้ง Line Group และ Facebook page เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนใหม่ TCAS 64 ได้เข้าใจหลักสูตรได้
เบื้องต้น โดยหลักสูตรได้มีการจัดแนะแนวหลักสูตรแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MSTeam และมีคลิป
แ น ะ แ น ว ห ล ั ก ส ู ต ร ไ ว ้ ใ น ห น ้ า FB page ม ี ผ ู ้ เ ข ้ า ถ ึ ง ม า ก ก ว่ า 11,000 ร า ย แ ล ะ มี
ผู้ Engage อยู่ 147 ราย และคาดว่าผูเ้ ข้าเรียนในปี 2564 จะได้คุณภาพและจำนวนของผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมาย
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 2 – ข้อกำหนดของหลักสูตร
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

2.1

หลักสูตรมีการพัฒนาข้อกำหนดของหลักสูตรเดิม
เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามทั น สมั ย มากขึ ้ น รวมทั ้ ง วาง
แผนพั ฒ นารายวิ ช าใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายมหาวิทยาลัย (GO Eco)
เอกสารอ้างอิง
CR2

2.2
2.3

หลักฐาน

หลักสูตรมีการปรับปรุงช่องทางการรับรู้
ข้อกำหนด

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ควรพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน
เครื่องจักรกลอาหารอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตอาหาร
(Food automation and AI robotic)
วางแนวการพัฒนา และจัดทำการ
ทำฐานเรียนรู้ (Learning space)
ควรเพิ ่ ม ช่ อ งทางการสื ่ อ สารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื ่ อ ตอบรั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศในอนาคต และปรับปรุง
website ให้เป็นปัจจุบัน
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AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

(Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยง
และเอือ้ ประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลำดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและ
กัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่
รายวิชาพืน้ ฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ
ทาง รวมถึงมีการนำเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
สาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กนั และทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564)
ได้จัดทำเล่ม มคอ. 2 โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น วิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะ
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 โดย
มีการพัฒนาผูเ้ รียน ให้มี องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ควบคู่กับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระบบและ
แสดงถึงความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนระบุไว้ในเล่ม มคอ.2 หน้า 89 ดังตัวอย่างใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างความสอดคล้องของการออกแบบหลักสูตรกับผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
โดยใช้ Curriculum Mapping
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3.2 มีก ารกำหนดสั ด ส่ ว นที่เ หมาะสม ระหว่างรายวิช าต่ า งๆ ในหลัก สูต รเพื ่ อ ให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2]
ทางหลักสูตรได้ทำการสร้างแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาของ
หลักสูตร (Curriculum mapping) ดังตัวอย่างในหัวข้อ 3.1 ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามลำดับการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละขั้นตอนจะสามารถแสดงผลการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นรายปี (Yearly Learning Outcome, YLO) ดังรูปที่ 4 ดังนี้
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รูปที่ 4 Learing outcome achivement (เอกสารอ้างอิง CR3)
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่าได้มกี ารกระจายการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละปีที่มคี วาม
แตกต่างกันไป โดยเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อให้เป็นวิศวกรเครื่องกลที่มคี วามรู้และทักษะเฉพาะด้าน
วิศวกรรมอาหาร ภายในแนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปีท่ี 1 ผูเ้ รียนจะเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่องค์ความรูด้ ้านวิศวกรรมพืน้ ฐานในปีถัดไป เมื่อสิน้ ปีที่ 1 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุกต์ทฤษฎีพ้นื ฐานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- สามารถปฏิบัติงานในโรงงาน เป็นผูป้ ฏิบัติงานแปรรูปอาหาร และทำงานเป็นทีมได้
ปีท่ี 2 ผูเ้ รียนจะเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะพืน้ ฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร เมื่อสิ้นปีที่ 2 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุกต์ทฤษฎีทางวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหากระบวนการแปรรูปอาหาร
และระบบการสนับสนุนการผลิตขั้นต้น
- สามารถปฏิบัติงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหารได้ และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร
ได้
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ปีท่ี 3 ผูเ้ รียนจะเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลประยุกต์ การจัดการ
ทักษะและช่าง สำหรับโรงงานอาหาร เมื่อสิ้นปีที่ 3 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุกต์ทฤษฎี และทักษะทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อออกแบบเครื่องจักรกล
ระบบแปรรูป และอาคารโรงงานแปรรูปอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ
- สามารถปฏิบัติงาน วางแผนการผลิต และแก้ปัญหาการผลิตในสายการผลิตเบื้องต้นได้
ปีท่ี 4 ผูเ้ รียนจะเรียนรูอ้ งค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร และทักษะการแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการทางวิศวกรรมสำหรับโรงงานอาหาร เมื่อสิน้ ปีที่ 4 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุกต์ทฤษฎี และค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อบูรณาการสร้างสรรค์ชนิ้ งาน หรือ
กระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารในยุค 4.0 ได้
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
หลักสูตรได้มกี ารกำหนดสัดส่วนหน่วยกิตการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยมีการปรับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จาก 148 หน่วยกิต (หลักสูตร ปี 2559) ลงเหลือ
139 หน่วยกิต (หลักสูตร ปี 2564)
และได้ปรับควบรวมบางรายวิชาที่มีองค์ความรูด้ ้าน
วิศวกรรมเครื่องกลต่อเนื่องกันให้กระชับ ลดจำนวนหน่วยกิตลง มีความเหมาะสมมากขึ้น การ
กำหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรปรับปรุง 2564 พอสรุปได้ดังนี้
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มความรู้ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
- กลุ่มความรู้ดา้ นคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชวี ติ
- กลุ่มความรู้ดา้ นภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มความรู้ดา้ นการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี
- กลุ่มความรู้ดา้ นการเป็นผู้ประกอบการ
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาเลือก
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

139 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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นอกจากนีไ้ ด้มกี ารทดลองนำร่อง
มอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนรับผิดชอบจัดทำผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcome, CLO) และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ (Constructive alignment) ซึ่งประกอบด้วยมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียน (Objective)
กระบวนการเรียนการสอน (Teaching method) และวิธีการประเมินผล (Assessment method) ในบาง
รายวิชาและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนไปสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะนำเสนอใน
หัวข้อที่ 4.2 ต่อไป
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุค
สมัย [3, 4, 5, 6]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้
กำหนดแผนโครงสร้างการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการรายวิชาที่มีความทันสมัย
ตอบสนองต่อการยุคการเปลี่ยนแปลง รองรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และ เกณฑ์ผลการเรียนรู้ของสภาวิศวกร โดยจัดทำเป็นแผนผังความเชื่อมโยงรายวิชาหลัก ให้
สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แผนภาพความการจัดเรียงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง 2564)
ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2564 ได้มกี ารปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วนคือ 1.) เนือ้ หาความรู้
เกี่ยวกับ Robotics และระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรู้และฝึก
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ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Disruption ซึ่งหลังจากที่ได้ปรับปรุงการจัดเรียงรายวิชาตามรูปที่ 5 แล้ว หลักสูตรฯ ได้มีการ
ทำสำรวจกับนักศึกษาปัจจุบัน (หลักสูตร 2559) เพื่อยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเริ่มสอบถามในข้อ 2 คือ การเรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร สำหรับศตวรรษที่ 21 ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ในหัวเรื่องใด ได้ผลดัง
รูปที่ 7 ดังนี้

รูปที่ 6 ผลการสำรวจหัวข้อเพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะช่าง (เอกสารอ้างอิงทักษะช่าง)
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จากการสำรวจ พบว่า นักศึกษาสนใจที่เพิ่มทักษะช่างโดยเฉพาะงานเครื่องมือช่างสูงถึง
97% และงานขึน้ รูปเครื่องมืออาหารสูงถึง 93% ผลการสำรวจดังกล่าวได้ยืนยันแนวคิดการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงปี 2559 ไม่ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะ
ช่างที่เข้มข้น ส่งผลให้ผลตอบรับในการสำรวจในครั้งนี้เน้นหนักไปที่ทักษะช่าง ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ในระลอก
ที่ 3 จึงทำให้การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ในวันที่ 10-14 พ.ค. 2564 ต้องถูกยกเลิกไป
นอกจากทักษะช่างแล้ว หลักสูตรฯ ยังได้จัดเตรียมการจัดทำ Workshop บูรณาการการ
ปฏิบัติงานในโรงงานอาหารระหว่างรายวิชา เพื่อเพิ่มพูนทักษะโรงงานอาหารให้แก่นักศึกษา
(เอกสารอ้างอิง ย002 โครงการฯ) ทั้งนี้ ต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 เช่นกัน
และมีแผนที่จะเลื่อนไปจัดเมื่อเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป จากการดำเนินงานนำร่อง
โครงการทั้งสองเรื่อง เป็นการยืนยันทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการบูรณาการและทันต่อยุค
สมัย ได้อย่างถูกต้อง ทำให้หลักสูตรฯ มีความมั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถดำเนินการให้นักศึกษา
บรรลุผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังตาม PLO ฉบับปรับปรุง 2564 ได้

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 3 – โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

3.1
3.2
3.3

มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เกิด
รูปแบบที่สามารถประเมินผู้เรียนได้ โดยได้ทำการ
เก็บข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วบางส่วน
(Summative survey)

เอกสารอ้างอิง
CR3

พั ฒ นาการวิ เ คราะห์ ผ ลประเมิ น
ผู ้ เรี ย นแต่ ล ะเทอม (Formative) ที่
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ PLO แ ล ะ YLO
และรวบรวมข้ อ มู ล ไว้ ว ิ เ คราะห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
(Summative)
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ท่ม
ี ีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)

เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควร
ต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา บทบาทหน้าที่ของผูส้ อน ผู้เรียนรวมทั้งเนือ้ หาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผูเ้ รียนและผูส้ อนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์
ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การ
เรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสำคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรีย นการสอนที่เ อื้อให้ผู้เ รีย นแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อ
กระบวนการเรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา
กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหา
ความรูแ้ ละปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (เช่น การตัง้ คำถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการรับและใช้ข้อมูล การนำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้
รับรู้ [1]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนด ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ คือ จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางปญญาในรูปแบบการเรียนรู จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทํางานตาม
อมตะโอวาท งานหนักไมเคยฆาคน มุ งใหผู เรียน มีทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต สามารถ
พั ฒ นาทั ก ษะเดิ ม สรางเสริ ม ทั ก ษะใหม มี ว ิ ธ ี ค ิ ด ของการเปนผู ป ระกอบการ มี ก ารใช
เทคโนโลยีดจิ ิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักตอสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ยึดมั่น
ในความสัม พันธระหวางมหาวิทยาลัย กับ ชุม ชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลยัแมโจที่ว า
มหาวิทยาลัยแหงชีวติ ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทราบผ่านระบบออนไลน์
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ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อ้างอิง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ) จากการ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
ส่วนระดับคณะนัน้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดปรัชญาการศึกษา คือ
บัณฑิตผู้มคี วามรูแ้ ละความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (อ้างอิง ปรัชญาการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) ดังนั้นหลักสูตรฯ ได้พัฒนาปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
คือ การเรียนรูผ้ ่านการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญา ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
หล่อหลอมบัณฑิตสู่ ความเป็นวิศวกรวิชาชีพด้ านวิศวกรรมอาหารในยุคการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันได้ ได้กำหนดอยู่ในเล่ม (อ้างอิงปรัชญาการศึกษาหลักสูตร มคอ. 2 หน้า 7) เพื่อรอ
การเผยแพร่ผ่านระบบ CHECO ของ สกอ. ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และปรัชญาการศึกษาของคณะ เมื่อได้ผ่านการรับทราบจาก
สกอ.แล้ว หลักสูตรจะนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตรและหน้า Facebook page ของ
หลักสูตรต่อไป
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสำเร็จตามผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง [2, 3, 4, 5]
การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) มี
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง ใน
ลักษณะของกิจกรรมโครงงานทางวิศวกรรมอาหาร ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิศวกรรมอาหาร ฝึก
การทำงานเป็นกลุ่ม มีการสืบค้นข้อมูล มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว โดยวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ที่ปรับปรุงจากเดิม ดังต่อไปนี้
• การเรียนการสอนแบบรายวิชาเรียน Lecture มีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้ง
แบบ On-site และ Online เนื่องจาก สถานการณ์ COVID 19 มีการระบาดเป็นระลอก ๆ
ซึ่งหลักสูตรและนักศึกษาได้ปรับตัวในการเรียนการสอนแบบ Online ในช่วงปี 2563
มาแล้ว
• การเรียนการสอนเสริมทักษะปฏิบัติการเชิงช่าง โดยจะเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติเชิง
ช่างในปีที่ 3 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนนักศึกษาได้มโี อกาสฝึกสหกิจศึกษา และมีเวลา
ฝึกทักษะช่างมากกว่าช่วงเวลาปีที่ 1 ซึ่งนักศึกษามักจะติดงานกิจกรรมนักศึกษา
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• การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติงานโรงงานอาหารแบบบูรณาการ
โดยจะเน้นให้
นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปอาหารทุกปี โดยบูรณาการวิชาเรียนในกับการ
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ในแต่ละชั้นปี มีบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้
ปฏิบัติการแปรรูป ชั้นปีที่ 2 เป็นลูกมือช่างจัดเตรียมเครื่องมือและระบบการผลิต ชั้นปี
ที่ 3 เป็นผูว้ างแผนการผลิต และวางแผนการปฏิบัติงานเครื่องจักร เป็นต้น
การดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2559
ในส่วนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
2559) ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ในระบบในปัจจุบันนั้น ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแบบ Online : On-site ใน 50 : 50 เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 มีการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online และ On-site ดังกล่าว มีข้อดีขอ้ เสีย สรุปได้
ดังตารางที่ 6 นี้
ตารางที่ 6 สรุปข้อดีและข้อเสียจากการปรับการสอนแบบ Online : On-site 50 : 50
ข้อดี
Online : ฝึกการสื่อสารที่ทันสมัย และทำให้
นักศึกษาและอาจารย์มีทักษะด้าน IT ที่สูงขึน้

Online : สามารถสื่อสาร จัดส่ง เก็บข้อมูล
การบ้านผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Online : ผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงการ
ค้นคว้าข้อมูลการศึกษาได้เร็วขึน้ เนื่องจากอยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
Online : สามารถพัฒนาการสื่อสารได้ไปสู่
ระดับนานาชาติ เนื่องจากระบบการสื่อสารใช้
MSTeam และ ระบบ Online conference ต่าง ๆ
ที่เป็นที่รจู้ ักกันในระดับสากล
Online : ผูใ้ ช้สามารถบันทึกการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และกลับมาย้อนศึกษาภายหลังได้

ข้อเสีย
Online : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียน และผู้สอนมี
น้อย เนื่องจากไม่สามารถเห็นหน้าตัวต่อตัวได้
จริง เพราะผูเ้ รียนจะปิดกล้องและไมโครโฟน
เพื่อลด Bandwidth และเสียงรบกวน ทำให้การ
สื่อสารโดยส่วนใหญ่เป็นแบบทางเดียว
Online : ไม่สามารถฝึกปฏิบัติการได้
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อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ก็ยังมีความสำคัญอยู่ โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนวิชา วอ 492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร (Project in Food
Engineering) ควบคู่ไปกับวิชา วอ 490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering
Seminar) โดยกำหนดให้นักศึกษาได้ ค้นคว้า หาข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ทดลอง และวิเคราะห์ผล ด้วย
ตนเอง
ภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อฝึกการสืบค้นข้อมูล การวางแผนการ
ทดลอง การทำงานเป็นกลุ่ม และการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ และในเดือนกรกฎาคม 2564
จะได้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดกับ Universiti Putra
Malaysia และมหาวิทยาลัยจากประเทศ
อินโดนีเซีย การศึกษาในรูปแบบนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านทั้งระบบ
Online และ On-site เมื่อโอกาสอำนวย
ในระหว่างภาคการศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตรจะมีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID และมีการเสนอ
แนวทางแก้ไขแก่คณาจารย์เมื่อพบปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษายังคง
ได้เรียนรู้ให้บรรลุผลสำเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตัวอย่างของการประชุมคณาจารย์
ประจำเดือนแสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างวาระประชุมออนไลน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำเดือน
โดยมีวาระหารือปัญหาการเรียนการสอนระหว่างช่วง COVID

ผลจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Online และ On-site พบว่า นักศึกษา
ทุกชั้นปี มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี บรรลุการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง แต่ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม
เช่น ผูเ้ รียนมีทักษะด้าน IT สูงขึ้นมากกว่าเดิม ผลตอบสนองของคณจารย์ที่แสดงผลการเรียนรู้จาก
การประเมินของนักศึกษา แสดงดังรูปที่ 8
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รูปที่ 8 ตัวอย่างผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ต่อคณาจารย์ผสู้ อน
ในสถานการณ์ COVID 19
การปรับปรุงและใช้งาน มคอ 3 ที่ระบุถงึ CLO ที่ชัดเจนและความสอดคล้องกับ PLO
ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุงระบบการจัดเตรียมเอกสาร มคอ. 3 ให้มีการระบุ
CLO และกิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการประเมินผลได้ชัดเจนขึน้ ตัวอย่างของ มคอ 3. ที่
ได้ถูกนำมาใช้ ได้แก่ มคอ 3 ของ รายวิชา วอ 492 โครงงานทางวิศวกรรม ปี 1/2563 ซึ่งได้ระบุ
Course Learning Outcome (CLO) ไว้ ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 ตัวอย่างของ มคอ. 3 รายวิชาวอ 492 ที่ได้ระบุ CLO ไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังได้ระบุความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอน CLO และ PLO ใน มคอ.
3 ไว้ดังตัวอย่างในรูปที่ 10
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รูปที่ 10 ตัวอย่างของ มคอ. 3 รายวิชาวอ 492 ที่ได้ระบุ ความสอดคล้องของ
PLO และ CLO ไว้อย่างชัดเจน
หลังจากที่ได้มกี ารปรับปรุงการ มคอ 3 เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่าง CLO และ PLO ในปี
การศึกษา 2563 แล้ว จะมีการดำเนินการใช้ มคอ 3 ฉบับปรับปรุงนี้ในปี 2564 อย่างเต็มระบบต่อไป
สำหรับนักศึกษาทั้งในหลักสูตรปรับปรุง 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง 2564
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ [6]
ในสภาวการณ์ปกติ หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้ พร้อมจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง อยู่เป็นประจำทุกปี ได้แก่
• การทำกิจกรรมโครงงานในวิชาเรียน
• การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนในงานวิศวกรรมอาหาร
• การศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวข้อ
• การประกวดผลงานทางวิชาการในเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมอาหาร
• การฝึกงานต่างประเทศ
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แต่ในปี 2563 ที่ผ่าน สถานการณ์ COVID 19 ทำให้กิจกรรมบางอย่างต้องชะลอตัว ไป เช่น
กิจกรรมฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนำเสนอและประกวดผลงานทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม หลัก
สุตรฯ ก็ได้มกี ารดำเนินงานที่แสดงถึงการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวอย่างกิจกรรมการ
เรียนการสอน ได้แก่
รายวิชา วอ 313 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
• ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based learning และมีการทำงานเป็นทีม
• นักศึกษาได้รับโจทย์เดียวกัน คือ THAI SPACE Food : อาหารสำหรับนักบินอวกาศ
ไทย
• นักศึกษาได้ทำการค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Space Food และนำมาประยุกต์กั บ
อาหารไทย
• นักศึกษาได้คิดวิธีการทดลองและลงมือปฏิบัติแปรรูปอาหารไทยด้วยระบบ Freeze
Drying
• นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ
Space Food ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฎิบัติ (ตามโอกาสอำนวยในช่วงปลอด COVID)
• นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์หาวิธีการทดสอบที่เหมาะสม วิเคราะห์ผลการทดสอบ และ
วางแผนแก้ไข และทดลองปฎิบัติ จำนวน 2 ครั้ง ตาม PDCA
• นักศึกษาได้ฝึกการนำเสนอผลการทดลอง ทำงานเป็นทีม และฝึกการนำเสนอผ่าน
ระบบออนไลน์ และจัดทำ Video clip อย่างง่าย
• นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้วยการฝึก การค้นคว้าสาระ
และวิธีการที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากในห้องเรียน เพื่อนำมาประกอบเป็นโครงงาน
ในชั้นเรียน
ตัวอย่างของ Link Video Clip โครงงานประจำวิชาเรื่อง Thai Space Food ที่ได้นำเสนอผ่ าน
ระบบออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 11
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รูปที่ 11 ตัวอย่างการวิดิทัศน์นำเสนอโครงงาน ผ่านระบบออนไลน์ MS Team
รายวิชา วก306 การทำความเย็น (อ้างอิงกิจกรรมเสริมรายวิชา วก306)
• ผู้สอนจึงได้ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วย
การใช้วิธีเรียนรู้แบบ Project Based Learning
• มอบหมายงานกลุ่มที่ให้ออกแบบระบบทำความเย็นเพื่อเก็บผลผลิตที่แต่ละกลุ่ม
สามารถเลือกได้เอง
• ผูเ้ รียนต้องกำหนดปริมาณการจัดเก็บผลผลิตในห้องเย็นได้เอง และต้องค้นคว้าหา
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บผลผลิตนั้นเอง วางผังการจัดวางผลผลิตในห้อง
เย็นเอง รวมถึงเลือกคอยล์เย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อนและหอผึ่งเย็น (Cooling
tower) จากแค็ตตาล็อกที่มอี ยู่บนฐานข้อมูลของบริษัทผูข้ าย
• ผู้เรียนต้องออกแบบและเลือกขนาดท่อของสารทำความเย็น ประกอบระบบทำ
ความเย็ น ทั ้ ง หมด ทำให้ ผ ู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต ด้ ว ยการใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
• ผลการเรียนรู้ข้างต้น ทำให้นักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนแบบระบบทำ
ความเย็นในระดับอุตสากรรม ดังรูปที่ 12
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รูปที่ 12 ผลการออกแบบห้องเย็นและระบบทำความเย็นของผู้เรียนรายวิชา 306
รายวิชา วก433 เครื่องสูบและพัดลม (อ้างอิงกิจกรรมเสริมรายวิชา วก433) ดังใน
รูปที่ 13
• ผูส้ อนมีแนวคิดสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วน
ร่วมต่อกระบวนการเรียนรูโ้ ดยเชิญสถานประกอบการจากภายนอกจำนวน 3 ราย คือ
• (1) บริษทั ยูเอชเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อน้ำหลากหลายชนิดรวมถึง
อุปกรณ์ประกอบท่อ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานท่อ ผูเ้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในการตัดและต่อท่อด้วย
• (2) บริษทั สยามไดกิน้ เซลส์ จำกัด ซึ่งเป็นผูจ้ ำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของโลก
ได้บรรยายเกี่ยวกับการคำนวณเพื่อเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศ
ชนิดของ
เครื่องปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใช้งานเครื่องสูบน้ำและพัดลมในระบบปรับอากาศ
• (3) บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำระดับโลก ได้
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเพื่อเลือกชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ำให้
เหมาะกับงานวิศวกรรมด้านต่างๆ
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• ผูเ้ รียน ได้มโี อกาสเข้าศึกษาดูงานระบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบและพัดลมอีก 1 แห่ง ใน
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เพือ่ ให้ผู้เรียนเห็นภาพของการทำงานจริง
ของการประยุกต์ใช้งานของระบบเครื่องสูบน้ำและพัดลมในอาคารจริงด้วย

รูปที่ 13 กิจกรรมเสริมรายวิชา วก 433 เพื่อกระตุน้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
นอกจากนี้ หลักสูตร ยังได้เตรียมการในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน
ทางวิชาการกับสมาคม Malaysia Society of Agricultural and Food Engineering และมหาวิทยาลัย
Universiti Putra Malaysia (อันดับ 132 world ranking) ที่จะจัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 2564 อีกด้วย
ดังในรูปที่ 14

36

รูปที่ 14 การสื่อสารเพื่อเตรียมการกิจกรรมจัดประกวดผลงานนักศึกษา
ด้านวิศวกรรมอาหาร กับ UPM

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 4 – การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

4.1

มี ปรั ช ญาการศึ ก ษาของมหาวิ ทยาลั ย คณะ
และหลักสูตร ได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

4.2

มี ก ารดำเนิ น การในรอบปี 2563 ภายใต้
สถานการณ์ COVID 19 เน้ น ระบบออนไลน์
และมีการเตรียมการสำหรับปีการศึกษา 2564
ปลูกฝัง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการเรียน
การสอน การทำโครงงานประจำวิชาเรียน

4.3

หลักฐาน

เอกสารอ้างอิง
CR4

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารทาง
Website ของหลักสุตร
เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิง
ทักษะทางช่าง
และปฏิบัตงิ าน
โรงงานอาหารให้มากขึน้
จัดให้มกี ารดำเนินงานและ
ประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง

37
AUN-QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
• การรับเข้านักศึกษาใหม่
• การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
• การสอบก่อนสำเร็จการศึกษา
2. ในการสนั บ สนุ นให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้ า ง ควรใช้ ว ิ ธ ี ก ารประเมิ น ผลที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกำหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
วินจิ ฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทำให้
ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้
5. กำหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดำเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเ ป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้
รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวัง [1, 2]
ในการดำเนิ น งาน ปี 2563 ที ่ ผ ่ า นมา หลั ก สู ต รฯ ได้ ม ี ก ารประเมิ น ผู ้ เ รี ย น ให้ ม ี ค วาม
สอดคล้องกับโครงสร้างและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูท้ ี่คาดหวังดังนี้
นักศึกษารับเข้าใหม่ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564
หลักสูตร มีระบบการรับนักศึกษาเข้าเรียนใหม่ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ
TCAS ที่มหาวิท ยาลัย ได้จัด ขึ้น (อ้างอิงระบบ MJU-TCAS) หลัก สูตรมีก ารประเมิน ผู้เรียนโดย
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ประเมินจากหลักฐานทางการศึกษา และ Portfolio ที่ผู้เรียนได้ยื่นสมัครมาตามเกณฑ์ของหลักสูตร
เพื่อเป็นการคัดกรองเบือ้ งต้น (อ้างอิงตัวอย่าง Portfolio ของผู้เรียนสมัครใหม่ ปี 2564)
ผลการประเมินหลักฐานดังกล่าว พบว่า 100% ของผู้สมัครเรียนมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรได้ประเมินผู้เรียน
สมัครใหม่ รอบ TCAS 1 และ TCAS 2 ก่อนการแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ (อ้างอิง แนะแนวหลักสูตร
ออนไลน์) ผ่านการสอบถาม Google Form (อ้างอิง ผลแบบสอบถามผู้เรียน) ว่า “เหตุผลที่ท่าน
เลือก TCAS หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ม.แม่โจ้” พบว่า
90% ตอบว่า อยากเป็นวิศวกรในงานอุตสาหกรรมอาหาร
5% ตอบว่า จบมามีงานทำแน่นอน
5% ตอบไม่ตรงประเด็น เช่น มีความสับสนระหว่าง งานวิศวกรรมอาหาร และงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ผลการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินเบื้องต้น อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้
ในหลักสูตรแล้ว หลักสูตรฯ ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนให้นัก ศึกษาใหม่บ รรลุผลการเรีย นรู ้ท ี่
คาดหวัง เพื่อให้เป็น วิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ต่อไปตามลำดับ
นักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรปรับปรุง 2559
หลัก สูตรฯ มี ก ารประเมินผู้เ รีย นในหลัก สูตรปัจจุบ ัน (หลัก สูตรปรับ ปรุง 2559) อย่าง
ต่อเนื่องระหว่างการศึกษาโดยให้มีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง การประเมินผลการเรีย นรู้ของนัก ศึก ษาในแต่ ละรายวิ ชาตามเนื้อ หาที่ก ำหนดไว้ ซึ่ง
ออกแบบให้ตอบสนองต่อผลลัพ ธ์การเรีย นรู้ มีก ารแจ้งผู้เ รีย นให้ทราบเกณฑ์ วิธ ีก ารประเมิ น
สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจนตามแบบฟอร์ม มคอ 3 และ มคอ 4 ซึ่งกำหนดให้แจ้งนักศึกษา
เมื่อเปิดภาคเรียน เอกสาร มคอ 3 และ มคอ 4 ของทุกรายวิชาสามารถเข้าถึงได้จาก เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง เว็บไซต์ มคอ 3 และ มคอ 4 ของมหาวิทยาลัย)
ในรอบปีที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ได้เริ่ม ทดลองปรับเปลี่ยนบางรายวิชา ให้การประเมินผลการ
เรีย นรู้ใ ห้ มีค วามสอดคล้องกับ PLO 2562 (อ้างอิง PLO 2562 หลัก สูตรปรับปรุง 2559) ดังนั้น
รูปแบบการประเมินผู้เรียนจึงเป็นการทดลองนำร่องในบางรายวิชาของสาขาวิศวกรรมอาหารเท่านั้น
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ตัวอย่างรายวิชาที่ได้มกี ารปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ PLO ปี 2562 ได้แก่
วอ490 สัมมนาวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ490)
วอ492 โครงงานวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ492)
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
(อ้างอิง มคอ3 วอ440)
วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ310)
ตัวอย่างรูปแบบของการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา ที่สอดคล้องกับ PLO แสดงดังรูปที่
15 และ 16 ดังนี้
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รูปที่ 15 ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
ที่สอดคล้องกับ PLO 2562 (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
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รูปที่ 16 ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการ
ออกแบบโรงงานอาหาร ที่สอดคล้องกับ PLO 2562 (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
อย่างไรก็ตาม หลายรายวิชาได้มีการปรับรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับ PLO 2562
โดยได้ปรับกระบวนการดำเนินการประเมินระหว่างภาคการศึกษา โดยมีความหลากหลายในวิธีการ
ประเมิน ตัวอย่างวิชาที่มีการปรับรูปแบบการประเมิน ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ PLO แสดงดัง
ตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตัว อย่างรายวิชาที่มี ก ารประเมินผู้เ รีย นที่หลากหลายให้สอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
วิธีการประเมินผล
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
(1)

วอ101 วิศวกรรมเบือ้ งต้นในชีวิตประจำวัน
วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วก301 การถ่ายเทความร้อน
วอ311 หน่วยปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขั้นต้น
วอ326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้
วอ340 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการด้าน
วิศวกรรมอาหาร
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
วก433 เครื่องสูบและพัดลม
วอ490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร
วอ491 ปฏิบัตกิ ารทดลองทางวิศวกรรมอาหาร
วอ492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรู้อิสระ

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563
วอ101 วิศวกรรมเบือ้ งต้นในชีวิตประจำวัน
วอ201 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบือ้ งต้นทางวิศวกรรมอาหาร
วก306 การทำความเย็น
วอ311 หน่วยปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
วอ312 การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วอ313 คุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
วอ324 วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่แปร
รูปจากนม
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขั้นต้น
วอ410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร
วอ431 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย

(2)

⚫

(3)

(4)

(5)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(6)

(7)

(8)

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

วิธีการประเมินผล
(1)

⚫

⚫

⚫

(2)

(3)

(4)

(5)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(6)

(7)

⚫

⚫

⚫

⚫

(8)
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วอ485 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องฆ่าเชือ้
อาหารในภาชนะปิดสนิท
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรู้อิสระ
หมายเหตุ วิธีการประเมินผล
(1) Project
(3) Written exam-Essay
(5) Assignment/Homework
(7) Laboratory test

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(2) Oral & poster & PPT presentation
(4) Short answer test
(6) Academic manuscript
(8) Mini-thesis

ตัวอย่างของการประเมินรูปแบบของ Academic manuscript ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เขียน
รายงานเป็นลักษณะรูปแบบของบทความทางวิชาการ ได้แก่ รายวิชา วอ313 คุณสมบัต ิทาง
กายภาพของผลผลิ ต เกษตรและอาหาร (อ้ า งอิ ง รายงานวอ313 Academic manuscript) ซึ่ ง
ประเมินผลการทำโครงงานประจำวิชาเกี่ยวกับ Thai Space Food โดยการเขียนรายงานในรูปแบบ
ของ Academic manuscript ดังรูปที่ 17
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รูปที่ 17 ตัวอย่างของการประเมินผลการเรียน ในรูปแบบของ Academic manuscript
เนื ่ อ งจากในระหว่ า งปี 2563 นั ้ น ได้ ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง PLO ใหม่ และได้ ด ำเนิ น การเสร็ จ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้ยังไม่มโี อกาสได้ทดสอบใช้ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ที่สอดคล้องกับ PLO 2563 ปรับปรุงใหม่ (PLO 2563) หลักสูตรคาดว่าจะทำการประเมินผลการ
เรียนรู้นักศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรปรับปรุง 2559 กับ PLO 2563 ที่ปรับปรุงใหม่น้ี อย่างเต็มรูปแบบในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป
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นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2556 (อ้างอิง ข้อบังคับ ป.ตรี 2556) ซึ่งระบุไว้ว่า นักศึกษา
จะต้อง
1. ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ และจะต้องไม่มี
รายวิชาใด ๆ ได้รับอักษร I หรือ OP
2. ต้องใช้เวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่าที่กำหนด
3. ต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ต้ อ งผ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื ่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ในส่วนของข้อ 1 2 และ 3 นั้น มหาวิทยาลัยมีระบบการกำกับติดตามผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทำให้หลักสูตรสามารถทราบได้ว่านักศึกษามีผลการ
เรียนรูก้ ่อนสำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับใด ส่วนข้อที่ 4 นั้น ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร
นักศึกษาจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และถูกบันทึกจากหลักฐานระเบียนกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง http://www.msat.mju.ac.th/ ) ทำให้ผู้เรียน และ
หลักสูตรฯ สามารถติดตามผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังของผูเ้ รียนได้เป็นตามลำดับ ดังรูปที่ 18
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รูปที่ 18 ตัวอย่างระเบียนกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนด
เกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
หลักสูตรฯ มีวิธีการประเมินผูเ้ รียนที่หลากหลาย ขึน้ อยู่กับลักษณะสาระการเรียนรูข้ อง
รายวิชา ดังนี้ (1) Project (2) Oral & poster & PPT presentation (3) Written exam-Essay (4) Short
answer test (5) Assignment/Homework (6) Draft of manuscript (7) Laboratory test และ (8) Minithesis ส่วน การกำหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้
คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและได้สื่อสารให้ผเู้ รียนรับทราบ โดยให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร
มคอ. 03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประมวลการสอน (Course
syllabus) ซึ่งใช้แจกและทำความเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ ในคาบแรกของชั้นเรียน ดังเช่น
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รายวิชา วก306 การทำความเย็น ใช้รูปแบบการสอนแบบ Project based learning (อ้างอิงกิจกรรม
เสริมรายวิชา วก306) เป็นต้น
ในรอบปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้เริ่มมีการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึน้ มีราย
วิชาการนำร่องการประเมินโดยใช้รูปแบบของ Marking schemes ที่มคี วามเหมาะสมกับผูเ้ รียน ใน
ลักษณะของ Rubric score ตัวอย่างของรายวิชาที่ใช้ Rubric score ในการประเมินผูเ้ รียน ได้แก่
วอ490 สัมมนาวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ490)
วอ492 โครงงานวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ492)
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
(อ้างอิง มคอ3 วอ440)
วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ310)
ดังตัวอย่างในรูปที่ 19 และ 20
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รูปที่ 19 ตัวอย่างของ Marking scheme ของรายวิชา วอ492 โครงงานวิศวกรรมอาหาร
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รูปที่ 20 ตัวอย่าง Marking scheme ของรายวิชา วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาล
เพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
นอกจากนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ ยังได้มีการพัฒนากระบวนประเมินผู้เรียน ในรายวิชา วก401
คอมพิว เตอร์ช่ว ยในงานออกแบบทางวิศวกรรมเกษตร ด้วยวิธ ี ADDIE Model (อ้างอิง เอกสาร
ADDIE Model) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนารูป แบบการสอนที่นัก ออกแบบการเรียนการสอนและ
นักพัฒนาการฝึกอบรมนิยมใช้กัน ซึ่ง ADDIE Model มีลำดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implemen
tation) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางที่มี ลักษณะที่ยืดหยุ่นเพื่อให้
สามารถนาไปสร้างเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการออกแบบการประเมินผู้เรียน
รายวิชา วก401 คอมพิว เตอร์ช่ว ยในงานออกแบบทางวิศวกรรมเกษตร (อ้างอิ ง วก401 ADDIE
model) แสดงดังรูปที่ 21 ดังนี้
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รูปที่ 21 ตัวอย่างการออกแบบการประเมินผู้เรียนด้วย ADDIE model ของรายวิชา วอ410
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมอาหารที่แสดงถึงความสอดคล้องกับ PLO
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
หลักสูตรฯ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนรายวิชา โดยให้ทุกรายวิชา
ใช้เอกสาร มคอ. 03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประเมินผลการเรียน
(Course Progressive Summary Report) นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังได้กำหนดให้นักศึกษาต้องทำการ
ประเมินการสอนของคณาจารย์ โดยจะแยกเป็นรายบุคคล และมีผลรวมของทั้งหลักสูตร โดยมีการ
จำแนกคำถามไว้ดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่
กำหนดไว้
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2. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่
เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับ
การเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน
ผูส้ อนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
3. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน
4. ผู้สอนเปิด โอกาสให้นัก ศึก ษาซักถามและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอก
ห้องเรียน
5. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสม
และเท่าเทียมกัน
6. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
7. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
8. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่า
กล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ
9. มีวธิ ีถ่ายทอดความรูท้ ี่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้
10. ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา)
11. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด
หลังจากเสร็จสิ้นภาคการศึกษาแล้ว ผู้เรียนทุกคน จะต้องทำการประเมินผู้สอนตาม
ความเป็นจริงโดยให้คะแนนเต็ม 5 จากถามข้างต้น จะสังเกตได้ว่า คำถามที่ 3 เป็นคำถาม
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ซึ่งแสดงถึงการให้คะแนนและแผนการให้คะแนนที่ใ ช้
ประเมินผู้เรียน มีความเที่ยงตรงหรือไม่ มีความเชื่อมั่นและโปร่งใสเพียงใด ลักษณะการให้
คะแนนรายแก่ผสู้ อนรายบุคคลและรายวิชา แสดงดังรูปที่ 22 ดังนี้
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รูปที่ 22 ตัวอย่างของผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาแต่ละรายวิชา
หลังจากเสร็จสิน้ ภาคการศึกษา
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รูปที่ 23 ผลการประเมินการเรียนการสอนภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ประจำปี 2563
ภาคเรียนที่ 1 (บน) และ 2 (ล่าง)
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นอกจากนี้ ระบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ยังสามารถประมวลผลออกมาเป็น
ภาพรวมของการเรียนการสอนของหลักสูตรด้วย ในรูปที่ 23 แสดงให้เห็นผลประเมินการเรียนการ
สอนในภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร เมื่อประมวลค่าเฉลี่ยของผลการเรียนการสอนแล้ว
พบว่า ค่าเฉลี่ยการเรียนการสอน อยู่ในระดับคะแนน 4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00 จึงอนุมานได้
ว่า การเรียนการสอนในภาพรวม เป็นไปได้ดี เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงรวมไปถึง เกณฑ์การให้
คะแนนและแผนการให้คะแนนในภาพรวมของหลักสูตรฯ เพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน ถูกใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ [3]
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) มีขั้นตอนที่ให้ผู้สอนกำหนดวิธีการ
และเกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าโดยให้ทุกรายวิชาแจ้งในเอกสาร
มคอ. 3 (อ้างอิงตัว อย่าง มคอ. 3) ซึ่งมีก ารอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ หรือแบบ
ประเมินผลการเรียน (Course Progressive Summary Report) แล้ว
ในปีการศึกษา 2563 มีหลายวิชาได้นำเทคนิคการป้อนข้อมูลกลับ (Reflective Thinking) ไป
ใช้กับนักศึกษาเพื่อให้ได้ให้ข้อคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา ผ่านผู้สอนแล้วสะท้อนกลับแนวคิด
พร้อมให้ข้อแนะนำ เพื่อส่งเสริมการเรียนกาการสอน ตัวอย่างในรายวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ
Project based learning เช่น
ตัวอย่าง 1 รายวิชา วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
• ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ในการออกแบบโรงงานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
• ใช้ Project-based learning เป็นรูปแบบการประเมิน
• ผู้เรียน ค้นคว้าในหัวข้อแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอาหาร
โดยมีการทำงานเป็นทีม ทีมละ 3 คน
• ผู ้ เ รี ย นนำเสนอผลการค้ น คว้ า และออกแบบแต่ ล ะขั ้ น ตอน ผ่ า น Video
conference หรือ On-site Presentation หรือแบบ Hybridge ผสมผสานทั ้ง
สองแบบ
• ผู้สอน ให้ Feedback และ comment ในการปรับปรุงในการนำเสนอแต่ละ
ครั้งในชั้นเรียนทันทีหลังการนำเสนอ พร้อมกับแนะแนวแหล่งค้นข้อมูล
และ แนวปฏิบัติในการออกแบบโรงงานอาหารแต่ละส่วนให้ถูกต้อง
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• ผูส้ อนกำหนดการส่งงานแก้ไขรอบใหม่ พร้อมเพิ่มเติมหัวข้อใหม่ที่นักศึกษา
ต้องศึกษาเพิ่มเติม อาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ขึน้ อยู่กับความยากง่ายของ
แต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างของผลงานที่นักศึกษารายวิชาได้ปรับปรุง ก่อนและหลังให้คำแนะนำแบบ Reflective
thinking แสดงดังรูปที่ 24

รูปที่ 24 ตัวอย่างการป้อนกลับการประเมินผูเ้ รียน แบบ Reflective thinking
ในรายวิชาวอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
หมายเหตุ : การประเมินผู้เรียนจากผลงานที่นำเสนอ ป้อนกลับผลประเมิน และให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงการออกแบบ
โรงงาน ในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยผ่านการสื่อสารการเรียนรู้ดว้ ย MSTEAM

ตัวอย่าง 2 รายวิชา วก306 การทำความเย็น (อ้างอิงเอกสาร Reflective thinking)
วัตถุประสงค์ของรายวิชานี เ้ น้นการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อศึกษาทฤษฎีวัฏจักร
การทำความเย็นแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของสารทำความเย็น การคำนวณภาระความเย็นสำหรับห้อง
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เย็น ออกแบบเลือกใช้อุป กรณ์หลักของระบบ ผู้เ รีย นสามารถเป็นวิศวกรชำนาญงานด้านการ
ออกแบบระบบทำความเย็นและเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบระบบทำความเย็นในอนาคตได้ ผูส้ อนจึงได้
ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ รู จ้ ักวิธีแสวงหาความรู แ้ ละ
ปลูกฝังให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ด้วยการใช้วิธีเรียนรู แ้ บบ Project Based Learning และใช้แนว
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ด้วยการมอบหมายงานกลุ่ม
(กลุ่มละ 6-7 คน) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ตัวผู้เรียนได้ทบทวนและสะท้อนการกระทำของตนเองเพื่อให้
นำความรูท้ ี่ได้รับไปออกแบบระบบทำความเย็น
การใช้แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ด้วย
การมอบหมายงานกลุ่ม
1. ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานที่ได้มอบหมาย เช่น เลือกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการทำความเย็น เองโดยผู้เรียน ค้นคว้าหาค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บผลผลิตเอง
เลือกอุปกรณ์ประกอบระบบทำความเย็นทั้งหมดจากแค็ตตาล็อก ออกแบบและเลือกขนาดท่อของ
สารทำความเย็นประกอบระบบทำความเย็นทั้งหมด เป็นต้น
2. ผู้สอนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คอยแนะชี้ทางการทำงาน และให้ผู้เรียนสะท้อน
คิดในกลุ่ม (FOCUS GROUUP)
3. ใช้การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น แนะแนวทางในการออกแบบเพื่อให้เกิด
การสะท้อนความคิดนักศึกษา การสะท้อนการคิดโดยการนำเสนองานในแต่ละสัปดาห์ และมีการ
คอมเม้นต์งานหลังนำเสนอ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการทำงานครั้งถัดไปล่วงหน้า
4. ในการสะท้อนคิดจากการทำงานกลุ่มสามารถโยงเข้ากับการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ง่าย และมองภาพได้ชัดขึน้
5. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูอ้ ยู่เสมอ
จากการประเมินผูเ้ รียน พบว่าแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิดของผู้เรียน
ได้ผลเป็นไปในทางบวก เช่น
1. ผูเ้ รียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น
2. ผูเ้ รียนมีการฝึกคิดวิเคราะห์ และวางแผนการทำงานที่ดี โดยต้องแบ่งเวลาเพื่อทำงานและ
เตรียมการนำเสนอ
3. ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจได้ดีข้นึ สรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
4. ผูเ้ รียนมีอสิ ระในการออกแบบ ทำให้มคี วามกระตือรือร้น และมีทักษะการตั้งคำถามก่อน
ทำงานถัดไป
รูปที่ 25 แสดง Feedback ของนักศึกษาต่อรูปแบบการสอนแบบ Reflective think ดังนี้
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รูปที่ 25 ผลสำรวจความคิดเห็นการเรียนการสอนในรายวิชา วก306 การทำความเย็น
ด้วยเทคนิค Reflective thinking
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สำหรับนักศึกษา
สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไว้ โดยจัดทำเป็นประกาศของคณะฯ ตามรูปที่ 26
นอกจากนี้ คณะยังได้มีช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ บนหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ (อ้างอิง อุทธรณ์
ร้องทุกข์คณะฯ) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เรียน สามารถร้องทุกข์ผ่านคณะฯ และดำเนินการต่อเนื่อง
มายังหลักสูตรได้

รูปที่ 26 ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สำหรับนักศึกษาของคณะ
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สำหรับหลักสูตรนั้น ผูส้ อนมีการแจ้งให้ผเู้ รียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ ด้วย
การกำหนดให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ.03 (อ้างอิง มคอ3 วอ310) ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูล
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สำหรับนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หรือแบบประมวลการสอน (Course Syllabus) ซึ่งใช้แจกในคาบแรกของชั้นเรียนและทำความเข้าใจ
ในข้อตกลงเรื่องการรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ ตัวอย่างของการแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
แสดงใน มคอ 3 ดังรูปที่ 27

รูปที่ 27 ตัวอย่าง มคอ 3 ที่กำหนดการประเมินผล และแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผเู้ รียนของ
รายวิชา วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้แจ้งสิทธิให้แก่ผู้เรียนในชั้นเรียนทราบเป็นระยะ เพื่อให้ความเป็น
ธรรมในการประเมินผลการเรีย นรู้แก่นัก ศึกษา ตัวอย่างเช่น ในรายวิชา วอ440 ผู้สอนได้ Post
ข้อความใน MSTEAM เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงสิทธิอุทธรณ์ในการตรวจสอบทักท้วงการให้
คะแนนในการสอบ ดังรูปที่ 28
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รูปที่ 28 ตัวอย่างการแจ้งสิทธิอุทธรณ์แก่ผเู้ รียนในช่วงระหว่างภาคการศึกษา
ของรายวิชา วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 5 – การประเมินผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

การดำเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย มีการวางแผน
และกำหนดวิ ธ ี ก ารประเมิ น ตามลั ก ษณะของ
รายวิชา และลักษณะของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชา
ของหลักสูตร และได้นำมาใช้นำร่องในบางรายวิชา
โดยใช้ PLO ของปี 2562 (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เอกสารรอ้างอิง
CR5
2559)
มี ก ารแจ้ ง ข้ อ กำหนดการประเมิ น ขั ้ น ตอนการ
ตรวจสอบ และวิธีการร้องทุกข์ เพื่อความเที่ยงตรง
และสามารถทวนสอบได้
มีประกาศเกณฑ์จากคณะเพือ่ ความโปร่งใส และมี
การสื่อสารให้ผู้เรียนทราบ

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
1. นำแนวปฏิบัตทิ ี่ได้ดำเนินการนำ
ร่อง มาประยุกต์ใช้กับ PLO 2563
ในปีการศึกษา 2564 ทั้งหลักสูตร
ปรับปรุง 2559 และ หลักสูตร
ปรับปรุง 2564
2. จัด KM สื่อสารกับคณาจารย์
ผู้สอน ถึงแนวปฏิบัตทิ ี่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ยังคงความ
หลากหลายในวิธีการประเมิน
ขึน้ อยู่กับรุปแบบการเรียนการสอน
ของแต่ละรายวิชา

60
AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ
รวมถึง การสืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตำแหน่ง และ
แผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระ
งานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มคี วามสามารถ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5. ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
6. นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม
ให้บรรลุผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
7. พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
8. ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
9. มีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
10. มีการทำวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่อ นตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดย
พิจารณาจากการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน
6. มี ก ารมอบหมายงานที ่เ หมาะสมกั บ ความรู ้ค วามสามารถ ประสบการณ์แ ละความ
เชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
โดยคำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินจิ ฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และนำไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่ พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร
9. มีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เ พื่อ
กระตุน้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
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10. มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บประเภทและจำนวนงานวิ จ ั ย กั บ เกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง
การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง การสิ้นสุดตำแหน่ง และแผนการเกษียณ)
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
จากมติคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ ... ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) โดยพิจารณาความเหมาะสมของกำลังคน
แสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
อ.มุกริน หนูคง

วันที่บรรจุ
1 มิ.ย. 2537
1 ก.ย 2547
1 พ.ค. 2550
30 มิ.ย. 2543
3 เม.ย. 2549
4 ม.ค. 2556
4 ม.ค. 2556
26 พ.ค. 2553
20 มี.ค. 2541
3 ก.ย. 25550

ประสบการณ์
สอน
26 ปี
16 ปี
14 ปี
20 ปี
14 ปี
7 ปี
7 ปี
10 ปี
22 ปี
8 ปี

วัน
เกษียณอายุ
1 ต.ค. 2575
1 ต.ค. 2579
1 ต.ค. 2582
1 ต.ค. 2574
1 ต.ค. 2581
1 ต.ค. 2582
1 ต.ค. 2583
1 ต.ค. 2579
1 ต.ค. 2567
1 ต.ค. 2581

เวลาที่
เหลือ
12 ปี
16 ปี
19 ปี
11 ปี
18 ปี
19 ปี
19 ปี
16 ปี
4 ปี
18 ปี
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรพบว่าคณาจารย์ 9 ท่านยังคงมีเวลาราชการเหลือ
มากกว่า 10 ปี คณาจารย์ทั้ง 10 ท่านมีภาระการสอน (FTET) การทำวิจัย ดังแสดงในหัวข้อ 6.2
อย่างไรก็ดีในระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้มีการวางแผนสัดส่วนความเหมาะสมตามภาระงาน
เอาไว้ และมีการประกาศเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์เข้าใหม่เอาไว้แล้ว เช่น คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และอื่ น ๆ ทางหลักสูตรจึงได้
ดำเนินการประชุมวางแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานหลักสูตร การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ดัง
แสดงในหัวข้อ 6.3
ในด้านการเพิ่มตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรนัน้ ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
ได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ไปเมื่อปี 2563 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะทราบผลภายในปีการศึกษา 2564 ต่อไป
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจำนวนนักศึกษาและภาระ
งานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การ
วิจัยและการบริการวิชาการ [2]
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับปรุง
2559) ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิเคราะห์ผลการคำนวณค่าภาระ
งานของอาจารย์ (FTET) ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะฯ ดังแสดงในรูปที่ 29
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รูปที่ 29 ตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ในปีการศึกษา 2563
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จากรูปที่ 29 ค่าภาระงานของอาจารย์ (FTEt) และค่าภาระงานของนักศึกษา (FTEs) สามารถ
นำมาคิดเป็นค่าภาระอัตรางานเฉลี่ย (FTE) พบว่า จำนวนอาจารย์ขั้นต่ำตามเกณฑ์ สกอ และจำนวน
อาจารย์พึงมีตามภาระงานสอนจริง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า FTE ของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
ป.ตรี FTE เฉลี่ย 5.61 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรพึงมีคือ 8 คน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากภาระ
งานเฉลี่ย FTE ดังในตารางที่ 4 เทียบอาจารย์ที่มีอยู่จริง 10 คน จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอได้
สามารถดูแลผูเ้ รียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
ตารางที่ 9 ค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.ตรี
ในปีการศึกษา 2563
ชื่อ
เทอม1
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วจิ ิตร
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
อ.มุกริน หนูคง
เฉลี่ย

17.32
17.40
7.07
5.99
12.42
12.98
8.47
0.33
1.78
12.55
9.63

ค่า FTE
เทอม2
รวมตลอดปี
8.12
10.87
7.11
7.55
13.55
8.65
11.70
5.01
8.82
9.04

25.44
28.26
14.18
13.54
25.94
21.63
20.18
5.34
1.78
21.37
17.76

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคั ดเลือ กบุ คลากรสายวิ ช าการซึ่ งประกอบด้ ว ย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง
การเลื่อนตำแหน่งบุคลากรถูกกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
เนื่องจากหลักสูตรฯ ยังมีจำนวนคณาจารย์ครบตามเกณฑ์ และภาระงาน FTE ยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถดูแลหลักสูตรได้อย่างทั่วถึง ดังนัน้ หลักสูตรจึงยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการด้วยหลักสูตรฯ เอง
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การคัดกรองจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรร
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บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง และการเลื่อนตำแหน่งบุคลากร โดยถูกกำหนดและประกาศให้ทราบทั่วกั น
ผ่านทางเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่)
ในส่วนของการดูแลหลักสูตรฯ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดประชุมกันทุกเดือน โดย
ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดประชุมผ่านระบบ MS Team มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนประกาศให้ทราบใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ เช่น
โครงการเพิ่มพูนทักษะช่าง
มอบหมายให้ ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
มอบหมายให้ รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
โครงการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานโรงงานอาหาร มอบหมายให้ อ.มุกริน คงหนู
ส่วนตำแหน่งทางวิชาการเป็นการวางแผนด้วยเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มีการติดตามการพัฒนาของคณาจารย์ของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ (Output) ที่ได้ออกมา
ตามแผนกลยุทธ์ โดยส่งผลตามมา (Outcome) ด้วยเนื่องจากการได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องถูก
ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการวิจั ย ความมีเสรีภาพทางวิชาการที่จะทำงานวิจัยที่ถนัด รวมทั้ง
ผลงานที่ได้สามารถนำไปประกวดระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการยอมรับ กระตุ้น และรางวัลแห่ง
ความสำเร็จโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
หลักสูตรฯ ได้วินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากร ตามผลงานที่ปรากฎในแต่ละ
ปี ในเอกสาร ปวช. 02 (อ้างอิงตัว อย่าง ปวช.02) ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานผลงานประจำปีของ
อาจารย์แต่ละคน พบว่า คณาจารย์ในหลักสูตร มีความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งหมด ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประกอบกับ ผลการประเมินการสอนของคณาจารย์ ประจำหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยการเรียนการสอน อยู่ในระดับคะแนน 4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00 จึงทำให้ประเมินได้ว่า
บุคลากรสายวิชาการของหลัก สูตร มี คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่เ พีย งพอในการดูแลหลักสูตรให้ มี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บุคลากรสายวิชาการแต่ละคน จะมีการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของ
ตนเองตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยใน 5 ประเด็นคือ การศึกษาระดับปริญญาเอก การพัฒนา
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การพัฒนาด้านวิชาชีพวิชาการเชิงอุตสาหกรรม การ
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พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และการพัฒนาการด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ
ดังแสดงในรูปที่ 30 (อ้างอิง เอกสาร IDP ของคณะ) ซึ่งจะเห็นว่าทางหลักสูตรใช้หลักเสรีภาพทาง
วิชาการในการติดสินใจ โดยมีการวินิจฉัยประเด็นที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้
ทางหลักสูตรยังได้กำหนดแผนติดตามในช่วงปี 2561-2564 โดยใช้หลักการส่งเสริมและยืดหยุ่น ใน
การเพิ่มเป้าหมายการพัฒนา พร้อมระบุเหตุผลหรือความสำคัญเร่งด่วนในแต่ละประเด็น

รูปที่ 30 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สายวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก
วินิจฉัยและนำไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสอบถามความ
ต้องการของคณาจารย์ในการไปฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ
โดยปกติแล้ว จะมีงบประมาณสนับสนุนจากคณะเป็นรายบุคคล ปีการศึกษาละ 20,000 บาท แต่
เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 และจำนวนนัก ศึก ษาที่ลดลง คณะฯ จึงมีนโยบายยกเลิกการ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่ยังคงสนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมพัฒนาตนเองที่ไม่มี
ค่าใช้จ่าย หรือ ผ่านระบบออนไลน์ที่ประหยัดค่าลงทะเบียน
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปี 2563 ที่
มีจำกัด เนื่องจากถูกตัดงบประมาณจากรัฐบาล มีมติสนับสนุนให้บุคลากรในหลักสูตรฯ สามารถเข้า
ฝึ ก อบรมหรื อ ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ แบบประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย ผ่ า นระบบออนไลน์ โดยจั ด สรร
งบประมาณ ประมาณ 30,000 บาท สำหรับบุคลากร 10 ท่าน (รวมทุกท่าน) ซึ่งสามารถถัวเฉลี่ยได้
ตามความจำเป็น
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พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ดังเช่นตารางที่ 10 โดย 90% ไม่ใช้
งบประมาณในการเข้าฝึกอบรมเลย แต่ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้
ตารางที่ 10 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
ผู้ดำเนินการ
/เอกสารอ้างอิง
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
/ อ้างอิงใบประกาศ EC

รศ.ดร.สมเกียรติ
จตุรงค์ล้ำเลิศ / อ้างอิงใบ
ประกาศ MOOC

รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย /
อ้างอิงหนังสือเชิญPADTHAI
ผศ.ดร.ชนวัฒน์
นิทัศน์วิจิตร

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
(1) เข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคน"
ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์. 21 เมษายน 2564.
ระบบออนไลน์.
(2) หลักสูตร GHPs & HACCP System Draft
Revision 5-2020 Requirement and
Interpretation (8-9 กรกฎาคม 2563) โดย SGS
Academy
(3) การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ครั้งที่ 7). วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม ประเทศไทย.
(1) ได้เรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC “สตาร์ท
อัพ มุ่งสู่ฝัน (2 ชั่วโมงการเรียนรู้) ” 8 พฤษภาคม
2021
(2) โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26
เมษายน 2564
(3) ร่วมรับฟังนโยบายและการบรรยาย เรื่อง
"นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนา
เกษตรไทย"
ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ
(4) การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่19).
วันที่ 21-27 มีนาคม เจ้าหลาวคาบ่านารีสอร์ท
จันทบุรี
เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ด้านนวัตกรรมอาหาร PADTHAI by Food
Innopolis”
การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและ
มวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที1่ 9). วันที่
21-27 มีนาคม เจ้าหลาวคาบ่านารีสอร์ท จันทบุรี

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
1. สามารถนำองค์ความรู้มาใช้สอนเรือ่ ง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย
และนวัตกรรมแก่นักศึกษาได้
2. นำองค์ความรู้ Update มาสอนใน
รายวิชา 440 สุขลักษณะและสุขาภิบาล
เพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร

3. นำผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนได้

1. นำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ
Startup

2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

สามารถนำมาใช้สอนเรื่องการออกแบบ
นวัตกรรม แนวคิดของผู้ประกอบการ
การนำเสนอผลงาน แก่นักศึกษา
ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ
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ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม /
อ้างอิงหนังสือตอบรับ

4. ผศ.ดร.กาญจนา นาค
ประสม

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ

(1) เข้าร่วมโครงการ ”แพลตฟอร์มเร่งรัดการ
เติบโตธุรกิจที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
ลึก (NSTDA Deep Tech Acceleration Program)”
โดยสนับสนุนจาก บพข. โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
25-28 กุมภาพันธ์ 2564

1. เพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการนำงานวิจัย
และนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจในการทำ
Start up จากงานวิจัยและเทคโนโลยีเชิง
ลึก โดยหลังอบรมเกิดแนวทางการ
ทำงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อต่อยอดใน
การเป็นผู้ประกอบการ
2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

(2) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 12th
International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,
Thailand, ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ได้
ร่วมประชุมทางวิชาการ
(1) หลั ก สูต ร ISO/IEC 17020:2012 Introduction 1. ได้ร่วมการฝึกอบรม
and Internal Auditor Course เ ล ข ท ี ่ ใ บ
ประกาศนี ย บั ต ร MASCI/I2007-08006 (1-3
กรกฎาคม 2563) โดย SGS Academy
( 2 ) ห ล ั ก ส ู ต ร GHPs & HACCP System Draft
Revision 5 - 2 0 2 0 Requirement and
Interpretation เ ล ข ท ี ่ ใ บ ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร
LDI.TH.FS.GH-01.20.I.0327 (8-9 กรกฎาคม
2563) โดย SGS Academy
(3) หลักสูตร GHPs & HACCP Draft Revision 52 0 2 0 Guideline of Developing Documented
Information เ ล ข ท ี ่ ใ บ ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร
LDI.TH.FS.GH-04.20.I.0002 (10 กรกฎาคม
2563) โดย SGS Academy
(4) หลักสูตร GHPs & HACCP Draft Revision 52020 Internal Audit เลขที ่ ใ บประกาศนี ย บั ต ร
LDI.TH.FS.GH-03.20.I.0012 (29-30 กรกฎาคม
2563) โดย SGS Academy
(5) หลัก สูต ร เทคนิค การยืด อายุการเก็บรักษา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในยุ ค COVID-19 (10-11
สิงหาคม 2563) โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(6) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 12th
International Conference on Science,
2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ
Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,
Thailand, ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
(1) เข้ า ร่ ว มงานประชุ ม วิ ช าการ The 12 th 1. ได้รว่ มประชุมทางวิชาการ
International Conference on Science, Technology
and Innovation for Sustainable Well-Being
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ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์

อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์

อ.มุกริน หนูคง / อ้างอิงการ
อบรม

(STISWB XII), Silpakorn University, Thailand, ใ น
วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
(2) การอบรมหลักสูตรการประเมินอายุการเก็บ
รักษาของอาหาร (วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563)
โดย บริษัทห้องปฏิบัตกิ ารกลาง (ประเทศไทย
จำกัด) มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตบางเขน
โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร AUN-QA กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน
2564
เข้าร่วมอบรม”โครงการกิจกรรมการอบรมที่
ปรึกษาTrain the Trainer (Consultant)”
จัดโดย อว ภาคเหนือ 2-4 ธันวาคม 2563
(1) เข้าร่วมอบรมในโครงการ Code in Place –
Python, hosted by Stanford University
(2) เข้าร่วมในโครงการการสร้างผู้ประกอบการ
ชุมชน (Local Startups)

2. ได้ร่วมการฝึกอบรม

นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตร ด้วย
หลัก Outcome-Based-Education

ทราบองค์ความรู้และทักษะการเป็นที่
ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้
คำปรึกษาแก่สถานประกอบการต่างๆ
1. สามารถนำมาใช้ในการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ
2. สามารถนำมาใช้ในการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนำมาใช้เพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
หลักสูตรฯ ได้มกี ารติดตามผลการการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผ่าน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้มกี ารกรอกแบบฟอร์มเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกำหนดให้บุคลากร ดำเนินการประเมินผล
งาน ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม โดยบุคลากรสายวิชาการ จะได้รับการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานขั้นต้นจากหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน (อ้างอิง ตามแบบฟอร์ม ปวช 02)
ครอบคลุม
• ภาระงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
• ภาระงานระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
• การพัฒนาตนเอง
• การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
• งานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
• พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
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ส่วนการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณาจารย์นั้น คณะฯ ได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ในหลักสูตรที่ทำ
ชื่อเสียงให้แก่คณะ และ หลักสูตรในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (อ้างอิง งานสัมมนาทบทวนแผน
ฯ) ดังรูปที่ 31

รูปที่ 31 การมอบใบประกาศนียบัตรผู้สร้างชื่อเสียงและผลงานให้แก่คณะฯ และหลักสูตรฯ
ประจำปี 2563
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นอกจากนี้ ระดับมหาวิทยาลัย ยังได้จัดพิธีเพื่อเป็นเกียรติ ในการนำผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ คือ ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม ในพิธีส่งมอบ
สิ่งประดิษฐ์จากผลงานวิจัย เพื่อใช้ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรโครงการหลวง โดย สวก. และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุน จำนวน 8 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
ดังรูปที่ 32 (อ้างอิง ข่าวส่งมอบสิ่งประดิษฐ์)

รูปที่ 32 พิธีการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ฤทธชัย อัศวราชันย์
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
หลักสูตรฯ ได้มกี ารตรวจสอบ ประเมิน และเปรียบเทียบประเภท และจำนวนงานวิจัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานดังข้อมูลในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ตารางทุนวิจัยที่ได้รับในปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำ
เลิศ

รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

ชื่อทุนโครงการ
1. การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผล
ลำไยสดเพื่อทดแทนการรแก๊สซัลเฟอร์
ไดออกไซด์

2. การพั ฒ นาต้ น แบบเครื่ อ งตรวจวั ด
ความแก่ ข องทุ เ รี ย นด้ ว ยเซ็ น เซอร์
ไมโครเวฟ
1. การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนใช้งาน
ตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบอุโมงค์
สลั บทิ ศ ทางก๊ า ซอิ น ฟราเรด-ลมร้ อ น
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1. ระบบควบคุมไบโอรีแอคเตอร์จม
ชั่วคราวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย
1. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การหมั กเชื้ อ เห็ด
หลินจือในน้ำลำไย
2. การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดมุก
จากเฉาก๊วย

3. การพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ม ไซเดอร์ ลำไย
ผสมเม็ดบีดส์สารสกัดเมล็ดลำไย
4. การพัฒนาเครื่ องหมัก น้ ำส้ ม สายชู
จากเนือ้ ผลกาแฟ

5. การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้
หอมเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง

ปีที่ได้ทุนวิจัย (มูลค่า)
2563
สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(2,325,600 บาท)
2564
สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(2,943,688บาท)
2563
ทุนบัณฑิตศึกษา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(108,000 บาท)
ปี 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
(250,000)
2563
ทุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(350,000 บาท)
2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท แอลพีเอชพี
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
(200,000 บาท)
2563
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร (45,000 บาท)
2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทกาแฟ
ชาวไทยภูเขา จำกัด
(497,310 บาท)
2563
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม 1. การพัฒนาสูตรตำรับสมุนไพรอัดเม็ด
ที ่ ม ี ก ารใช้ ส ำหรั บการผลิ ต น้ ำ นมใน
มารดาหลังคลอด
2. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื ่ อ สุ ข ภาพ
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจาก
เนื้อกาแฟ

4. การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากทุเรียน
เป็ น สารสกั ด เชิ ง หน้ า ที ่ เ พื ่ อ ใช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชสำอาง และวัสดุ
ภัณฑ์
5. การแปรรู ปผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สุข ภาพ
จากผักและผลไม้อนิ ทรีย์

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ

1. การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ
ช่วยสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง

2. การแปรรู ปผลผลิต ทางการเกษตร
ด้ ว ยระบบอบแห้ ง แบบผสมผสาน
อัจฉริยะ
3. การศึ ก ษาผลของสมบั ต ิ ท างเคมี
กายภาพและการใช้ พ ลั ง งานของการ
อบแห้งใบมะกรูดด้วยระบบผสมผสาน
ของฮีตเตอร์และปั๊มความร้อน

(50,000 บาท)
2561-2563
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
( 600,000 บาท)
2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและวิสาหกิจ
ชุมชนผสมผสานบ้านศาลาไทย
(211,200 บาท)
2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทกาแฟ
ชาวไทยภูเขา จำกัด
(396,000 บาท)
2563
สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(3,645,800 บาท)
2563
ทุน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(80,000 บาท)
2563-2564
โครงการทุน พวอ. ระดับปริญญา
โท
(276,000 บาท)
2563
ทุนงบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจำปี 2563
(450,000 บาท)
2563
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.)
(80,000 บาท)
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4. การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลด
การใช้สารเคมี

2563
ทุนโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(50,000 บาท)

จากตารางที่ 11 ซึ่งแสดงจำนวนทุนโครงการวิจัย พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการ
ได้รับทุนวิจัยจำนวน 18 ทุน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 11,546,288 บาท เทียบเป็นสัดส่วนเงินวิจัยต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร เท่ากับ 1,154,628.8 บาทต่อคน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ 190,000 บาท ต่อคน (อ้างอิง แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยปี 2563)
ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ด้านการวิจัย
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงสถิติ จำนวนวนทุนที่ได้รับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563
ปีการศึกษา จำนวนทุน มูลค่ารวม (บาท) จำนวนผลงานทางวิชาการ (ชิน้ )
2559
5
1,179,200
14
2560
13
9,421000
15
2561
11
4,102,600
16
2562
9
4,222,520
16
2563
18
11,546,288
23

จากตารางที่ 13 พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ จำนวน 23 เรื ่ อ ง เที ย บได้ เ ป็ น +233% เที ย บกั บ เกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไว้เพียง 40% และเมื่อเทียบ
Benchmark ของหลักสูตรเองตั้งแต่ปี 2559 พบว่า มูลค่าทุนวิจัยของหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้นในอัตรา
+979% และ จำนวนผลงานเผยแพร่ ส ู ง ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งในอั ต รา +95.8% รายละเอี ย ดของ
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก
• เอกสารอ้างอิง ผลรวมถ่วงน้ำหนัก ของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
นับชิน้ งานตามปีปฏิทิน 2563
• เอกสารอ้างอิง รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ นับชิ้นงานตามปีปฏิท ิน
2563
ตารางที่ 14 ประเภทและจำนวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี 2558-2563

ปี
การศึกษา

2558
2559
2560
2561
2562
2563

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

ประเภทผลงานตีพิมพ์
รายงานสืบ
บทความ บทความ
เนื่องจากการ
วิจัย
วิจัยระดับ
ประชุม
ระดับชาติ นานาชาติ
วิชาการระดับ
(0.8)
(1.0)
นานาชาติ
(0.4)
3
2
4
2
6
4
1
6
3
1
3
7
5
3
8

รวม

ตัว
ผลงาน
ตีพิมพ์
ต่อบุคลา
การสาย
วิชาการ

14
14
15
16
16
21

2.8
2.8
3.0
3.2
3.2
3.5

ตำรา
(1.0)

1
1
-
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จากตารางที่ 14 ข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเภทและจำนวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี
2558-2563 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยจำนวนชิ้นผลงานที่เพิ่มขึ้นมีระดับคุณภาพสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (เพิ่ม
ระดับความเป็นนานาชาติ) ในขณะที่ ตัวผลงานตีพิมพ์ต่อบุคลาการสายวิชาการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลมาจากการวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีแผน
วงจรควบคุมภาพ (PDCA) โดยมีการส่งเสริมทั้งคุณภาพอาจารย์และกิจกรรมส่งเสริมคุ ณ ภาพ
ผลงานของนักศึกษา จากการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของหลักสูตรฯ ในการ
ดำเนินการวิจัยและผลงานวิชาการ มีการกำกับติดตามบุคลากรทางวิชาการ มีการสนับสนุน และให้
การชื่นชมยกย่องผลงานงานวิชาการ โดยทิศทางการทำวิจัยของหลักสูตร และคณะฯ มีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน ตามนโบายของมหาวิทยาลัย ทางด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 6 – คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรสาย
วิ ชาการ ครบถ้ ว น เป็ น ไปตามเกณฑ์
ของ คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ผลั ก ดั น ในมี ก ารเพิ ่ ม ผลงานวิ จั ย
ตำแหน่ งวิ ชาการ และทุ น สนับสนุน
วิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก

มีการประเมินคุณภาพและผลงานของ
สายวิชาการทุกปีการศึกษา และมีการ เอกสารอ้างอิง
พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
CR6
หลักสูตรมีผลงานวิจัยระดับชาติ และ
นานาชาติ
มีการแสดงผลงานวิจัย ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์
ที่สูงกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

พัฒนาและติดตามผลของระบบ IDP
online ผ่านคณะ

6.6
6.7

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

พัฒนาเกณฑ์การให้รางวัลจาก
นโยบายผ่านคณะ
รักษาระดับผลงานวิจัยให้อยูใ่ นระดับ
ที่สูงกว่าเกณฑ์ และ พัฒนาการ
เทียบเคียงผลงานกับหลักสูตร
วิศวกรรมอาหาร ป.ตรี กับ
มหาวิทยาลัยอื่น
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดำเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ
การวางแผนความต้ อ งการห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร สิ ่ ง อำนวยความสะดวกด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริก ารนัก ศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และมีการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความ
จำเป็นพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและ
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดำเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
เนื่องจากทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง 2559) ได้มีการบริหารการใช้งานบุคลากรสายสนับสนุนรวมกันกับทางหลักสูตรวิศวกรรม
อื่น ๆ อีก 5 สาขา ซึ่งมีจำนวน 3 รายคือ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (นายประถม พิชัย) เจ้าหน้าที่
ธุรการทั่วไป (นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร) และเจ้าหน้าที่การเงิน (นางสุนทรี หาญพรหม)
ส่วนทางมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดแผนอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
บริหารอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ให้
น้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันมีสัดส่วนที่มาก ดังนั้น จึงได้มกี ารรับบุคลากรสายสนับสนุนในกรณีที่
ทดแทนผู้ลาออกเท่านั้น สำหรับหากส่วนงานใดมีบุคลากรที่เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์
อัตรากำลังของส่วนงานนั้นก่อน หากมีอัตรากำลังที่เพียงพอแล้ว ก็จะไม่จัดสรรอัตรากำลังทดแทน
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ให้ (อ้างอิง : มติท ี่ป ระชุมกรณีบ ุค ลากรที่เ กษีย ณอายุ ) และกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ท ี่ไ ด้รับ
มหาวิทยาลัยจะใช้วิธ ีการให้ล ูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติมานานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนัก งา น
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง : มติที่ประชุมให้รับลูกจ้างชั่วคราวสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ) ซึ่งเป็น
การช่ว ยเหลือลูก จ้างชั่ว คราวให้มีความก้าวหน้า และลดกรอบอัตราลูก จ้างชั่วคราวพร้อมทั้ง
ประหยัดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ตารางที่ 15 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรร่วมสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรม
อาหาร ทั้ง 5 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
บุลากรสายสนับสนุน

-บุคลากรห้องสมุด
-บุคลากรห้องปฏิบัตกิ าร
-บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-บุคลากรด้านงาน
บริหารงานธุรการ
-บุคลากรด้านงาน
บริหารการศึกษา
จำนวนทั้งหมด

ระดับมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ปริญญาโท

ระดับคณะ
ปริญญา ปริญญาโท
ตรี
1
1
-

ระดับหลักสูตร

30
-

11
3
-

-

-

4

-

1

-

-

2

-

1

3

1
-

3

จากตารางที่ 15 จะเห็นว่าทางหลักสูตรฯ มีเจ้าหน้าที่สารสนับสนุน 3 ท่าน (ใช้งานร่วมกัน 5
หลักสูตร) ดังนัน้ จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณของสาขาให้ไว้เป็นงบส่วนกลางใช้สนับสนุนบุคลากรทั้ง
3 ท่าน ไปพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในแต่ละปี เช่น การอบรมระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง งานอบรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และการดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
นอกจากนั ้ น ทางหลั ก สู ต รวางแผนการเพิ ่ ม ทั ก ษะวิ ช าชี พ ( Reskill) ให้ บ ุ ค ลาการ
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ ทางหลักสูตรวางแผนให้ นายประพันธ์ จิโน วิศวกรรมโลหการ ชำนาญการ เข้า
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเชื่อมสแตนเลส สามารถนำมาใช้ในการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาที่ผ่านวิชา
มจ 497 สหกิจศึกษาในปีการศึกษานี้ให้เพิ่มเนื้อ หาดังกล่าวก่อนไปสหกิจศึกษา และนายประถม
พิชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สามารถนำมาใช้ในการสอนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นวิชาที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
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นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำภาคการศึกษา เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
ตัวอย่างเช่น ได้มีการวางแผนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำปี
2564 ในช่วงก่อนเปิดเทอม คือ ภายในเดือนมิถุนายน และวางแผนการสนับสนุนการเรียนการสอน
ทั้งในด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เป็นต้น รูปที่ 33 แสดงตัวอย่างการจัดแผนปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2564

รูปที่ 33 แผนปฏิบัติงานเพื่อสำรวจความพร้อมของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอน

ตัวอย่างของผลการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การสอน จากสายสนับสนุน แสดง
ดังรูปที่ 34
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รูปที่ 34 ตัวอย่างผลสำรวจการเตรียมความพร้อมโรงฝึกปฏิบัติการจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
7.2 มีการกำหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกใน
การแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกำหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตาม
คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามแนว Competency (อ้างอิง : คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง )
และกำหนดให้ บ ุ ค ลากรผู ้ ส มั ค รตั ้ ง แต่ ว ุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาตรี ข ึ ้ น ไป ต้ อ งมี ผ ลทดสอบความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย และในกระบวนการสรรหายั ง มี ก ารแต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ต ิ คณะกรรมการออกข้ อ สอบที ่ อ อกข้ อ สอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และมีค วามเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัครอย่าง
แท้จริงมาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้น เป็นไปตาม
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ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) นอกจาก
การดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการสรรหามีการใช้ระบบ
คุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรู้ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ในการ
ทำงาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและดำรงตำแหน่งในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้มา
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
ได้มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ (อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 36/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562) เป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
การเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับ สนุนมี career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (อ้างอิง : มติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้กำหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และ
เห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ด้วยผลงานให้กับทุกตำแหน่งโดยไม่จำกัด
จำนวน ทั้งนี้ ยกเว้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ โดยต้องขอประเมินค่างาน
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดั บ ชำนาญการพิ เ ศษ ที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ำหนดให้ เนื ่ อ งจากอยู ่ ร ะหว่ า งการ
ดำเนินการวิเคราะห์ค่างานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป
หลักสูตรฯ ได้ใช้วางแผนแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรไว้
ในอนาคตเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่านสนับสนุนเกษียรณอายุราชการในอีก 5-10 ปีข้างหน้าต่อไป โดยกลไก
การพัฒนาได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากส่วนกลาง เพื่อวัดมาตรฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาและเชิดชู
ผลงาน
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
มหาวิทยาลัย มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้
ความสามารถของบุค ลากร ตั้งแต่ป ี 2552 และต่อมาในปี 2553 ได้นำการประเมินสมรรถนะ
ดังกล่าว มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน โดยได้จัดทำเป็น
คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
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สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละตำแหน่ง
ในการประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
ในส่วนของการติดตามการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำผลการ
ประเมิ นสมรรถนะของบุ ค ลากร โดยใช้ ผ ลการประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ ราชการของข้ า ราชการ/
ลูกจ้างประจำ (รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน) / ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ 1
ตุลาคม ของปี - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ที่แต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานมายังกองการเจ้าหน้าที่
และนำผลการประเมินดังกล่าวมาดำเนินการสรุปเป็นผลการประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในแต่ละปี และนำหัวข้อสมรรถนะที่มีบ ุคลากรประเมินสมรรถนะได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ไปศึกษา
รายละเอียด เพือ่ นำไปจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะในด้านนั้น ๆ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว มาใช้ในการ
วัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
เห็นว่าสมรรถนะดังกล่าวควรมีการปรับปรุง เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้การทำงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มีการทำงานที่มปี ระสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
ดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ซึ่ง
คาดว่าจะได้สมรรถนะที่ได้ทำการปรับปรุงนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2564 อย่างสมบูรณ์
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับปรุง
2559) ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มกี ารจัดทำสมรรถนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยมี
ผลประเมินเป็นประจำทุกปี พร้อมสนับสนุนเงินรายได้ของสาขาให้ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
7.4 มีการวินิจฉัย ความต้อ งการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร
จากแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : IDP ที่ (อ้างอิง : แบบฟอร์ม
IDP) และการวิเคราะห์ช่องว่าง Gap Analysis จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร แยกตามตำแหน่ง
งานหรือภาระงานที่รับผิดชอบ (อ้างอิง : รายงานข้อมูล Gap Analysis) เพื่อนำไปสู่การวางแผน
พัฒนาและการฝึกอบรม โดยมหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร (อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร) และ (อ้างอิง : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 14) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร โดยได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ้างอิง : แผนการ
บริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562) และกำหนดให้ทุกหน่วยงาน
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นำแผนดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน (อ้างอิง : บันทึกข้อความที่
ศธ 0523.1.7.3/ว37 เรื่องการส่งแผนพัฒนาบุคลากร)
มีการติดตามด้านการพัฒนาตนเองตาม IDP ที่บุคลากรได้กำหนดไว้นั้นเป็นไปตามที่
กำหนดหรือไม่ โดยการประเมินจากผู้ บังคับบัญชา และมีการประเมินแผนพัฒนาพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามตัวชี้วัดในแผน (อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่
2/2562 หน้าที่ 5) พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะจากที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มาเป็น
แนวทางในการวางแผนและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมเข้าอบรม ในการพัฒนาบุคลากรของปีต่อไป
(อ้างอิง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 10) และ (อ้างอิง
: แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563) ดังแสดงในรูปที่ 35

รูปที่ 35 แสดงรายการและหลักสูตรที่เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนควรไปร่วมอบรม

หลักสูตรฯ ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของ
บุคลากรตาม IDP ที่บุคลากรได้จัดทำขึ้นและประสงค์เข้าฝึกอบรมตามความสนใจเป็นประจำทุกปี
ซึ่งในปี
2563
ที่ผ่านมา
นายประพันธ์
จิโน
วิศวกรโลหการ
ชำนาญการ
ได้เข้าอบรมการอบชุบชิน้ งานโลหะ และ นางสาวจีราพร
ทิพย์เนตร เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA จัดขึน้ โดยงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 28 เมษายน 2564
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7.5 มีก ารบริหารผลการปฏิบ ัต ิงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การ
ยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
มหาวิทยาลัย มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้าน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จ ั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในทุ ก ปี ปี ล ะหนึ ่ ง ครั ้ ง โดย
มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น
(อ้างอิง : คำสั่งคณะทำงานฯ) และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น
(อ้างอิง : คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก) โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์
เดี ย วกั น กั บ ของข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจำดี เ ด่ น (อ้ า งอิ ง : หลั ก เกณฑ์ ) โดยอนุ โ ลมตาม
หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ต ิ การครองคน ครองตน ครองงาน และผลงานเป็ น ที ่ ป ระจั ก ษ์ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 คน ส่งผลไปยังต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างอิง : หนังสือส่งรายชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ)
โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำดีเด่น จะได้เข้าพิธีมอบเกียรติบัต ร เข็มเชิดชูเกียรติ
(ครุฑทองคำ) และหนังสือที่ระลึกในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และได้รับการ
จัดสรรวงเงินเลือ่ นค่าจ้างเพิ่มเติมจากส่วนกลาง เป็นประจำปีทุกปี
หลักสูตรฯ ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยมีระบบการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผล
การปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านสนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการใน
ทุ ก ปี ปี ล ะหนึ ่ ง ครั ้ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานเพื ่ อ ประสานการคั ด เลื อ ก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ดีเด่น ซึ่งหลักสูตรและ
คณะฯ ดำเนินการส่งตัวแทนเข้าประกวดทุกปี
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

หลั ก สู ตรมีการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ ท ี ่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด
ครบทุกขั้นตอน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
ไม่มี
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจำเป็น
4. มีการจัดการให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนัก ศึกษา
และการบริ ก ารสนั บ สนุ น นัก ศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ เพื ่ อ ปรั บ ปรุง การเรี ย นและความรู ้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทำงาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของคุณภาพการเรียนรูข้ อง
นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้าง
เสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและ
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ได้
จัดทำแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 02 และกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ
เบือ้ งต้นตามที่กำหนดไว้ใน มคอ. 02 การรับนักศึกษาของหลักสูตรดำเนินการผ่านมหาวิทยาลัยตาม
ปฏิทินการรับนักศึกษาที่ ทปอ. กำหนด
หลักสูตรฯ ได้ประกาศสื่อสารการรับนักศึกษาบนเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี โดย
ในปี 2563 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการประกาศรับนักศึกษาใหม่ปี 2564 รวมถึงกำหนดนโยบายและ
เกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ไว้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันผ่านทาง website ของทางมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เว็บไซต์รับเข้าสำนักบริหารฯ (อ้างอิงระบบรับเข้า MJU-TCAS) และ เอกสารแนะนำหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง เอกสารแนะนำหลักสูตรม.แม่โจ้) และเกณฑ์รับเข้าของนักศึกษา (อ้างอิง
กำหนดหลักเกณฑ์รับเข้า) ดังรูปที่ 36
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รูปที่ 36 การกำหนดคุณสมบัติการรับเข้าของนักศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรฯ มีการเผยแพร่หลักสูตรฯ ทั้งฉบับปรับปรุงปี 2559 และ ฉบับปรับปรุง 2564
บางส่วน โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•

เว็บไซต์ของคณะและหลักสูตร
หน้า Facebook Page วิศวกรรมอาหาร
เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับแนะนำหลักสูตรฯ
วิดีโอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
เอกสารแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
เอกสารแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 37 ตัวอย่าง Facebook Page และ เอกสารเผยแพร่ ฉบับปี 2564 ที่มขี ้อมูลที่ Up-todate และสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564
นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้มีการเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบ Interactive
ผ่านการสื่อสารทั้ง Line Group และ Facebook page เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนใหม่ TCAS 64 ได้เข้าใจ
หลักสูตรได้เบือ้ งต้น โดยหลักสูตรได้มกี ารจัดแนะแนวหลักสูตรแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MSTeam
และมีคลิปแนะแนวหลักสูตรไว้ในหน้า FB page มีผเู้ ข้าถึงมากกว่า 11,000 ราย และมีผู้ Engage อยู่
147 ราย
ในการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรได้ดำเนินการตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
• ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเว็บไซต์ Admission MJU-TCAS ของ สำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
• ผ่านสื่อ Social เช่น Facebook Page (อ้างอิง Link FB Page) และ Line group TCAS
• ออกพืน้ ที่ ประชาสัมพันธ์ ตามโรงเรียนมัธยมที่ได้ทำ MOU ร่วมกับคณะฯ 6 ครั้ง
(อ้างอิงเอกสารประสัมพันธ์ On-site) ดังรูปที่ 38
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รูปที่ 38 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร แบบ On-site ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
8.2 มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรฯ ได้มกี ารวางแผนการรับเข้านักศึกษาอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA ดังรูป

รูปที่ 39 การพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ ซึ่งมีการกำหนด ประเมินกระบวนการ และ
เกณฑ์การในคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรฯ
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หลักสูตรฯ ได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมี
วิธีการรับสมัครดำเนินการคัดเลือกผ่านระบบของ ทปอ และ MJU-TCAS และกำหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผูส้ มัครดังนี้
• ต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมปลาย กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
• สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า
2.50 นอกจากนั้นคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ ต้อง
มากกว่า2.50
รวมทั้งมีการจัดทำตารางการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินการรับนักศึกษาตามที่
ทปอ. กำหนด
จำนวนนักศึกษาที่สนใจสมัครและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารในระหว่างปีก ารศึกษา 2561-2563 มีแนวโน้มลดลง แต่ปีการศึก ษา
2564 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 16 เนื่องการลดลงของจำนวนประชากรในวัยที่เข้าศึกษาและ
ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตร ดังนั้นในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงทำ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์โดยเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรมาร่วมรับฟังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนมัธยม
ปลายโดย ผศ.ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร เพื่อเพิ่มการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผสู้ นใจมากยิ่งขึน้
ตารางที่ 16 สถิตกิ ารรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ปีการศึกษาที่รับเข้า จำนวนที่ประกาศรับ
จำนวนผูส้ มัคร จำนวนที่ลงทะเบียน
2564
40
176
32*
2563
40
30
2562
50
51
22
2561
50
141
48
*ยืนยันสิทธิ TCAS แล้ว ณ วันที่ 1 มิย. 2564 และยังมีการสมัครได้อกี 2 รอบ

ผลของการพัฒนาระบบการรับเข้า การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทำให้หลักสูตรมีจำนวนผูส้ มัครเข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.ตรี
เพิ่มขึน้ คือ อยู่ระหว่างการรับเข้านักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนผูส้ มัคร TCAS รอบที่ 1 2
และ 3 แล้วดังรูปที่ 40
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รูปที่ 40 จำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนและยืนยันการเข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ปี
การศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 3 รอบ
จากตารางที่ 16 และรูปที่ 40 พบว่า ในแต่ละรอบของการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตร ผ่าน
ระบบ TCAS ทั้ง 3 รอบ มีจำนวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อเป็นที่น่าพอใจ ณ วันที่ 1
มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 32 คน จากเป้าหมาย 40 คน คิดเป็น 92.5% คาดว่าผู้เข้าเรียนในปี
2564 จะได้คุณภาพและจำนวนของผูเ้ รียนเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากได้มกี ารแนะแนวการศึกษา
แบบรวมผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว 2 ครั้ง ทำให้ผู้เข้าเรียนใหม่รับทราบระบบการเรียนการสอน
ทรัพยากร และแนวทางการสอนของหลักสูตรก่อนเข้าศึกษาได้ถูกต้อง
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาระบบการรับเข้าดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
• การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก Interactive social engagement และการ On-site
visit เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
• การกำหนดเกณฑ์รับเข้า และการประเมิน เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
• การแจ้งเกณฑ์การรับเข้าและการประเมินผลการรับเข้า ระหว่างการประชาสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
8.3 มี ร ะบบในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการศึ ก ษาและภาระการเรี ย นขอ ง
นักศึกษาที่เพียงพอ [3]
เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) จึงได้ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรีย นของนัก ศึก ษาผ่านระบบบริก ารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง ระบบทะเบียนสำนักบริหารฯ) ดังรูปที่ 41
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รูปที่ 41 ตัวอย่างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อความก้าวหน้า ผลการศึกษา
และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
นอกจากนี้ ทุกภาคการศึกษา จะมีการประชุมรวมคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (วิศวกรรม
เกษตรและวิศวกรรมอาหาร) และประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประจำภาคการศึกษา ในการประชุมดังกล่าวจะมีการตรวจสอบผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา
มีการหารือในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการประเมินที่ผิดปกติ และแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน
ส่วนภาระการเรียนของนักศึกษานั้น หลักสูตรฯ ได้มอบหมายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ให้
อาจารย์ ท ี ่ ป รึก ษาได้ พ ิ จ ารณาความก้ า วหน้ า ผลการศึ ก ษา และภาระการเรี ย นของนัก ศึก ษา
รายบุคคลแล้ว จะให้คำปรึกษาและแนะนำนักศึกษารายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบในสิ่งที่ดีและ
สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขผ่านระบบที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 41
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้เริ่มพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังฉบับใหม่ (PLO 2563)
และได้ระบบติดตามการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ (A) มิติของความรู้ (K) และด้านทักษะ (S) โดยทดลองให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
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ประเมินตนเองตาม PLO 9 ข้อ ว่าตนเองบรรลุความคาดหวังอยู่ในระดับใด ผลการประเมิน แสดง
ดังรูปที่ 42 (อ้างอิงข้อมูล ผลการสำรวจประเมินตนเอง)

รูปที่ 42 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาต่อความคาดหวังผลการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 4 และ 3 ด้วย PLO 2563
ตารางที่ 17 สรุปผลประเมินตนเองของนักศึกษาต่อความคาดหวังการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
และ 4 ด้วย PLO 2563
ระดับคะแนน (เต็ม 10)
ความคาดหวังของผูเ้ รียน
นศ.ปี 4 นศ.ปี 3
PLO 1 ผูเ้ รียนสามารถสนับสนุนการออกแบบเครื่องจักรกลอาหารได้
6.3
6.1
PLO 2 ผูส้ ามารถปฏิบัติงานในโรงงานอาหารได้
6.1
5.2
PLO 3 ผูเ้ รียนสามารถหาความรูใ้ หม่ทางวิศวกรรมอาหาร
7.0
5.6
PLO 4 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง
7.1
5.4
PLO 5 ผูเ้ รียนสามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
6.1
4.4
PLO 6 ผูเ้ รียนสามารถทำงานเป็นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร
7.8
6.2
PLO 7 ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
6.7
5.8
PLO 8 ผูเ้ รียนมีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณ
8.0
7.2
PLO 9 ผูเ้ รียนมีจิตสำนึกต่อสังคม
8.6
8.0
เฉลี่ย
7.1
6.0
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จากรูปที่ 42 และ ตารางที่ 17 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 3 ประเมินตนเองอยู่ว่ามี ผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.1 และ 6.0 จากคะแนนเต็ม 10 โดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะมีค่าผลการเรียนรู้ที่สูงกว่าปี 3 ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่หลักสูตร
คาดหวังไว้ และเป็นแนวโน้มเดียวกันที่คาดหวังไว้กับ YLO
จากแนวคิดการพัฒนาการประเมินความคาดหวังของนักศึกษาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การ
ประเมินตนเองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน เป็นหนึ่งในวิธีการประเมินผู้เรียนที่ทำให้เห็น
ภาพว่าผู้เรียนได้มี Output ความสำเร็จอย่างไร ในปีการศึกษา 2564 นี้ หลักสูตรฯ จะได้ทำการ
พัฒนาวิธีการปรเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน เพื่อให้เป็นการยืนยันผลเพิ่มเติม อย่างนี้ 3 วิธีการดังนี้
▪ ประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยการประเมินตนเองของผู้เรียนทั้ง PLO 2563 ทั้ง 9 ด้าน
▪ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยอาจารย์ ผ ู ้ ส อน จาก PLO และ CLO จากระบบเอกสาร
มคอ 3 และ มคอ 5 ทั้ง 9 ด้าน
▪ ประเมินผลการเรียนรู้ เฉพาะข้อ 9 จากระบบระเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.4 มี ก ารจั ด ให้ ค ำแนะนำทางวิ ช าการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การแข่ ง ขั น ของ
นักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการทำงาน [4]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ได้
จัดให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุน
นักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับ งานกิจกรรมพัฒนานัก ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ควบคู่กับการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และวิชาชีพที่อยู่นอกเหนือตำราเรียน โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2557 ดังนี้ (อ้างอิง ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
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1. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง (เทียบเข้าเรียน) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 40 ชั่วโมงถึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 16 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80
ชั่วโมง ถึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา
และมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการพัฒนาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย ความเป็นผู้นำ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มหาวิท ยาลัย กำหนด (ประกาศมหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริม
หลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมในลักษณะบังคับ) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
คณะกำหนด กิจกรรมเลือกเสรี(ประเภทกิจกรรม)อาทิเช่น ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและประกาศกำหนดกิจกรรมบังคับเลือก และประกาศการเทียบค่าประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการเทียบประเภทประสบการณ์กิจกรรมด้านพัฒนา
นักศึกษา และการเทียบจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งระบุในประกาศฯ ดังรูปที่ 23

รูปที่ 43 ข้อความบางส่วนที่ปรากฏในประกาศ ประกาศการเทียบค่าประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
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ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการเทียบค่าประสบการณ์ จะถูกนำไประบุเป็นประวัติด้าน
กิจกรรมพัฒนานัก ศึกษาใน “ตัว อย่างใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลัก สูตร” ของ
นั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ ใ บรายงานผลดั ง กล่ า วควบคู ่ ก ั บ ใบรายงานผลการศึ ก ษา
(transcript) ในการสมั ค รงาน สามารถสร้ า งความมั ่ น ใจให้ ก ั บ ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ว่ า นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือตำราเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สร้างโอกาสใน
การจ้างงานให้แก่นัก ศึก ษา และเพื่ออำนวยความสะดวกและบริก ารให้ แก่นัก ศึก ษา สามารถ
ตรวจสอบประวัติก ารเข้าร่ว มกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านเว็บ ไซต์ www.msat.mju.ac.th ซึ่งใน
เว็บไซต์ดังกล่าวมีการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ประวัติ
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการแสดงข้อมูลนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับหลักสูตร
หลักสูตรได้นำผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่ม
ถูกประเมินความพึงพอใจ โดยสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 11.5 มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของนัก ศึก ษาให้ดีขึ้น ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจึงส่งเสริม
กิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ดังนี้
การออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 อ.พิสุทธิ์ กลิ่นขจร อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ และผศ.ดร.
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร นำทีมนักศึกษาชมรมวิศวกรรม แม่โจ้ ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ มูลนิธิ
สานฝันสันติภาพ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้เชิงวิศวกรรมที่ได้
เรียนมาเพื่อออกแบบและสร้างชุดสูบน้ำจากบ่อน้ำด้วยการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายและลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบและสร้างชุดเตาเผาถ่านไม้ เพื่อนำไปติดตั้งให้ใช้งานจริง
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ซ่อมแซมโครงสร้างศาลาพัก ผ่อน
ซ่อมแซมโครงสร้างเล้ าหมูและล้อมเล้าเป็ด ล้อมรั้วบ่อเลี้ยงปลา ทำราวกันตกทางเดิน สร้างฝาย
ชะลอน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงแกะสลัก งานศิลปะกราฟฟิต้ีกำแพงรัว้ โครงการ ตีเส้นสนามกีฬา และ
อื่นๆ ดังในรูปที่ 44
ลิง้ ค์คลิปวีดโิ อ : อ้างอิง วิดิทัศน์ออกค่ายอาสา
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รูปที่ 44 กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานการวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารใน
การปฏิบัติงานหรือการเผยแพร่แก่สังคม นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในนำผลงานวิจัยที่มี
องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารไปใช้ประโยชน์ทางด้านการบริการวิ ชาการด้วยการเผยแพร่แก่
สังคม เพื่อปรับ ปรุ ง และพั ฒนาการเรีย นรู ้ ทัก ษะและความสามารถในการทำงานขึ ้น อีก ด้ ว ย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอาสาอื่น ๆ ที่ส่งเสริมความมีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ตาม PLO 9
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมลงพื้นที่รณรงค์ #U2T Covid-19 week วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งเสริม
การป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ในตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย เชียงใหม่ (อ้างอิง U2T
COVID-19) โดย ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร ดังรูปที่ 45
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รูปที่ 45 กิจกรรมนอกหลักสูตรด้านจิตอาสา U2T ที่สอดคล้องกับ PLO 9
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ได้
มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตรมี
มติในการใช้งบประมาณและงบรายได้ เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและ
จิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล ดังนี้
o การเพิ่มห้องปฏิบัติการทางด้านการแปรรูปอาหาร ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
เป็นยา และเทคโนโลยีแขนกลอัจฉริยะอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการเรียนการสอนและการวิจัยดีขึน้
o การจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจัย โดย
ในปี 2563หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในการจัดซื้อตู้
กรองอากาศสะอาดแบบเป่า ลมในแนวนอน เครื่องสูบ ลมแบบไร้ น้ ำ มัน ชุดฝึ ก
หุ่นยนต์ชาญฉลาดต่อการสัมผัส และเครื่องทอดสุญญากาศ รวมวงเงิน 4,434,000
บาท
o การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะต่อชีวิตแบบ New Normal ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าอาคารเรียน
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การติดตั้งจุดจ่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียน
หน้าห้องเรียน และหน้าลิฟท์ เพื่อสร้างสุขภาวะส่วนบุคคลที่ดี
o การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียม
ให้ จึงลดการเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษา เป็นสร้างสุขภาวะส่วนบุคคลที่
ดีในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
o การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการรเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามลิขสิ
ทธิ์ เช่น Microsoft Office Microsoft Team และ Autocad ทำให้สะดวกต่อ
การเรียนการสอนมากขึ้น
o การเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยและการสอน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 8 – คุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

8.1
8.2

หลักสูตรมีการสร้างกระบวนการ การประเมิน
กระบวนการ สำหรั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษา และ
คัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและเครื่องมือใช้ตดิ ตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

8.3
8.4
8.5

หลักฐาน

อ้างอิง
หลักฐาน CR8

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
พัฒนาระบบติดตาม และใช้งานเต็ม
รูปแบบตลอดช่วงการศึกษาของ
นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
(Facilities and Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มีท รัพ ยากรกายภาพที่ใ ช้ดำเนินการหลัก สูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศกึ ษา
ได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายทีส่ ามารถเข้าถึงได้ในพืน้ ทีใ่ น
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกำหนดและดำเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย
รวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มคี วามจำเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเรีย นการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย
ห้องเรียน ห้องทำโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทำ
วิจัย [1]
หลักสูตรฯ ได้มกี ารจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน และอุปกรณ์
(ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทำโครงการ ฯลฯ) ให้เพียงพอเพือ่ ส่งเสริม การศึกษาและการทำวิจัย โดย
แผนการรับนักศึกษาต้องการรับนักศึกษาปีละ 40-50 คน ดังนัน้ จึงมีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ (LCD
Projector, เครือ่ งเสียง) มีระบบปรับอากาศและม่านกันแสงรบกวน เพือ่ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการเรียนการสอนของทุกห้องเรียน เนื่องจากรายวิชาใน มคอ 2 สาขาวิศวกรรมอาหาร มีวชิ าเรียน
ทั้งแบบบังคับ และเอกเลือก จึงได้จัดห้องบรรยายในอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์มี 3 แบบ
ประกอบด้วยห้องเรียนสำหรับกลุ่มเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 46 และรูป 47
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รูปที่ 46 ห้องเรียนที่ใช้ทำการเรียนการสอนกลุ่มเรียนขนาดเล็ก

รูปที่ 47 ห้องเรียนทีใ่ ช้ทำการเรียนการสอนกลุ่มเรียนขนาดใหญ่
9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน และการวิจัย
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดมีการให้มพี ืน้ ที่สำหรับการเรียนรู้ (Learning and Meeting
space) ในห้องสมุด และห้องโถงของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มี Wifi เพื่อสำหรับให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ เขียนโครงงาน ดังแสดงในรูปที่ 48 และ 49 นอกจากนีย้ ังมี
ทรัพยากรต่างๆ ในห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะอื่นๆ นักศึกษาสามารถสืบค้น
ผ่านเวปไซต์ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยสำคัญต่างๆ
เอกสารทรัพยากรห้องสมุด
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รูปที่ 48 ห้องสมุดของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

รูปที่ 49 พืน้ ที่สำหรับการเรียนรู้และประชุม (Learning and Meeting space)
9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย [1,2]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้จัดห้องปฏิบัติการให้
เพียงพอต่อการเรียนรูพ้ ื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย ทางด้านวิศวกรรม
อาหาร นอกจากนี้ยังมีหอ้ งประชุมของสาขาวิศวกรรมอาหารที่ใช้ฝึกซ้อมการนำเสนอผลงาน
โดยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร เพื่อการเรียนรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล การทำ
โครงงาน ปัญหาพิเศษและวิจัย มีดังนี้
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-ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกร

ตามเกณฑ์ของสภา
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-ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ

- ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจากการหมักเห็ดทางยา
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-ห้องปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร
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-ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2

พืน้ ที่ Learning Space

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องอัดเม็ดยา
แบบสากเดี่ยว

เครื่อง Freeze drying

เครื่องแพคบรรจุก๊าซไนโตรเจน

เครื่อง Colloid mill

ตู้อบสุญญากาศ

เครื่องสกัดโดยใช้ เครื่องระเหยสาร
ระบบสุญญากาศ
ไมโครเวฟ

เครื่อง Ultrasonic
Bath

หม้อต้ม 2 ชั้นระบบไฟฟ้า

เครื่องบีบอัด
น้ำมัน

เครื่องซีล
สุญญากาศ

เครื่อง water bath

เครื่อง High Pressure Homogenizer
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- นอกจากนี้สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารยังมีหอ้ งปฏิบัติการต่างๆได้แก่
- โรงงานนำร่อง (ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร)
-ห้องปฏิบัติการด้านเคมี จุลชีววิทยาทางอาหาร
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-ห้องปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพของอาหาร
-ห้องประชุมของสาขาวิศวกรรมอาหารที่ใช้ฝกึ ซ้อมการนำเสนอผลงาน
9.4 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [1,5,6]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารได้ใช้ระบบ Microsoft Team
เพื่อติดต่อตลอดจนประเมินผลนักศึกษาในการทำสหกิจ เรียนรู้อสิ ระ และการเรียนออนไลน์ช่วง
สถานการณ์ COVID 19 นักศึกษาสามารถแชร์ไฟล์การนำเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดังแสดงในรูปที่ 50 นอกจากนีค้ ณาจารย์ยังใช้เพื่อประชุมติดตามงานต่างๆ
ของสาขาวิศวกรรมอาหาร ดังแสดงในรูปที่ 51

รูปที่ 50 การเรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
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รูปที่ 51 การเพื่อประชุมติดตามงานต่างๆของสาขาวิศวกรรมอาหาร
นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยและสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารยังมีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้งานสืบค้นข้อมูลได้ โปรแกรมลิขสิทธิ์โปรแกรมวินโดว์ 10 สำหรับ
นักศึกษาและบุคลากรใช้งาน โปรแกรมลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft office 365 รองรับการใช้งาน
พืน้ ฐานและการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาในช่วงที่มกี าร
ระบาดของ COVID19 และมีบริการ google account เพื่อการศึกษา สามารถใช้งานสำหรับ google
classroom และเก็บข้อมูลงานวิจัยโดยไม่จำกัดพืน้ ที่ใช้งาน ดังรูปที่ 52

108

รูปที่ 52 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
9.5 มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความ
ปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ท่มี ีความจำเป็นพิเศษ [7]
ในการทำงานร่วมกับสารเคมีนั้นมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากสัมผัสสารเคมี
ดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ ดังนัน้ จึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ชำละล้างฉุกเฉินไว้ใกล้ๆกับสถานทีป่ ฏิบัติงาน
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เพื่อทำหน้าที่ในการชำระล้างในกรณีที่สัมผัสสารเคมีโดยมิได้ตั้งใจ ดังนัน้ ห้องปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับสารเคมีและวัตถุไวไฟได้ติดตัง้ ฝักบัวสำหรับล้างตัว ตู้ดูดควันสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง รวมถึงมีป้ายบอกทางหนีไฟและจุดรวมพล ดังแสดงในรูปที่ 53

รูปที่ 53 การจัดอุปกรณ์ป้องกันสาธารณะภัยภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ได้คำนึงถึงทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่บุคคลที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ เด็ก ผูส้ ูงอายุ สตรีมีครรภ์ ไปจนถึงผูท้ ุพพลภาพ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้การดำเนินชีวติ มีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงมีทางเดิน
ลาดเอียง (Slope) ให้แก่ผทู้ ี่มคี วามจำเป็นพิเศษ และทางเดินเชือ่ มกับมีลฟิ ท์โดยสารเพื่อความ
สะดวกสบายในการเรียนและทำงานในชั้นต่างๆของอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 54
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รูปที่ 54 ทางเดินลาดเอียง (Slope) ให้แก่ผทู้ ี่มคี วามจำเป็นพิเศษ
นอกจากนีใ้ นช่วงที่มสี ถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทางคณะฯ ยังได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันภัยของมหาวิทยาลัย และกรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อในการเรียนการสอน การจัดสัมมนา และการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของ
หลักสูตร ได้มกี ารทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดตัง้ น้ำยารักษาความสะอาดทุกจุดเข้า
ออกของคณะ ฯ และมีระบบ SMART GATE ควบคุมการเข้าออกตึก ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ดังรูปที่ 55

รูปที่ พืรูน้ปทีที่ต่ รวจวั
ดอุณหภูมิเขาออกอาคารเรี
ยนวิศวกรรมศาสตร
55 ระบบตรวจอุ
ณหภูม คัดกรอง
COVID-19 และ SMART GATE ควบคุมการเข้าออก

ตึก ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 9 – สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิบัติและ
ย่อย
พัฒนาต่อไป
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

หลักสูตรมีทรัพยากรเพื่อการเรียน การสอน
การสัมนา และการวิจัย ระดับ ปริญ ญาตรี
ครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา

ไม่มี

คณะและหลักสูตร มีมาตรการดำเนินการ
ด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

ไม่มี
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคำแนะนำและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีข้ึน
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]
- หลักสูตรได้นำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระเบียบ
ของสภาวิศวกร รวมทั้ งความคิด เห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ใ นการพิจารณาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรได้แก่
• นักศึกษาผูเ้ รียน ปัจจุบัน และเข้าใหม่
• บัณฑิต/ศิษย์เก่า
• คณาจารย์ผสู้ อน
• ผูใ้ ช้บัณฑิต ภาคอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการ ผูป้ กครอง
• สภาวิศวกร
• ผูว้ ิเคราะห์และกำหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม
• ผูก้ ำหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
-คณาจารย์:หลักสูตรมีการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของคณาจารย์ในการปรับปรุง
หลักสูตรเป็นประจำทุกสัปดาห์ (เว้นแต่มภี ารกิจอื่น) ซึ่งในปีการศึกษา หลักสูตรได้มีการประชุมทุก
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เดือนผ่านระบบ MSTeam และ ทุกสิ้นภาคการศึกษา จะมีประชุม ร่วม ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและวิศวกรรมอาหาร ซึ่งใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และคณาจารย์ร่วมกัน
-นักศึกษา:เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นักศึกษาทำการประเมินรายวิชาด้านการสอน การ
ประเมินผล และข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งหลักสูตรจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น ถึงความเห็นและความต้องการของนักศึกษาในภาค
การศึกษา ที่ 2/2563 เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
-ผู้ใช้บัณฑิต: หลักสูตรได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต
และภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป
ผลการรวบรวมข้อมูล ความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดัง
ตารางที่ 18 (แสดงในหัวข้อ 1.3 เช่นเดียวกัน)
ตารางที่ 18 ผลการรวบรวมข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
นำมาใช้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
Stake Holder
ผู้เรียน

ข้อมูลความต้องการ

แหล่ง/วิธีการ

• การเรียนการสอนเนื้อหาไม่ทันสมัย โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
• นักศึกษามีทักษะช่างกับทักษะการปฏิบัตงิ าน
โรงงานอาหารไม่เพียงพอ
• การแข่งขันตลาดงาน จากผลกระทบ COVID แล้ว

• การหารือร่วมเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรกับผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
• แบบสอบถาม
(อ้างอิง แบบสอบถาม นศ.ปี4)
• การประชุมวิพากษ์หลักสูตร
(อ้างอิงรายงานวิพากษ์ฯ)

บัณฑิต/ศิษย์เก่า

• เนื้อหาบางวิชา ไม่ได้นำมาใช้ในการประกอบ
อาชีพ
• การแข่งขันตลาดงาน กับอุตสาหกรรม 4.0

• การประชุมวิพากษ์หลักสูตร

คณาจารย์ผู้สอน

• จำนวนหน่วยกิตมากเกินไป
• ความสอดคล้องกับสภาวิศวกร
• พื้นฐานความรู้ และทัศนคตินักศึกษายุค Gen
Millennium ที่เปลี่ยนไป
• การปรับรูปแบบการสอนและการประเมิน

• การประชุมหลักสูตร
• การประชุมกับสภาวิศวกร

ผู้ใช้บัณฑิต

• ต้องการบัณฑิตที่คดิ เป็น แก้ปัญหาได้หลากหลาย
• มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

• การสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ
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• มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและปฏิบัตงิ านได้
ทันที

• การประชุมปรับปรุง/วิพากษ์
หลักสูตร

สภาวิศวกร

• มีความรู้เพียงพอในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม • การประชุมกับสภาวิศวกร
ควบคุมสาขาเครื่องกล
• มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้กำหนดนโยบาย
ประเทศ

• นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ 23 เล่ม
• Thailand 4.0 และภาวะคุกคามจาก COVID
• การปรับเปลี่ยนสู่ New S-Curve ต่อยอดด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
• การส่งเสริมการทำนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ใหม่
• การปรับเปลี่ยนสู่สังคม Digital และเศรษฐกิจ
Digital

• สืบค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สภาพัฒน์ฯ กระทรวง อว.
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ เป็นต้น
• http://nscr.nesdb.go.th/แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสต/

ผู้กำหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัย

• นโยบายและยุทธศาสตร์ Re-inventing GreenUniversity และ SGD ของมหาวิทยาลัย
• คุณภาพและจำนวนนักศึกษารับเข้าที่ลดลง
• สถานการณ์แวดล้อม เช่น COVID 19

• สืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
• หนังสือเวียนภายใน
• https://www.facebook.com/
MaejoUniversity/videos/
1804009636426630/

จากข้อมูลข้างต้น หลักสูตรฯ ได้นำมาใช้พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย จาก
หลักสูตร ปรับปรุง 2559 เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2564 ซึ่งครบรอบกำหนดตามเกณฑ์ สกอ. และ
ผ่ า นการอนุ ม ั ต ิ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว พร้ อ มดำเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง 2564 ในปี
การศึกษา 2564 เดือน กรกฏาคม 2564 ต่อไป
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการประเมินและ
ปรับปรุงให้ดขี ึ้น [2]
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้มกี ระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
โดยเริ่มจากการพัฒนา PLO ให้มีความทันสมัย และเสร็จสิ้นในเดือน ธันวาคม 2563 จากนั้น จึงได้
เริ่มมีการทดลองใช้นำร่อง PLO ในการประเมินการสอนในบางรายวิชา เพื่อนำ Feedback กลับมา
ปรับพัฒนาหลักสูตรให้เป็นฉบับสมบู รณ์ หลักสูตรฯ จึงได้มีการวางแผนกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร ตามรูปที่ 56 ดังนี้
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รูปที่ 56 การวางแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 2564
เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้วย PLO 2563
แผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
โดยได้เ ริ่มดำเนินการตั้งแต่เ ดือน ตุลาคม 2563 และทดสอบความเข้าใจของนักศึก ษา โดยให้
นักศึกษารายวิชา วอ497 สหกิจศึกษา และ วอ498 การเรียนรูอ้ ิสระ ประเมินตนเองหลังจากที่ได้ไป
ฝึกงานสหกิจในภาคอุตสาหกรรม และ ได้ทำโครงงานวิศวกรรม พบว่า นักศึกษาเข้าใจ Learning
outcome ของหลักสูตรที่ได้กำหนดขึ้นใหม่ และได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุง หลักสูตร
สรุปได้ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณาจารย์นำไปปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สอนเรื่องการออกแบบเครื่องจักรให้มากขึ้น
ควรมีการปฎิบัตมิ ากกว่านี้
อยากให้มึการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สถิตใิ ห้มากกว่านี้
ซ่อมบำรุงหรือเพิ่มอุปกรณ์การศึกษา
อยากให้อาจารย์เปิดกว้างในหลักสูตร
ควรชี้แจงการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรให้ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้
เครื่องมือเครื่องจักรทางวิศวกรรมอาหารมากขึน้
ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เครื่องมือมากขึ้นค่ะ
ควรมีการปฏิบัตงิ านจริงๆมากกว่าเดิม
อยากให้มีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสอนนักศึกษา
วิศวกรรมอาหารในแบบที่เข้าใจคือ สร้างเครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร ก่อนเข้ามาเรียนทางคณะ
บอกว่าเป็นวิศวกรรมเครื่องกล แต่หลักสูตรไม่สอดคล้องกับเครื่องกลเลย เน้นไปทางฟูดเทคแต่
ก็ไปไม่สุด ควรจะชี้แจ้งหลักสูตรการเรียนให้ชัดเจนกว่านี้
เพิ่มในวิชาการเขียนแบบ ในการใช้โปรแกรมออกแบบให้เจาะลึกมาขึ้น มีการทดลองได้ปฎิบัติ
ลงมือใช้อุปกรณ์ เครื่องให้ทั่วถึงเเละมากขึ้น
เพิ่มเติมในส่วนของการใช้ Microsoft และการใช้โปรแกรมSolidwork
สอนการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมให้มากยิ่งขึน้ และการปฏิบัตงิ านจริง
เน้นการปฏิบัติงานมากขึ้น อยากให้วิชาโรงงานมีสอนการใช้อุปกรณ์ช่างเบื้องต้นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
จำเป็นจริงๆ
ควรมีภาคปฎิบัตเิ ยอะๆ
ควนเน้นการปฏิบัตใิ ห้มากกว่าเดิม
ควรมีการสอนเกี่ยวกับเครื่องในโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร
อยากให้มีการแนะแนวโรงงานที่สามารถเข้าไปทำงานได้
ควรเน้นทักษะในการปฏิบัตงิ าน และให้ความรู้ดา้ นการประกอบอาชีพในอนาคต
ควรให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องจักรที่มีในสาขามากกว้านี้
ลงมือทำงานจริงไม่เน้นทฤษฎีมากนัก
อยากให้มึการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สถิตใิ ห้มากกว่านี้
ไม่ควรให้หลักสูตรแน่นจนเกินไป บางคนเรียนตกแผนไปละต้องอัดวิชาเรียนเพื่อให้ทันเพื่อน ทำ
ให้นศ.เครียด
ควรจัดหลักสูตรให้นศ.รู้สกึ ผ่อนคลาย
อยากให้มีการแนะนำสถานที่ฝึกงาน ทำงานค่ะ
แนะนำโรงงานก่อนจะให้ไปฝึกงาน

ข้อมูล ป้อ นกลับ ดังกล่าว ได้ถ ูก นำมาใช้ พัฒนาหลัก สูตรแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ใ น มคอ. 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปรับปรับปรุง 2564 (อ้างอิง มคอ 2)
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10.3 มีก ารทบทวน ประเมินกระบวนการเรีย นการสอนและการวัดผลประเมินผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ [3]
หลักสูตรมีการทบทวนการประเมินการเรียนการสอน ในการประชุมพิจารณาผลการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา และมีการจัดทำมคอ.5 เพื่อทบทวนประสิทธิภาพของวิธีการสอนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้การทบทวน กระบวนการประเมินการเรียนการสอน และ
การวัดผล เพื่อยืนยันความสอดคล้อง และความเหมาะสมตามที่ได้กำหนดไว้ 2 รูปแบบคือ
1. ตรวจสอบจากแบบสอบถามของนักศึกษาซึ่งอยู่ในระบบทะเบียนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 57
2.

รูปที่ 57 ตัวอย่างการประเมินวัดผลของผู้สอนในหลักสูตร ที่แสดงถึงความสอดคล้อง
เหมาะสมของข้อกำหนดหลักสูตร
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3. การประชุมหลักสูตร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน
รูปแบบการประเมินการสอนที่เหมาะสม จากเอกสารประกันคุณภาพ SAR ข้อ 5.3 ที่
แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีการประเมินผู้เ รียนที่หลากหลาย ดังตารางที่ 19 (แสดง
เหมือนในหัวข้อที่ 5.3 ตารางที่ 7)
ตารางที่ 19 ตัวอย่างรายวิชาที่มกี ารประเมินผูเ้ รียนที่หลากหลายให้สอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
วิธีการประเมินผล
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563
(1)

วอ101 วิศวกรรมเบือ้ งต้นในชีวิตประจำวัน
วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วก301 การถ่ายเทความร้อน
วอ311 หน่วยปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขั้นต้น
วอ326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้
วอ340 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการด้าน
วิศวกรรมอาหาร
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
วก433 เครื่องสูบและพัดลม
วอ490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร
วอ491 ปฏิบัตกิ ารทดลองทางวิศวกรรมอาหาร
วอ492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรู้อิสระ

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563
วอ101 วิศวกรรมเบือ้ งต้นในชีวิตประจำวัน
วอ201 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบือ้ งต้นทางวิศวกรรมอาหาร
วก306 การทำความเย็น
วอ311 หน่วยปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
วอ312 การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วอ313 คุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
วอ324 วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารที่แปร
รูปจากนม

(2)

⚫

(3)

(4)

(5)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(6)

(7)

(8)

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

วิธีการประเมินผล
(1)

⚫

⚫

(2)

(3)

(4)

(5)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

(6)

(7)

⚫

⚫

⚫

(8)
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วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขั้นต้น
⚫ ⚫ ⚫
วอ410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร
⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫
วอ431 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย
⚫
⚫
วอ485 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องฆ่าเชือ้
⚫
⚫
อาหารในภาชนะปิดสนิท
วอ497 สหกิจศึกษา
⚫ ⚫
วอ498 การเรียนรู้อิสระ
⚫ ⚫
หมายเหตุ วิธีการประเมินผล
(1) Project
(2) Oral & poster & PPT presentation
(3) Written exam-Essay (4) Short answer test
(5) Assignment/Homework (6) Academic manuscript
(7) Laboratory test
(8) Mini-thesis

ผลจากการตรวจสอบข้อมูลผลประเมินการสอนในระบบ และการประชุมหลักสูตร เพื่อ
ทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ ได้ขอ้ สรุปดังนี้
• วิธีวัดและประเมินผลนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด
• วิธีวัดและประเมินผลนักศึกษา ยังมีรูปแบบ Lab-test ค่อนข้างน้อย ไม่สะท้อนต่อ
การเรียนรูใ้ นเชิงปฏิบัติ
• ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจะส่งเสริมให้ผู้สอน มีการวัดผลแบบ Lab-test
เพิ่มขึน้
• มีหลายวิชาที่ได้พัฒนารูปแบบการประเมินแบบ Project-based มาใช้ หลักสูตร
เห็นว่าดี และควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]
คณาจารย์ในหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการเรียนการสอนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับ
งานวิจัยตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ผ่านวิชาสัมมนา โครงงานวิศวกรรมอาหาร และปัญหา
พิเศษ ได้แก่ นอกจากนีย้ ังงนำโจทย์จากการวิจัย/บริการวิชามาให้นักศึกษาทดลองต่อยอดเพื่อเสริม
ทักษะในการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารกับสภาพปัญหาจริง (วอ 492 โครงงานทาง
วิศวกรรมอาหาร)

⚫
⚫
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ในปีก ารศึก ษา 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์ป ระจำหลัก สูตร มีความตระหนัก ในการใช้
ผลผลิตจากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของการใช้งานวิจัย
มาปรับปรุงการเรียนการสอน สรุปได้ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 สรุปงานวิจัยที่นำมาใช้ปรับปรุงการเรียนและการสอนในปี 2563
ชื่ออาจารย์
นักรบ
นาคประสม

ชื่องานวิจัย
การหมักเชือ้
เห็ดทางยา

รายวิชาที่นำไปใช้ / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
รายวิชา วอ424 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
วก514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วอ492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร
เนื้อหาทีใ่ ช้ ในปัจจุบันผูค้ นจำนวนมากนิยมการออกกำลังกาย
และหันมารับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพ หรืออาหารที่มีส่วน
ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้ นทานปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ มีงานวิจยั
รายงานว่าเห็ดทางยาหลายชนิดสามารถกระตุ้นภูมิคมุ้ กัน และ
ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งนีส้ าขาวิศวกรรมอาหารมี
บุคคลากรที่มีงานวิจัยทางด้านการหมักเชือ้ เห็ดทางยาได้แก่ ถั่ง
เช่าสีทอง หลินจือ โดยใช้เทคการหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
เพิ่มผลผลิต จึงปรับนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาวิชาเอก
เลือก
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ชื่ออาจารย์
สมเกียรติ
จตุรงค์ล้ำเลิศ

ชื่องานวิจัย
การพัฒนา
ฟาร์มสาหร่าย
สไปรูลินา
ระบบอัจฉริยะ

รายวิชาที่นำไปใช้ / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
รายวิชา วก 401 และ วอ 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
ทางวิศวกรรมอาหาร (CAE)
นำแบบระบบฟาร์มสาหร่าย สไปรูลินาระบบอัจฉริยะมาเป็น
กรณีศกึ ษาให้นกั ศึกษาทำ
1. การกำหนดงานประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม CFD

หยาดฝน
ทนงการกิจ

การใช้สนาม
ไฟฟ้าแรงสูง
แบบจังหวะ
ช่วยสกัด
โปรตีนจากถั่ว
เหลือง

รายวิชา วอ201 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบือ้ งต้นทาง
วิศวกรรมอาหาร
• การศึกษาโครงสร้างของโปรตีนเมื่อใช้วธิ ีการสกัดด้วย
สารเคมีและการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ

เครื่องสกัดด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ
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ชื่ออาจารย์

ชื่องานวิจัย

รายวิชาที่นำไปใช้ / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบโปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE ของโปรตีนถั่วเหลืองที่
สกัดและทำแห้งด้วยวิธีต่างๆ

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5]
หลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดคณะ ห้องงานบริการ
นักศึกษา ผ่านการให้บริการของคณะฯ และในระดับมหาวิทยาลัย ได้จัดให้มี ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จุดบริการอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ และได้มีการประเมิน
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนโดยใช้วิธีการประเมินผลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ทางระบบประเมิน
ประสิทธิภาพสิ่งสนับสนุนผ่านทาง http://www.assess.mju.ac.th เป็นประจำทุกเทอมการศึกษาเพื่อ
นำคะแนนประเมินและข้อคิดเห็นจากผู้เรียนมาใช้เป็นข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มของคุณภาพของสิ่ง
สนับสนุน และทำการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รียนและทันยุคทันสมัย
ทางหลั ก สู ต รจึ ง ได้ ท ำการปรั บ ปรุ ง สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ดี ข ึ ้ น ในปี 256 3 โดยใน
เหตุการณ์โรคติดต่อ Covid 19 ระบาด ทางหลักสูตรจึงได้วางนโยบายควบคุมการเข้าออก เพื่อใช้
งานห้องปฎิบัติการของนักศึกษา เพื่อควบคุมความปลอดภัยในระดับหนึ่งดังในรูปที่ 58
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รูปที่ 1 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ [6]
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีระบบและ
กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ ของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และนักศึก ษาที่กำลังศึกษาอยู่ ในแต่ละปี
การศึกษา จากแบบสอบถาม และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในปี 2564
ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรได้พัฒนาระบบและกลไกการรรับรู้และป้อนกลับข้อมูลโดยใช้
Google Form (อ้างอิง ระบบรับรู้และป้อนกลับ เพื่อพัฒนาหลักสูตร ด้วย Google Form) นอกจากนี้
หลักสูตรได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อคุณภาพนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษา
และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2564 ดังรูปที่
59
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รูปที่ 2 การรับข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ปัจจุบัน โดยใช้แอปพลิเคชั่นของ
Google form
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จากการประเมินระบบและกลไกล การรับรู้ขอ้ มูลและป้อนกลับด้วย Google Form นี้ พบว่า
เป็นระบบการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาก และได้ข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นยำ ร่วมทั้งได้ Feedback ที่
ตอบสนองการพัฒนาหลักสูตรได้ตรงประเด็น พบว่า เพียงเวลา 2 สัปดาห์ นักศึกษาได้ตอบแบบ
สำรวจถึง 48 ราย และประมวลผลได้รวดเร็ว ทันต่อการปรับปรุงหลักสูตร ดังนัน้ ในปีการศึกษา
2564 นี้ หลักสูตรจะนำระบบการประเมินด้วย Google Form ไปใช้กับการเก็บข้อมูลของบัณฑิต และ
ผูใ้ ช้บัณฑิตต่อไป ตัวอย่างของผลการรับรู้ด้วย Google Form เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร แสดงดังใน
รูปที่ 60

รูปที่ 60 ผลบางส่วนจากระบบการรับรู้และป้อนกลับเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ด้วย Google Form
ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลของบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยได้มรี ะบบการเก็บข้อมูล
บัณฑิตใหม่ และมีการ Update ข้อมูลทุกปี รวบรวมโดยกองแผนงาน เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ข้อมูล
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง ระบบ ERP ประกันคุณภาพ) ดังรูปที่ 61
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รูปที่ 61 ระบบฐานข้อมูลป้อนกลับเพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
จากการประเมินระบบของมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯพบว่าข้อมูลป้อนกลับมีจำนวนไม่มาก
และมีความล่าช้า เนื่องจากในแต่ละปี จะมีการสำรวจเพียง 1 ครั้งในช่วงการรับปริญญา หรือ การ
สำเร็จการศึกษา และข้อมูลในแต่ละครั้ง ก็จะต้องใช้เวลาประมวลผลค่อนข้างนาน อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ร่วมกับข้อมูลที่หลักสูตรได้พัฒนาขึน้ ด้วย Google Form
ต่อไป
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 10 – การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์
ย่อย
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

การดำเนินการในปัจจุบัน
หลักสูตรมีการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางส่ ว น มาออกแบบพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ทบทวน วัดและประเมินผลการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ รวมทั้งทำการปรับปรุง
คุณภาพให้ดขี นึ้

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
หลักสูตร จะทำการสำรวจข้อมูลจากผู้
มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
โดยเฉพาะ นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตร
ที่จะต้องมีการป้อนกลับของข้อมูลให้
ค ร บ ท ุ ก ช ั ้ น ป ี เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส า ม า รถ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่
ละปี YLO หรือ ของหลั ก สู ต ร (PLO)
ได้อย่างต่อเนื่อง
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)

เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการ
สำเร็จการศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงาน
ทำ ฯลฯ) นอกจากนั ้ น หลั ก สู ต รควรบรรลุ ต ามผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcomes) ที่ตงั้ ไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
2. มีก ารกำหนด ติด ตามและเทีย บเคีย งสมรรถนะในการทำงานวิจัย ของนัก ศึก ษาและ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า
นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของ
การออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรฯ มีการกำหนด ติดตาม และเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาใน
หลักสูตร โดยใช้ข้อมูล ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อ้างอิง
เว็บไซต์ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาอ้างอิง เว็บไซต์ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา) ดัง
รูปที่ 62

รูปที่ 62 ฐานข้อมูลแสดงสถิติการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตารางที่ 21 ข้อมูลคงอยู่ ออก และสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ในช่วงปี
การศึกษา 2560-2563
ปีการศึกษา 63
สำเร็จ
การศึกษา

คง
อยู่

ปีการศึกษา 62

ออก

รวม

สำเร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา 61

คงอยู่

ออก

รวม

สำเร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา 60

คงอยู่

ออก

รวม

สำเร็จ
การศึกษา

คงอยู่

ออก

รวม

ปี 1

29

1

30

21

1

22

43

5

48

42

14

56

ปี 2

20

1

21

40

3

43

38

4

42

47

1

48

ปี 3

39

1

40

37

1

38

47

0

47

46

0

46

ปี 4

30

7

0

37

25

12

0

47

30

13

3

46

38

17

1

45

รวม

N/A

95

3

128

48

110

5

150

45

141

12

183

46

152

16

195

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 21 พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร มีจำนวน
รวม 4 ชั้นปี อยู่ในช่วงประมาณ 128 -195 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2560 มาตลอด อย่างไรก็
ตามปีการศึกษา 2564 นี้ คาดว่าจะมีนักศึกษาเพิ่มขึน้ จากปีการศึกษา 2563 เนื่องจากหลักสูตรได้
ดำเนินการพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงเป้าหมาย และมีลักษณะเชิงรุกมากขึน้
ตารางที่ 22 อัตราการคงอยู่ การออก และการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา
2560-2563

% การคงอยู่
% การออก
% สำเร็จการศึกษารวม

ปีการศึกษา
63 62
61
60
74.2 73.3 77.0 77.9
2.3 3.3 6.6 8.2
81.1 53.2 65.2 84.4

จากตารางที่ 22 พบว่า
o อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารวม 4 ชั้นปี อยู่ในช่วง 73-79% หรือเทียบเป็นสัดส่วนหาย
ออกไปจากระบบเมื่อสิ้นปีการศึกษาประมาณ 25% เป็นแนวโน้มที่ปกติ
o อัตราการออกระหว่างปีการศึกษา ลดลงจาก 8.2% เหลือเพียง 2.3% แสดงว่าในช่วงที่
ผ่านมาหลักสูตรได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน 4 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้มีนักศึกษาออกจากระบบ
ระหว่างปีการศึกษาน้อยลง
o อัตราการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อเรียนครบ 4 ปีตามหลักสูตร มี
แนวโน้มที่ลดลงในช่วงปี 61-62 จาก 84% เหลือ 53% อาจจะเป็นเพราะ อยู่ในช่วง
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ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนี้ หลักสูตรยังพบปัญหาของนักศึกษา
ในช่วงปี 61-62 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน Generation ทำให้นักศึกษามีทัศนคติการเรียนที่
แตกต่างออกไปจากปี 60 ซึ่งหลักสูตรฯ ได้สร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้สอน
จึงปรับกระบวนการสอน และทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ใน
อัตราที่ดขี ึน้ ถึง 81.1% ในปี 2563
เป้าหมาย และ Benchmark
หลักสูตร ได้ประชุมหารือ ได้ข้อสรุปดังนี้
o กำหนดเป้าหมาย บริหารหลักสูตรให้ อัตราการสำเร็จ โดยรวมให้ได้ 85% ภายในปี
2568
o ตั้ง Benchmark ให้เทียบเคียงอัตราการสำเร็จโดยรวม กับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2564
11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษา
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
มหาวิทยาลัย มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบ
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา ย้อนหลังถึงปีการศึกษา 2558 ได้ดังรูปที่ 63 (อ้างอิง
เว็บไซต์งานทะเบียนนักศึกษา สำนักบริหารฯ)

รูปที่ 63 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 23 จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา
63 62 61 60 59 58 57
นศ.รับเข้า
30 22 48 56 57 53 61
นศ.สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
49 42 27 29 12 18 26
นศ.สำเร็จการศึกษา >4 ปี
7
15 26 32 17 15 11
นศ.ตกค้างในแต่ละปีการศึกษา
12 15 26 32
% นศ.สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี 88% 74% 51% 48%
% นศ.สำเร็จการศึกษา > 4 ปี
13% 26% 49% 52%
% นศ.ตกค้างในแต่ละปีการศึกษา 21% 26% 49% 52%
ระยะเวลาสำเร็จการศึกษาเฉลี่ย (ปี) 4.1 4.2 4.4 4.5 4.5 4.4 4.2
หลักสูตรได้ติดตามและเทียบเคียงสถิติการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก ำหนดใน
หลักสูตร คือ 4 ปี ดังตารางที่ 23 พบว่าตั้งปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปี 2563 อัตราการ % การ
สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร มีอัตราการจบที่สูงขึ้นตามลำดับ
จาก 48% (ปี 2560) เป็น 88% (ปี 2563) ส่วนอัตรา %นัก ศึก ษาสำเร็ จการศึก ษาที่ใ ช้ ส ำเร็ จ
การศึกษามากกว่า 4 ปี ก็ลดลงตามลำดับ จาก 52% เหลือ 13% และนักศึกษาตกค้างในแต่ละชั้น
ปีการศึกษา ก็ลดลง จาก 52% เหลือ 21% ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าในปี 2563 ระยะเวลา
เฉลี่ยที่นักศึกษาในหลักสูตรสำเร็จการศึกษา คือ 4.1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่สั้น
ที่สุดในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่การศึกษา 2558
จากอัตราการสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่
สั้นลงในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรได้ กำหนดนโยบาย และทิศทางการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องการให้นักศึกษาการสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา และต่อหลักสูตรเนื่องจากทำให้
หลักสูตรลดภาระจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกินเวลา
เป้าหมาย และ Benchmark
หลักสูตร ได้ประชุมหารือ ได้ขอ้ สรุปดังนี้
o กำหนดเป้าหมาย บริหารหลักสูตรให้ อัตราการสำเร็จของนักศึกษาภายใน 4 ปี อยู่ใน
ระดับไม่เกิน 10%
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o ตั้ง Benchmark ให้เทียบเคียงอัตราการการสำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี หรือ ระยะเวลา
การสำเร็จการศึกษากับ หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี
256
11.3 การกำหนด ติด ตามและเทีย บเคีย งการได้ ง านทำของบั ณ ฑิต เพื ่อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุง [1]
หลัก สูตรฯ ได้ส ำรวจข้อมูล ศิษ ย์เ ก่าของหลัก สูตร ผ่านระบบสำรวจของกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากตารางที่ 22 ในช่วงปี 2560-2562 พบว่า ปี 2560-2561 อัตราการได้งาน
ทำของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอาหารเพิ่มขึ้น จาก 67% เป็น 71% แต่หลังจากนั้นเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ระบาด จึงทำให้อัตราการได้งานทำ ลดลงเหลือเพียง 53% ส่วนรายได้
เฉลี่ยของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปี 2560-2561 ขึ้นไปสูงจาก ระดับ 16,800 เป็น 23,400
บาทต่อเดือน แต่ลดลงในช่วงปี 2562 เนื่องจาก COVID-19 เหลือเพียง 13,500 บาท แนวโน้มนี้
เป็นเช่นเดียวกันกับบัณฑิตที่จบในสาขาอื่นของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้น จึง
อนุมานได้ว่า อัตราการได้งานทำที่ลดลง และจำนวนเงินรายได้ที่ลดลง ซึ่งเป็นฐานเดียวกันในปี
2562 คือ ประมาณ 13,000 บาทต่อเดือน ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา แต่
เป็นด้วยเหตุผลเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งในช่วงก่อน COVID-19 ต่อเนื่องมาถึงในช่วงการแพร่ระบาดทั่ว
ประเทศ
อั ต ราการได้ ง านทำไม่ต รงสาขา หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ ก็ เ พิ ่ ม ขึ ้ นในปี 2562 ด้ ว ย
เช่นเดียวกัน สถานการณ์เช่นนี้ จึงเป็นความท้าทายของหลักสูตร ในการปรับตัวการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาเกิดทักษะเพื่อประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ควบคู่กันไปกับ การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้า
หมายความตาม PLO ที่ได้ตงั้ เป้าหมายไว้ของหลักสูตร
เป้าหมาย และ Benchmark
หลักสูตร ได้ประชุมหารือ ได้ขอ้ สรุปดังนี้
o ตั้ง Benchmark ให้เทียบเคียงอัตราการได้งานทำงานของบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 256

132

ตารางที่ 24 การติดตาม เทียบเคียง การสำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคีย งประเภทและปริม าณของการทำวิจัย ของ
นักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
เนื่องจากนโยบายการบริหารหลักสูตรในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรได้เน้นการให้นักศึกษา
ได้ฝึกประสบการณ์ผ่านการฝึกงานสหกิจ ดังนัน้ นักศึกษาที่ได้ทำการเรียนรู้อิสระจึงมีไม่มาก อัตรา
การทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรได้ติดตามและเทียบเคียง มีดังนี้
ตารางที่ 25 การติดตาม และเทียบเคียงประเภทและปริมาณการทำวิจัยของนักศึกษา
ปีการศึกษา
2563 2562 2561 2560
วารสารระดับนานาชาติ
วารสารระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ

1

4

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
1. Parichart Sathongpan, Rosnah Shamsudin, Jaturapatr Varith, Nur Farhana Abd Rahman.
2021. Comparison of the Physical Properties between Malaysian and Thai Rice. Advances
in Agricultural and Food Research Journal. https://doi.org/10.36877/aafrj.a0000177
2. ปริญญา ไชยาเทพ, อานนท์ กลิ่นยี่สุ่น, สิปปกร สวัสดิ์สุขโข, ภานาถ แสงเจริญรัตน์, นักรบ นาคประสม
และ กาญจนา นาคประสม. 2562. การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในสายการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง: กรณีศึกษา บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน). การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2019
(COCEAM 2019) ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก.
3. สารินี คำแปง, วลัยกร บุญชุม, เจษฎา ทรงมี, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม. 2563. การ
หาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเนื้อปลาบดแผ่นกรอบเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาหนัง
ลูกผสม (บึกสยาม). การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน. 6 มีนาคม 2563.
4. ฐิตชิ ยาภัทร ชลาลัย, ฑิฆัมพร ไชยวงค์, นักรบ นาคประสม, หยาดฝน ทะนงการกิจ, และ กาญจนา นาค
ประสม. 2563. ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณฟีนอลลิกรวมและฤทธิต้านอนุมูลอิสระในชาดอก
เอื้องคำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน. 6 มีนาคม 2563.

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรคาดว่าจะมีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการทำวิจัยมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่หลาย ๆ บริษัทจะชะลอการรับ
นักศึกษาเพื่อการทำสหกิจศึกษา ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสหลักสูตรสามารถปรับนโยบายรายวิชา วอ
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497 สหกิจศึกษา ควบคู่กับการทำวิจัยด้วย รายวิชา วอ498 การเรียนรู้อสิ ระ โดยกำหนดให้สัดส่วน
ของการไปฝึกงานสหกิจ และการเรียนรู้อิสระมีความสมดุลกันมากขึ้น 50:50
และคาดว่าจะมี
ผลงานวิจัยจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไปตามลำดับ
เป้าหมาย และ Benchmark
หลักสูตร ได้ประชุมหารือ ได้ขอ้ สรุปดังนี้
o กำหนดเป้าหมาย สัดส่วนของนักศึกษาที่ทำงานวิจัย : การฝึกสหกิจ = 50 : 50 ในปี
2564
o ตั้ง Benchmark ให้เทียบเคียงการทำงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2564
11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดั บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
หลัก สูตรฯ ได้ติด ตาม และเทีย บเคี ย งระดับ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ของ
หลักสูตรดังนี้
ตารางที่ 26 การติดตาม และเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปีการศึกษา 63 62
61
60
59 อ้างอิง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
นักศึกษาปัจจุบัน
4.6 4.5 4.3 4.4
4.4 สถิตสิ ำรวจนศ.ใน
ฐานข้อมูลงานทะเบียนนศ.
บัณฑิต/ศิษย์เก่า
4.1 3.6 4.1
4.5
- ผลสำรวจ กองแผน
ผูใ้ ช้บัณฑิต
4.2* 4.1 3.8 3.9 4.0 ผลสำรวจของคณะฯ
/
*สหกิจศึกษา (ปี 63)
เฉลี่ย
4.3 4.0 4.0 4.3 4.2
จากตารางที่ 26 พบว่า หลักสูตรได้รับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับ 4.3
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีช่วงปี การศึกษา 2561 และ 2562 ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรมีค่าลดลงเล็กน้อย คาดว่าเป็นช่วงปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน และเริ่มมี
การแนะนำการใช้งาน Program Learning Outcome ซึ่งในปี 2563 คะแนนความพึงพอใจของโดยรวม
ของก็กลับขึน้ มาอยู่ที่ 4.3
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เป้าหมาย และ Benchmark
หลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือ ได้ขอ้ สรุปดังนี้
o กำหนดเป้าหมาย ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในหลักสูตร ด้วยคะแนน 4.5
ภายในปี 2568
o ตั ้ ง Benchmark ให้ เ ที ย บเคี ย งความพึ ง พอใจต่ อ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2564
ทั้งนี้ จากผลสำรวจผ่ า นทาง Internet พบว่า คณะวิศวกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร
เป็นอยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศ ที่มผี ตู้ ้องการเข้าเรียนในสายอุตสาหกรรมเกษตร ในปี 2020 ดังรูปที่
64

รูปที่ 64 ผลสำรวจ Top 10 มหาวิทยาลัยของรัฐด้านอุตสาหกรรมเกษตร
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 11 – ผลผลิต
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

11.1
11.2
11.3

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล วิเคราะห์ผลและหา
แนวทางการปรับปรุง

11.4

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และวิเคราะห์ผล

11.5

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และหาแนวทางการ
ปรับปรุง

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และวิเคราะห์ผล

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ข้อมูลการเทียบเคียงยังคงไม่ชัดเจน
ควรพัฒนาต่อไป

เอกสารอ้างอิง
CR10

ยังไมได้ดำเนินการปรับปรุงและหา
ข้อมูลเทียบเคียง
ยังไมได้ดำเนินการปรับปรุงและหา
ข้อมูลเทียบเคียง
ข้อมูลการเทียบเคียงยังคงไม่ชัดเจน
ควรพัฒนาต่อไป
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจำกัดของหลักสูตร

138
3.1 จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ได้
ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีข้อมูลการวิเคราะห์ต้นเองในเรื่องจุ ดแข็ง
(Strengths) และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) เป็นภาพรวมของทั้งหลักสูตร
ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุง PLO จากปี 2562 เป็น PLO 2563 เพื่อเตรียมใช้งานในปีการศึกษา
ปี 2564 และได้ ท ำการ Validate แนวคิ ด ของ PLO ทั ้ ง 9 ข้ อ และทดลองนำร่ อ งบางส่ ว น ด้ ว ย
นักศึกษาปัจจุบัน แล้ว พบว่า เป็น PLO ที่มคี วามถูกต้องและทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลัก สูตร มีค วามชัด เจน และประเมินได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษาต่อไป
2. หลักสูตรฯ ได้เริ่มปรับกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ให้เป็น ไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ผ่ า นระบบการประชุ ม กรรมการประจำหลั ก สู ต รเป็ น ประจำทุ ก เดื อ น ทำให้
คณาจารย์ในหลักสูตรเห็นภาพการบริหารจัดการ และเป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นจุดแข็งสำหรับการ
ทำงานเป็นทีมเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ตาม PLO ในปี 2564 ต่อไป
3. คณาจารย์ในหลักสูตร มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง ส่งผลให้มีคุณภาพของผลงานวิจัยสูง
เป็นประโยชน์กับหลักสูตร
4. หลักสูตรฯ ได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับปีการศึกษา 2563 ซึ่งสามารถ
รองรับการทำประกันคุณภาพและประเมินเกณฑ์ต่าง ๆ ตามหัวข้อ และเป็นดัชนีเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว
จุดอ่อน (Weakness)
1. หลัก สูตรยังไม่มีก ระบวนการส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขา
เครื่องกล ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับรองแล้วก็ตาม
2. ฐานข้อมุลบางประเภท ไม่ Update และมีความซับซ้อนในการสืบค้น
โอกาส (Opportunity)
1. การพัฒนาโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ของ สกอ. ที่ใช้ผปู้ ระกอบการร่วมออกแบบ
หลักสูตรตามความต้องการของบริษัทผูใ้ ช้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงสาขาที่ตอ้ งการกับตลาดในประเทศ
ไทย และมีงานทำ น่าจะเป็นทางออกในการผลิตบัณฑิตที่ได้ตามผลลัพธ์ของผู้เ รีย น ( Learning
Outcome) และเป็นการเพิ่มยอดนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
2. นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
และจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย จะช่วยเพิ่มโอกาสสำคัญในการหาแหล่งทุนการทำวิจัยด้านวิศวกรรม
อาหาร และเป็นแหล่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสู่ตลาดในประเทศไทย
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อุปสรรค (Threat)
1. ปัญ หาเศรษฐกิจ ประชากรลดลง และภัย คุก คามจากการระบาดโรค Covid 19 และ
แนวโน้มการเลือกเรียนหลักสูตรเชิงวิชาชีพที่เปลี่ยนไป
2.
ปัญหาเรื่องการสื่อสารแนวคิดปรับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
เดียวกันนี้ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนที่อยู่นอกหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ใช้
คณาจารย์บางส่วนร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร และคณาจารย์จากคณวิทยาศาสตร์
ดังนัน้ การสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาจจะ
ไม่สามารถดำเนินการในทิศทางเดียวกันได้
3. งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนจากรัฐบาล ถูกตัดไปในปี 2563 ทำได้ไม่เต็มที

3.2 แผนพัฒนาของหลักสูตรในปีต่อไป
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559) ได้
ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และมี การกำหนดแผนพัฒนาของหลักสูตร ในปี
ต่อไปดังนี้
1. ทำการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
โดยพยายามเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการเทียบเคียงคุณภาพกับมาตรฐานที่อ่นื ให้เกิดการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมทักษะช่าง และทักษะปฏิบัติงานโรงงาน
3. ติดตาม และเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร
3.3 การมอบหมายแผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดำเนินการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
1/2565
1/2564
2/2564

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
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
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
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
3
3
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
4
4
4
4
4
4
3.90

144

ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายการเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CR7
CR8
CR10
CR11

ชื่อเอกสาร
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 1
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 2
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 3
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 4
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 5
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 6
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 7
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 8
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 10
รวมเอกสารอ้างอิง Criteria 11

