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คานา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ สาหรับผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2563
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 256ภ) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการ
ประเมินตนเองในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตร ตามเกณฑ์ ก ารประเมิน ของ สป.อว. ตาม.
องค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality
Assurance และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้
แต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) และส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะ
เป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความ
เชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจ
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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตรหลักสูตรใหม่.
พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.ในองค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at
Programme Leval Version 3.0 ในรอบปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาในหลักสูตรจานวน 19 คน ทั้งนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 3 คน คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 1 คน
และมีตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จานวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 145,980 บาท ซึ่ง
มาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 0 บาท และเงินรายได้ 145,980 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน 11
Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria

ประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้ 1.1

การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
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1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับนี้เป็นการรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563 จั ด ท าโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยในขั้ น แรกได้ แ บ่ ง กั น ท าตาม
Criterion หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่แต่ละท่านรับผิดชอบมาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ส่วนประกอบของรายงานประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนดโดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล ะ
นวัตกรรม (สป.อว.) และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University
Network - Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 11 Criterion เพื่ อ ประเมิ น ตนเองอั น เกิ ด จากการ
ดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แ ต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะเป็น เครื่องชี้วัดระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร อันจะเป็นหลักประกัน
รวมถึงความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โ จ้เป็น มหาวิทยาในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยแม่โ จ้ พ.ศ.
2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาใน
รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทางานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่ ง
ให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการ
เป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ซึ่งผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดหนังสือที่ อว 68.1.1.2/ว142 ลงวันที่ 11
กันยายน 2563 และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีค วาม
เป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน
คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัด
คณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสั งกัดในคณะธุรกิจการเกษตร เข้า
ด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม" และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า
"สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้าน
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"

ง

1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เป็น
หลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้นหลังจากคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาเดียวกันนี้มากว่า
20 ปี ทาให้ ส าขาวิช ามีทรั พ ยากรที่จ าเป็ นส าหรับผลิ ตบั ณ ฑิตระดับ ที่สู งขึ้ นซึ่ งรวมถึ งทรั พยากรบุ ค คล
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่เพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความเป็นมหาวิทยาลัยและคณะดังนี้
1. ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของความเป็นมหาวิทยาลัยและคณะด้านการเกษตร เนื่องจาก
การวิศวกรรมเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตรในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการดิน
และน้ า การเตรี ย มดิน การปลู ก การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการแปรสภาพขั้นต้น ดังนั้นเพื่ อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงต้องมีการใช้เครื่องจักร
เทคโนโลยี และการจัดการอย่างเหมาะสม
2. ตอบสนองวิสั ย ทัศ น์ และพันธกิจของความเป็น มหาวิทยาลั ย และคณะทางด้านนานาชาติ
สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเขาสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้นการบริหารหลักสูตรในรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้กรอบ MOU ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่
อาทิ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือ
การทาวิจัยร่วมกันก็สามารถทาได้ นอกไปจากนี้การที่คณาจารย์มีเครือข่ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
เพราะเรียนจบมาจากต่างประเทศ หรือการมีประสบการณ์กับบุคลากรชาวต่างชาติจากเวทีต่าง ๆ เช่น
การศึกษาดูงาน การเข้าร่ ว มประชุมเชิงวิช าการ ก็จะมีส่ ว นช่ว ยทาให้ กิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรนี้เป็นระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 และสกอ.ได้พิจารณารับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ต่อมาหลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ 174 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2563 (หนังสือรับรองหลักสูตร สานักงาน ก.ค.ศ.) โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจานวน 4 คน จากจานวนทั้งหมด 19 คน และมี 1 คนลาพักการศึกษาตลอดปีเนื่องจากเหตุผล
ส่วนตัว โดยมีนักศึกษาจานวน 17 คนจาก 20 คนผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว และมีนักศึกษา 11
คนจาก 20 คนผ่านการสอบรวบยอดแล้ว
1) รางวัลที่อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี รางวัล
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจาปี 2564 ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/065 ลง
วันที่ 17 มกราคม 2564 เรื่องประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัล" บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย (รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นด้านบริการ
วิชาการ ประจาปี 2563 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้รับรางวัลในการประชุม
วิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ระหว่าง 25-26 มีนาคม 2564 (ใบเกียรติบัตร)
4. อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคา ได้รับ รางวัล Best Oral Present 2020 ด้าน Sustainble
Environmental การน าเสนอผลงาน งานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลั ยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN
Thailand) ประจ าปี 2563 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี (บางขุ น เที ย น) วั น ที่ 3-4
ธันวาคม 2563 (ลิงก์เฟซบุ๊ก)
2) รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
1. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์ ได้รางวัล TSAE 2020 Best Presentation Award ในที่ประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ The 13th TSAE International Conference มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ระหว่าง 30-31 กรกฎาคม 2563 (รางวัลการนาเสนอระดับดีเด่น)
2. นายกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ และนายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 (ด้าน
การนาไปใช้ประโยชน์) ในการแข่งขันการนาเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมเกษตรภาคโปสเตอร์ การ
ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ระหว่าง 25-26 มีนาคม 2564 (รางวัลการนาไปใช้ประโยชน์)
3. นายกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ และนายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3 (ด้าน
การนาเสนอดีเด่น) ในการแข่งขันการนาเสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมเกษตรภาคโปสเตอร์ การประชุม
วิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ระหว่าง 25-26 มีนาคม 2564 (รางวัลด้านการนาเสนอดีเด่น)
4. นายกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ ได้รางวัล Good Presentation ใน การประชุมสัมมนาวิชาการสมาคม
วิ ศ วกรรมเกษตรระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ 22 วั น ที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ใบ
ประกาศนียบัตร)
5. นางสาวรุ่งทิวา จึงจิรธนติกุล และนางสาวศุภวรรณ จาชา เข้าร่วมแข่งขัน เส้นทางสู่นวัตวณิชย์
(Research to Market : R2M) ครั้ งที่ 8 ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง 12-13 กันยายน 2563 และ 23
กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชมเชยระดับมหาลัย (ใบประกาศนียบัตร)
6. นางสาวรุ่งทิวา จึงจิรธนติกุล และนางสาวศุภวรรณ จาชา ได้รับการสนันสนุนไอเดียการทา
Startup เรื่องระบบบันทึกข้อมูลกระบวนการปลูกพืชโดยใช้ NFC Tag ผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน
ในโครงการ Ideation Incentive program (รายละเอียดทุน)
3) อาจารย์และนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ
1. นายทินกฤต นฤธนันต์ เข้าร่วม Summer Course 2019 on “SUSTAINABLE
AGROINDUSTRY: Adding Values to Local Commodities in Rural Agroindustry in ChoCoTea
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(Chocolate, Coffee and Tea)” แบบออนไลน์ จัดโดย Bogor Agricultural University เมือง BogorPurwokerto ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง 5 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (ใบ Certificate)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ เ นตร สื บ ค้ า ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษ (Guest lecturer) และ
กรรมการตั ด สิ น (Judges) โครงงาน/ปั ญ หาพิ เ ศษ ใน Summer Course 2019 on “SUSTAINABLE
AGROINDUSTRY: Adding Values to Local Commodities in Rural Agroindustry in ChoCoTea
(Chocolate, Coffee and Tea)” แบบออนไลน์ จัดโดย Bogor Agricultural University เมือง BogorPurwokerto ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง 5 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (หนังสือเชิญ และใบ cert.)
4) รายละเอียดของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
หลั ก สู ต รได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ความเป็นมาของหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาขึ้น
หลังจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการเรียนการสอนระดั บปริญญา
ตรีสาขาเดียวกันนี้มากว่า 20 ปีทาให้สาขาวิชามีทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับผลิตบัณฑิตระดับที่สูงขึ้นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่เพียงพอที่จะเปิดการเรียนการสอน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตรเพื่ อ ตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของความเป็ น
มหาวิทยาลัยและคณะ
ปรั ช ญาของหลั กสู ตร : คือ ผลิ ตมหาบั ณฑิตให้ ส ร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรจากการคานวณ
ออกแบบ ผลิ ต ควบคุม ทดสอบ และบารุงรักษา รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิช าชี พ เพิ่ม
ศักยภาพวิถีเกษตรไทยสู่สากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถได้
2. สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา :
1. นักวิชาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2. วิศวกรเกษตรประจาโรงงาน
3. วิศวกรเกษตรประจาฟาร์ม
4. วิศวกรโครงการ
5. วิศวกรฝ่ายขายเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร
6. นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการเอกชน
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7. นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
8. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลและมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห่ ง ที่ เ ปิ ด สอนในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ช่ า งกลเกษตร
เทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตร
9. ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลเกษตร ออกแบบและติดตั้งระบบ
ชลประทาน เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ไข่ สุกร หรือขายอุปกรณ์และเครื่องจักรกล
เกษตร
ELO หรือ PLO ของหลักสูตร :
1. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
2. สามารถเชื่อมโยง ระบุ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
3. สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
4. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
5. สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
6. สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
7. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาโท
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 2 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและอังกฤษ
ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อื่ น ในการจั ด การเรี ย นการสอน : มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Bogor Agricultural University,
Universitas Gadjah Mada, Universiti Teknologi Malaysia, National Pingtung University
of Science and Technology
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

ปี 1

ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
ปี 7

ปี 8

รวม

ซ

(2563)
6
(31.6)

(2562)
3
(15.8)

(2561)
7
(36.8)

(2560)
3*
(15.8)

(2559)

(2558)

(2557)

(2556)
19 (คน)
(100.0)
(ร้อยละ)

* ลาพักการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563 จานวน 1 คน
ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1. ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย
2. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ
3. นางสุนทรี หาญพรหม

4. น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร
5. นางศจีรัตน์ สุรีย์จิรภาส*

วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
สูงสุด (สาขาวิชาที่
จบ)
ช่างฝีมือโรงงาน ศาสนศาสตร
บัณฑิต (รัฐศาสตร์
การปกครอง)
ช่างเทคนิค
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง (ช่าง
ยนต์)
พนักงานธุรการ ศิลปศาสตร
บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)
นักวิชาการศึกษา บัญชีบัณฑิต (การ
บัญชี)
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร ประถมศึกษา
(ประกาศนียบัตร
ประถมศึกษา
ตอนต้น)

สถานภาพการ อายุการ
ว่าจ้าง
ทางาน (ปี)
ลูกจ้างประจา X28 ปี
(บรรจุ 5
ต.ค. 2536)
พนักงาน
14 ปี
มหาวิทยาลัย (บรรจุ 2
ก.ย. 2550)
ลูกจ้างประจา 3- ปี
(บรรจุ 25
ม.ค. 2531)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

8 ปี
(บรรจุ 25
พ.ย. 2556)
4 ปี
(เปลี่ยนเป็น
พนักงาน
1 มิ.ย.
2560)

* พ้นจากการปฏิบัติงาน เพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือนตุลาคม 2563
อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียมรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถานที่สอนและทาการวิจัย
ห้องสมุด
1. ห้องเก็บโครงงานวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและเชิงนิเวศ (Green and Eco Technology Research Unit)

ฌ

2. หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นทางการเกษตร (Smart Farm and Agriculture Solution
Research Unit)
3. ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกาลัง
4. ห้องปฏิบัติการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร
5. ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตรและต้นกาลัง
6. ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตเกษตร
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมซึ่งมีห้องปฏิบัติการทางด้านเครื่องมือกลต่างๆ และเป็นสถานที่ตั้ง
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและเชิงนิเวศ ห้องปฏิบัติการต้นกาลังและเครื่องจักรกลเกษตร และ
ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตรและต้นกาลัง
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ : มุ่งสร้างทักษะซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติ และนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและของโลก
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กาหนด : หลักสูตรนี้วัดผลการเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ คะแนน GPAX การสอบข้อเสนอโครงการ การสอบรวบยอด การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ภายในเวลาที่กาหนด
การบริหารจัดการหลักสูตร : ระบบและกลไกในการติดตาม มคอ.3 และ 5 แสดงดังแผนภูมิ ส่วนมคอ. 4
และ 6 นั้นไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่ มคอ.7 นั้นมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการ โดยในขั้นแรกได้แบ่งกันทาตาม Criterion หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่แต่ละ
ท่านรับผิดชอบมาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทาง

ญ

ระบบและกลไกในการติดตาม มคอ. 3 และ 5
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปี
2560
2560
2561
2562
2564
การศึกษา ได้รับ ใช้ ได้รับ ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ได้รับ
ใช้จริง
ด้าน
จริง
กิจกรรม
พัฒนา
100,00
100,00 10,000 67,600
67,600
58,300
10800.00 50,000
15,796.00
นักศึกษา
พัฒนา
อาจารย์
พัฒนา
บุคลากร
จัดการ
43,900
43,900 43,900 103,501.7 72,686.85 119,200
46,541.00 141,600.00 6,000.00
เรียนการ
สอน
รวม
53,900
53,900 53,900 171,101.70 140,287.00 173,893.95 57,341.00 191,600.00 181,804.00

หมายเหตุ : คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ โดย
สายวิชาการสนับสนุนคนละ 15,000 บาทต่อปีงบประมาณ ส่วนสายสนับสนุนไม่ได้กาหนดงบประมาณไว้แน่ชัดแต่ เปิด
โอกาสให้ในรูปแบบการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (งบประมาณปี 2561, 2562, 2563, 2560,
2564)

ฎ

กลุ่ มผู้ เรี ย น : ศิษย์ เก่าและบุ คคลอื่น ๆ ที่ส นใจศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเกษตร ต้องการเรียนรู้ศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมเกษตรเพิ่มเติม และต้องการคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพตามที่ต้องการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
1. อาจารย์ในหลักสูตร ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องการความมั่นคงทางอาชีพ
3. ผู้บริหารคณะ ต้องการพัฒนาความเข็มแข็งทางวิชการแก่คณะให้สอดคล้องกับ mission และ
vision ของมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัย ต้องการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ผู้ใช้บัณฑิต ต้องการบัณฑิตเฉพาะทางที่มีความเข็มแข็งทางวิชการ ทางานได้
6. นักศึกษาปัจจุบัน ต้องการสาเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้คุณวุฒิที่สูงขึ้น และประกอบสัมมาชีพได้
7. ศิษย์เก่า ต้องการฟื้นฟูความรู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต
8. ชุมชนที่เข้ามารับการบริการวิชาการจากหลักสูตร ต้องการความรู้ที่หลักสูตรมีอันเกิดจากข้อ 1
เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชุมชน เสริมสร้างความสุขตามอัตภาพ
กลุ่มผู้ส่งมอบ :
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกลุ่มผู้ส่งมอบ
หลั ก ให้ แ ก่ ห ลั ก สู ต รนี้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ที่ ม าจากหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี คื อ บั ณ ฑิ ต ที่ ผ ลิ ต มี
ความสามารถหลากหลาย หากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ควรจะโฟกัสไปที่หน่วยย่อยของ
สาขา
2. ผู้ใช้บัณฑิต เป็นกลุ่มผู้ส่งมอบรอง ข้อมูลย้อนกลับที่ มาจากกลุ่มนี้ได้แก่ ควรลดจานวนหน่วย
กิต (ที่ไม่นับหน่วยกิต) วิชาที่ต้องนั่งเรียนในชั้นลงเพื่อที่พนักงานจะไม่ได้ลางานเต็มตัวเพื่อมา
เรียน โดยพนักงานสามารถนาปัญหาในบริษัทมาเป็นโจทย์ในการทาวิทยานิพนธ์
3. หน่วยงานราชการ เป็นกลุ่มผู้ส่งมอบรอง ข้อมูลย้อนกลับที่มาจากกลุ่มนี้ได้แก่ควรปรับระดับ
ความยากของการเรียนลงแล้วเพิ่มประสบการณ์การทางานเข้าไปร่วมกันพัฒนาเป็น Term
Project แทน เนื่องจาก บุคลากรกลุ่มนี้หยุดเรียนเพื่อไปทางาน ทาให้ความรู้ทางวิช าการ
อาจจะลดลงบ้าง
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
1. หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามร่ ว มมื อ ทางด้ า นการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น อาทิ
ห้องปฏิบัติการ หรือการทางานวิจัยร่วม ที่ผ่านมาหลักสูตรนี้มีการทางานวิจัยร่วมกับหลักสูตร
ของคณะทรัพยากรทางน้าและประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่ านมาหลั กสู ตรนี้มีความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งการขอเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในที่
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ประชุมวิชาการ หรือวารสารของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ หรือนักศึกษา
3. สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Bogor Agricultural University, Universitas Gadjah
Mada, Universiti Teknologi Malaysia, National Pingtung University of Science and
Technology ที่ ผ่ า นมาหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการกั บ 3
มหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับหลักสูตรปริญญาตรีไปจนถีงปริญญาโท เนื่องจาก
อาจารย์ผู้สอนทั้งสองหลักสูตรเป็นชุดเดียวกัน ร่วมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการ
.

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

2

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

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

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก











สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่[คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ....ถ้ามี-ระบุ.
คณะ/วิทยาลัย ได้ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร แล้ว พบว่า มีผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA criterion 1. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs)
เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน) ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ทางานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]
เนื่องจากหลักสูตรนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรไปก่อนที่จะจัดทาประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ขั้นตอนการพัฒนาขั้นสูตรบางส่วนอาจไม่ตอบเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) หรือ มคอ.2 ได้กาหนด OBE ของหลักสูตร
ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนเชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ
จาก OBE ของหลั กสู ตรจึ งถ่ายทอดเป็น ผลลั พธ์การเรียนรู้ของหลั กสู ตร (Expected learning
outcomes, ELO ในมคอ.2 เรียกว่า PLO ซึ่งก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร หรือ Program Learning
Outcomes นั่นเอง) ของหลักสูตรออกมาเป็น 7 ข้อดังนี้ (มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หน้าที่ 64)
PLO 1

สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้

PLO 2

สามารถเชื่อมโยง ระบุ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์

PLO 3

สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
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PLO 4

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร

PLO 5

สามารถวิเคราะห์และ/หรื อ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน

PLO 6

สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

PLO 7

สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตทางการเกษตร

หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการกาหนด OBE และ PLO โดยเริ่มจากการประชุมอาจารย์ที่สอน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน แล้วคัดเลือก PLO สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของหลักสูตรต่างประเทศ PLO
ของสภาวิศวกร มาเปรียบเทียบกับแบบสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จัดทาขึ้นเพื่อสารวจ
ความต้องการของบริษัท/สถาบันการศึกษาที่จะรับบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร ทางาน
หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาความต้องการไป
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อที่สาขาจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (แบบสารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์) เมื่อนามาพิจารณาร่วมกับปรัชญาและพันธกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงกาหนดออกมา
เป็น PLO ของหลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561) ได้ทั้งหมด 10 ข้อ
(PLO 10 ข้อ) แต่หลังจากการฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 Module ทั้งนี้ Criterion ที่ 1 - 3 จัดในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 จึงได้
ทบทวน PLO ให้เหลือเพียง 7 ข้อดังข้างต้น (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562) ซึ่ง PLO 7 ข้อสอดคล้องกับพฤติกรรมของกระบวนการทางปัญญา (Bloom’s Taxonomy) ระดับ
การประยุกต์ใช้ (Applying, AP) การวิเคราะห์ (Analyzing, AN) การประเมินค่า (Evaluating, E) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creating, C) ตามลาดับ (PLO 7 ข้อ) โดยไม่ได้มุ่งเน้นพฤติกรรมของกระบวนการทาง
ปัญญาด้านความจา (Remembering, R) และความเข้าใจ (Understanding, U) เนือ่ งจากเป็นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี
แต่อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
คุณภาพ AUN-QA ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุง PLO หลักสูตรฯ จึงได้จัดทาแบบสอบถามใหม่ให้ครอบคลุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มและได้
กาหนด PLO ใหม่เป็น 4 ข้อ ดังปรากฏในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 74 (สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อนุมุตหิ ลักสูตร และมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 นี้ กาหนด PLO สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้คือ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ” และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยคือ “1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์
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ประยุ ก ต์ ภาษาต่ า งประเทศ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และสาขาวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิศ ทางการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และสั ง คมของประเทศ 2) เพื่ อ ขยายโอกาสให้ ผู้ ด้อ ยโอกาสเข้ า ศึ ก ษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 3) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการ
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 4) เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและ
นานาชาติ 5) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของ
ตนเองและสังคม 6) เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 7) สร้าง
และพัฒ นาระบบบริห ารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ” ซึ่งทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยประกาศไว้ชัดเจน
ทางเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย (วิสัยทัศน์และพันธกิจ
มหาวิทยาลั ย แม่โ จ้ ) จึ ง แสดงความเชื่ อ มโยงระหว่า ง PLO ของหลั กสู ตรกั บ วิสั ยทั ศน์ และพั นธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยได้ดังนี้
PLOs ของหลักสูตร
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
PLO 1 ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น แ ล ะ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง
สารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO 2 สามารถเชื่ อ มโยง ระบุ
และแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเกษตรศาสตร์
PLO 3 สามารถนาเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการ
ร่วมสมัย
PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ จ ากงานวิจั ย / การวิจั ย/
วิ ท ยาการใหม่ ๆ จากแหล่ ง
ความรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตร
PLO 5 สามารถวิเคราะห์ แ ละ/
หรื อ ระบุ ส าเหตุ ข องปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตร และแก้ไขปัญหา
โดยการผสมผสานความรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
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PLO 6 ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะ จุ ดเด่น จุ ดด้อยของ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนความ เหมาะสมของ
กระบวนการดังกล่าวในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
PLO 7 สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการ
อ อ ก แ บ บ ป รั บ ป รุ ง เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร

PLO 7 มี keyword ที่เชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ
คาว่า “องค์ความรู้ใหม่ ” ซึ่งจะ
นาพาให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็นเลิศ

PLO 7 มี keyword ที่เชื่อมโยง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลั ย คือ
ค าว่ า “องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ” ซึ่ ง
สอดคล้องกับพันธกิจ ข้อ 3 และ
5

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละทักษะทั่วไป รวมถึงความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทาง
[3]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ออกแบบ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกระบวนการทาง
ปัญญา (Bloom’s Taxonomy) คานึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในส่วนของคุณลักษณะทั่วไป (Generic
learning outcome, GLO) ซึ่งเป็นทักษะโดยทั่วไปที่บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติได้ และคุณลักษณะเฉพาะ
(Specific learning outcomes, SLO) ซึ่งเป็นทักษะในสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ PLO 1 เป็น GLO ครอบคลุม
กว้างตั้งแต่การเขียน การพูด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทางานเป็นทีม และ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกือบทุกกลุ่ม ส่วน PLO 2 – 7 เป็น SLO เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 1.1 โดยเริ่มจากการเชื่อมโยงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ การระบุและ
นาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ การประยุกต์ใช้องค์ความรูเ้ พื่อแก้ปัญหา การวิเคราะห์และระบุสาเหตุ
ของปัญหา การประเมินกระบวน และการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ (มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หน้าที่ 64)
ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ PLO ของหลักสูตร กับ Bloom’s Taxonomy
PLOs

Outcome Statement

Generic
LO


Specific
LO

Bloom’s
Taxonomy
AP

1

สามารถสื บ ค้ น และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้

2

สามารถเชื่ อ มโยง ระบุ แ ละแก้ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเกษตรศาสตร์



AP

3

สามารถน าเสนอแนวทางในการแก้ ไ ข
ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย



AP

4

สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ จ าก
งานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จาก
แหล่ ง ความรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่



AP

7

เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ทางการ
เกษตร
5

สามารถวิเคราะห์ และ/หรื อ ระบุส าเหตุ
ของปั ญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการ
ผสมผสานความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เข้า
ด้วยกัน



AN

6

สามารถประเมิ น สมรรถนะ จุ ด เด่ น จุ ด
ด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนความ เหมาะสมของกระบวนการ
ดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ



E

7

สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ส ามารถ
น าไปใช้ ใ นการออกแบบ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต
ทางการเกษตร



C

หมายเหตุ: Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E =
Evaluating C = Creating

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตร กับ PLOs (ระบุเป็น Level)
รายวิชา
1) รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต 5 รายวิชา
วก 501 ระเบียบวิธีวิจยั
วก 591 สัมมนา 1
วก 592 สัมมนา 2
วก 593 สัมมนา 3
วก 594 สัมมนา 4
2) รายวิชาเอกบังคับ 4 รายวิชา
วก 511 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วก 512 การจาลองระบบทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วก 513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร
วก 514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3) รายวิชาเอกเลือก 22 รายวิชา
วก 521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกลเชิง
แนวคิด
วก 522 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล
วก 523 เออร์โกโนมิกส์และความปลอดภัย

หน่วยกิต
(ชม./สป)

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

3(2-3-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

AP
AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP
AP

AN
AN
AN
AN
AN

E
E
E
E
E

3(2-3-5)

AP

AP

AP

AP

AN

E

3(2-3-5)

AP

AP

AP

AP

AN

E

3(3-0-6)
3(3-0-6)

AP
AP

AP
AP

AP
AP

AP
AP

AN
AN

E
E

3(2-3-5)

AP

AP

AP

AP

AN

E

3(3-0-6)
3(3-0-6)

AP
AP

AP
AP

AP
AP

AP
AP

AN
AN

E
E

PLO7

8
รายวิชา

หน่วยกิต
(ชม./สป)
3(2-3-5)

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

วก 524 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกล
AP
AP
AP
AP
AN
E
เกษตร
วก 531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตรขัน้ ต้น
3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรขัน้ สูง
3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 533 การอบแห้งวัสดุเกษตรและอาหาร
3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 524 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
ผลผลิตเกษตร
วก 541 ระบบชลประทานแบบใช้แรงดัน
3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 542 การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 543 การพัฒนาพื้นที่ไร่นาชลประทาน
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
ระยะไกล
วก 552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สาหรับ
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
เกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ
วก 553 ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือนเพาะปลูก
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 562 การนาความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และการ 3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน
วก 563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร
3(2-3-5)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 564 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2
3(3-0-6)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1
1(1-0-2)
AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2
1(1-0-2)
AP
AP
AP
AP
AN
E
4) วิทยานิพนธ์ 6 รายวิชา
วก 691 วิทยานิพนธ์ 1
6(0-18-0) AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 692 วิทยานิพนธ์ 2
6(0-18-0) AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 693 วิทยานิพนธ์ 3
6(0-18-0) AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 694 วิทยานิพนธ์ 4
6(0-18-0) AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 695 วิทยานิพนธ์ 5
6(0-18-0) AP
AP
AP
AP
AN
E
วก 696 วิทยานิพนธ์ 6
6(0-18-0) AP
AP
AP
AP
AN
E
หมายเหตุ: 1) Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E = Evaluating C =
Creating
2) รายวิชาที่ทาเป็นตัวหนาคือรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษา 2563 (รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563)

PLO7

C
C
C
C
C
C

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตร กับ PLOs (ระบุเป็น Level)
กลุ่มวิชา/
Bloom’s
1) รายวิชา
ที่ไม่นับ
หน่วยกิต 5
วิชา
AP =
Applying
AN =
Analyzing

PLO1
จานวน %

PLO2
จานวน %

PLO3
จานวน %

PLO4
จานวน %

5

5

5

5

100

100

100

PLO5
จานวน %

100
5

100

PLO6
จานวน %

PLO7
จานวน %

9
กลุ่มวิชา/
Bloom’s
E=
Evaluating
C=
Creating
2) ราย
วิชาเอก
บังคับ 4
วิชา
AP =
Applying
AN =
Analyzing
E=
Evaluating
C=
Creating
3) ราย
วิชาเอก
เลือก 22
วิชา
AP =
Applying
AN =
Analyzing
E=
Evaluating
C=
Creating
4)
วิทยานิพนธ์
6 วิชา
AP =
Applying
AN =
Analyzing
E=
Evaluating
C=
Creating
จานวนรวม
37 วิชา
AP =
Applying
AN =
Analyzing
E=
Evaluating

PLO1
จานวน %

PLO2
จานวน %

PLO3
จานวน %

PLO4
จานวน %

4

4

4

4

100

100

100

PLO5
จานวน %

100

22

100

22

100

22

100

6

100

6

100

6

100
4

100

22

100

100
22

6

100

97.30 31

97.30 31

100

6

100

100
6

97.30 31

22

100
6

31

PLO7
จานวน %

100
4

22

PLO6
จานวน %
5
100

100

97.30
31

97.30
31

97.30

10
กลุ่มวิชา/
Bloom’s
C=
Creating

PLO1
จานวน %

PLO2
จานวน %

PLO3
จานวน %

PLO4
จานวน %

PLO5
จานวน %

PLO6
จานวน %

PLO7
จานวน %
37
100

จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตร กับ PLOs จะเห็นได้ว่า มีการกระจุกของ
รายวิชาทาให้หลักสูตรมีการปรับปรุงการกระจายรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
จากรายงานการได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่บรรยาย
ในหัวข้อ 1.2 ชี้ให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ตอบสนองต่อความต้องการของ สกอ. ผู้ใช้
บัณฑิต วิชาชีพ และมหาวิทยาลัย
ตารางแสดงการถ่ายทอดความต้องการของ stakeholder แต่ละกลุ่มเข้าสู่ PLOs ของหลักสูตร
PLOs
1
2
3
4

5

6
7

รายละเอียด
สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ ได้
สามารถเชื่อมโยง ระบุและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเกษตรศาสตร์
สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิทยาการร่วมสมัย
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/
การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสาน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อย
ของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนความ เหมาะสมของกระบวนการ
ดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทสี่ ามารถ
นาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่ม

สกอ.

ผู้ใช้งาน
บัณฑิต

วิชาชีพ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

มหาวิทยา
ลัย

F

อื่น ๆ
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PLOs

รายละเอียด

สกอ.

ผู้ใช้งาน
บัณฑิต

มหาวิทยา
ลัย

วิชาชีพ

อื่น ๆ

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร
F – Fully fulfilled M - Moderately fulfilled P - Partially fulfilled

ส าหรั บ การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรได้ดาเนินการทา Focus group กลุ่ มนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่ า
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีทั้งภาครัฐเนื่องจากบัณฑิตของหลักสูตรไปเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก และภาคเอกชนซึ่งบัณฑิตไปทางานด้วย (รายงานสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ทาให้ได้หลักสูตรที่ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครบทุกกลุ่ม (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดัง
แสดงในตาราง
PLOs

รายละเอียด

ผู้ใช้งาน
บัณฑิต

มหาวิทยา
ลัย

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

ศิษย์
ปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

F

F

M

MF

F

F

F

F

F

F

M

M

F

F

P

P

1

มีความสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
F
ระบบในเชิงตรรกะเหตุผล
ประยุกต์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
2
F
งานด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม
บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
3
F
วิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร
สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
4
M
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดย
คานึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย
F – Fully fulfilled M - Moderately fulfilled P - Partially fulfilled

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง

1

2

3

4

1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]



1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]



1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียอย่างชัดเจน [4]



5

6

7

12

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



13

AUN-QA criterion 2. ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกาหนดของหลั กสู ตรและรายละเอียดของวิช าต้ องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทา
ให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตร
และองค์ประกอบในการเรียน
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่มคี วามทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
มีการนา PLOs ใน Criterion 1 มาจัดทาข้อกาหนดของหลักสูตร หรือ มคอ.2 (Programme specification)
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรโดยมีการเชิญ
บุคคลภายนอกที่มาจากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ประกอบการ และนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตร มีรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็นต่อ
ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งในส่วนข้อมูลหลักสูตรฯ โครงสร้างหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน กลยุทธ์ในการสอน หลักเกณฑ์และข้อกาหนด
ต่าง เช่น คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา รวมถึงรายงานการออกแบบที่มุ่งผลลัพธ์
สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรได้จากเว็บไซต์คณะฯ (ลิงก์หลักสูตรหน้าเว็บไซต์คณะฯ) หรือเว็บไซต์สานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีทั้ง มคอ.2 ฉบับเต็ม และฉบับย่อในรูปแบบโครงสร้าง
หลักสูตร (ลิงก์หลักสูตรหน้าเว็บไซต์สานักพัฒน์ฯ)
ในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกที่หลักสูตรมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ประกอบกับหลักสูตรถึงรอบที่จะต้องปรับปรุง จากประสบการณ์ ความรู้
และข้อแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทาให้ได้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) ที่มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นสาคัญ
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับ
การเกษตร
และเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิศวกรรมเกษตรและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ
ไทยซึ่งเป็น benchmarking ดังแสดงตาราง จะเห็นได้ว่าจานวนหน่วยกิตรวมของทุกมหาวิทยาลัยของทุก
แผนการศึกษาคือ 36 หน่วยกิต ยกเว้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ คุณวุฒิ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและระบบกระบวนการ ดังนี้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
จึงได้ออกแบบหลักสูตรโดยการลดรายวิชาไม่นับหน่วยกิตลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้เรียน และทาให้
ผู้เรียนมีแนวโน้มสาเร็จการศึกษาเร็วขึ้น ตลอดจนอาจารย์ประจาหลักสูตรและศิษย์เก่า ดังแสดงโครงสร้าง
การเปรียบเทียบในตารางถัดไป
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ตารางเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิตรวมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตร
เดียวกันหรือใกล้เคียง
ภาค

มหาวิทยาลัย

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรม
เกษตร

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.ม. วิศวกรรม
เกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

ภาคกลาง

คุณวุฒิ

แผนการศึกษา

วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกลและ
ระบบ
กระบวนการ
(สหวิทยาการ)
วศ.ม. วิศวกรรม
เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
สถาบันเทคโนโลยีพระ วศ.ม. อาหารและ
จอมเกล้าฯ
เกษตรอัจฉริยะ
ลาดกระบัง

รายวิชาไม่นับ
หน่วยกิต
แบบ ก1 หน่วยกิต 36 ไม่มี
แบบ ก2 หน่วยกิต 36 ไม่มี
(ลิงก์หลักสูตร)
แบบ ก1 หน่วยกิต 36 7 น.
แบบ ก2 หน่วยกิต 36 ไม่มี
(ลิงก์หลักสูตร)
แบบ ก1 หน่วยกิต 45 ไม่มี
แบบ ก2 หน่วยกิต 45 ไม่มี
(ลิงก์หลักสูตร)
แบบ ก1 หน่วยกิต 36
แบบ ก2 หน่วยกิต 36
(ลิงก์หลักสูตร)
แบบ ก1 หน่วยกิต 36
แบบ ก2 หน่วยกิต 36
(ลิงก์หลักสูตร)

4 น.
ไม่มี
5 น.
5 น. (วศ.บ.)
11 น. (ไม่ มี
วศ.บ.)

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
1. แผน ก แบบ ก 1
 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
 วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(7) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1. แผน ก แบบ ก 1
 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
 วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(5) หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต

2. แผน กแบบ ก 2
 วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
 วิทยานิพนธ์
 วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

2. แผน กแบบ ก 2
 วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
 วิทยานิพนธ์
 วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

12
12
12
(7)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

11
13
12
-

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิ
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รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
กิต

36

หน่วย

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
รายละเอียดของรายวิชาสามารถดูได้ในเล่มหลักสูตรฯ (มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยใน
แต่ละรายวิชาจะมีข้อกาหนดต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ รายวิชาที่ต้อง
เรียนมาก่อน (Pre –requisite) และคาอธิบายรายวิชา (Course description) นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
ดูแผนการสอน วิธีการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การวัดและประเมินผล ได้จาก มคอ.3.
รายละเอี ย ดของรายวิ ช า (Course specification) ซึ่ ง ก าหนดให้ จั ด ท าและส่ ง เข้ า ระบบก่ อ นเปิ ด ภาค
การศึกษาตามปฏิทินการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน (มคอ. 3 - 7) ปีการศึกษา 2563 ที่มหาวิทยาลัยเผยแพร่มาให้ทุกหลักสูตรนาไปปฏิบัติ (ลิงก์
ปฏิทิน มคอ.3-7) แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางวิชาที่ผู้สอนไม่ส่ง มคอ. เข้าระบบ หลักสูตรฯ จึงได้มีการกากับ
ติดตาม และแจ้งเตือนให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทาและส่งไฟล์ มคอ.3-5 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (บันทึกข้อติดตามมคอ.) ทั้งนี้เมทริกซ์แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ ความรู้
ทักษะ และเจตคติ ปรากฎในเล่มหลักสูตรฯ หน้า 67-74 (มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ซึ่งแสดงแบบ
สรุ ป ได้ ใ นตารางข้ า งล่ างและชี้ ให้ เห็ น ว่า PLO 1-6 มี ทุ ก รายวิ ช าที่แ สดงถึ ง ผลการเรี ยนรู้ที่ ค าดหวังซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ส่วน PLO 7 มีเฉพาะวิทยานิพนธ์เท่านั้น
รายวชา

PLO 1: สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO 2: สามารถเชื่อมโยง ระบุและแก้ปญ
ั หาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
PLO 3: สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
PLO 4: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก
งานวิจัย/ การวิจยั / วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกีย่ วข้องกับ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร
PLO 5: สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
PLO 6: สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุด
ด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะด้าน
ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2









































































































































































16
ตลอดจนความ เหมาะสมของกระบวนการ
ดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
PLO 7: สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ




นาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางการเกษตร




วก 691 วิทยานิพนธ์ 1




วก 692 วิทยานิพนธ์ 2




วก 693 วิทยานิพนธ์ 3




วก 694 วิทยานิพนธ์ 4




วก 695 วิทยานิพนธ์ 5




วก 696 วิทยานิพนธ์ 6
หมายเหตุ:  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง













































































































































สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึง่ มีการเพิ่มรายวิชาเด่นและ/หรือเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นมา 3 รายวิชา เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรที่เปิดสอนทั่วโลกได้มีการรวมคาว่า
Biological Engineering เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering) เรียบร้อย
แล้วเพื่อแก้ปัญหาจานวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง เนื่องจากคาว่า Agricultural Engineering เป็นคาที่ถูก
จากัดในวงแคบเกินไป ดังนั้นถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มคาว่า Biological Engineering เข้ามาใน
หลักสูตร Agricultural Engineering อาทิ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย
Universitas Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย หรือหลักสูตร Agricultural Engineering ในสา
ธารณารัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา หรือประเทศสหรัฐอเมริกา (ธัญญา, 2558) ยิ่งไปกว่านั้นในปี ค.ศ.
2004 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สมาคมวิชาชีพ American Society of Agricultural Engineers (ASAE)
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) ด้วยการเพิ่ม
คาว่า Biological เข้ากับคาว่า Agricultural ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จึงมีการเพิ่มรายวิชาทางด้านกระบวนการทางชีวภาพ
เข้ามาอย่างน้อย 1 รายวิชาโดยทีมผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากหลักสูตรมีอาจารย์ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาใหม่จะมีการเปิดสอนวิชา
ทางด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) การประเมินคาร์บอน
และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงาน การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อประเมินผลกระทบทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับระบบเกษตร เมทริกซ์แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ปรากฎในเล่มหลักสูตรฯ หน้า 75-77 (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ซึ่งแสดงในตารางแบบสรุปได้ดังนี้
รายวิชา

ทักษะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

1

2

3

ทักษะด้าน
ความรู้

1

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

3

ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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PLO 1 มีความสามารถและทักษะในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบใน
เชิงตรรกะเหตุผล
20401501 ระเบียบวิธีวิจยั
20401591 สัมมนา 1
20401592 สัมมนา 2
20401691 วิทยานิพนธ์ 1
20401692 วิทยานิพนธ์ 2
20401693 วิทยานิพนธ์ 3
20401694 วิทยานิพนธ์ 4
20401695 วิทยานิพนธ์ 5
20401696 วิทยานิพนธ์ 6
PLO 2 ประยุกต์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม
20401511 เครื่องมือวัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20401512 การจาลองระบบทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
20401501 ระเบียบวิธีวิจยั
20401591 สัมมนา 1
20401592 สัมมนา 2
20401691 วิทยานิพนธ์ 1
20401692 วิทยานิพนธ์ 2
20401683 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 1
20401684 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเกษตร 2
PLO 3 บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร
20401521 การออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล
เชิงแนวคิด
20401522 การออกแบบและวิเคราะห์
เครื่องจักรกล
20401523 เออร์โกโนมิกส์และความปลอดภัย
20401524 การทดสอบและประเมินผล
เครื่องจักรกลเกษตร
20401525 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
20401526 การประเมินผลกระทบทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
20401513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรม
เกษตร
20401514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20401531 การแปรสภาพผลิตผลเกษตรขั้นต้น
20401532 การแปรสภาพผลผลิตเกษตรขั้นสูง
20401533 การอบแห้งผลิตผลเกษตรและอาหาร
20401534 โลจิสติกส์และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับผลผลิตเกษตร
20401535 กระบวนการทางชีวภาพในงาน
วิศวกรรม
20401541 ระบบชลประทานแบบใช้แรงดัน
20401542 การออกแบบการชลประทานบนผิวดิน
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20401543 การพัฒนาพื้นที่ไร่นาชลประทาน
20401551 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการควบคุม
ระยะไกล
20401552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
สาหรับเกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ
20401553 ระบบควบคุมสภาวะในโรงเรือน
เพาะปลูก
20401561 เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
20401562 การนาความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้
ใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน
20401563 การออกแบบระบบพลังงานใน
การเกษตร
20401564 การวิเคราะห์พลังงานความร้อน
20401681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1
20401682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2
PLO 4 สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
(Innovation) การเกษตรสมัยใหม่โดย
คานึงถึงจรรยาบรรณการวิจยั
20401694 วิทยานิพนธ์ 4
20401696 วิทยานิพนธ์ 6

















































































































































































































































































































































Highlighted สีชมพู คือรายวิชาที่เปิดใหม่

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2]
ช่องทางการเผยแพร่ หลั กสู ตรฯ มีหลากหลายช่องทางทั้งการประชาสั มพันธ์ทางเว็บไซต์ ค ณะ
วิศวกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(mju.ac.th)) สานักบริหารและพัฒ นาวิชาการ (สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.แม่โจ้ ( mju.ac.th)) ฝ่าย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ (http://www.grad.mju.ac.th/apply/) และคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมฯ (https://engineer.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2084 )
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดทาคู่มือแนะนาหลักสูตรหลักสูตร (Academic bullentin ของคณะ) เพื่อ
แจกกลุ่มเป้าหมาย (Prospects) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรและใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรได้
ตารางการเข้าถึงข้อกาหนดของหลักสูตร (Program specification) และรายละเอียดของวิชา
(Course specification) ของ stakeholders
แหล่งข้อมูล
เว็บไซต์คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(ลิงก์หลักสูตร)
สานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

การเข้าถึง ข้อมูล
(ยาก / ง่าย)
ง่าย สืบค้นได้ทาง
Google

ความครบถ้วน /ตรง
กับความต้องการ
1. ไฟล์ มคอ.2
2. มีรายละเอียด
สาคัญของหลักสูตร

ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน

ยาก ไม่สามารถ
สืบค้นได้ทาง

1. มีไฟล์ มคอ.2

เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

19
(ลิงก์เว็บไซต์)
(ลิงก์โครงสร้าง
หลักสูตร)

Google ต้องเข้า
เว็บไซต์เฉพาะของ
สานักฯ

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ลิงก์หลักสูตร)

ยาก ไม่สามารถ
สืบค้นได้ทาง
Google ต้องเข้า
เว็บไซต์เฉพาะของ
สานักฯ
เข้าถึงได้ยาก ในแวด มีข้อมูลเล็กน้อย ไม่
วงจากัด
ครอบคลุม

Bullentin คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(ลิงก์ Bullentin)
Facebook คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสหกรรมเกษตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร และ/หรือ
เจ้าหน้าที่หลักสูตร

เข้าถึงได้ง่าย แต่เป็น
การติดต่อเป็น ทุติย
ภูมิ (Secondary
contact) ไม่ใช่การ
ติดต่อแบบปฐมภูมิ
(Primary contact)
เข้าถึงได้ยาก ต้อง
อาศัยเครือข่าย เป็น
การติดต่อแบบปฐม
ภูมิ (Primary
contact)

2. รายละเอียดสาคัญ
ของหลักสูตร
3. มีโครงสร้างของ
หลักสตร
ไม่มีข้อมูลอะไรมาก ไม่เป็นปัจจุบันมาก
นัก เหมาะกับ
นัก
นักศึกษาปัจจุบัน
มากกว่า
ไม่เป็นปัจจุบันมาก
นัก ข้อมูลกระด้าง

มีข้อมูลครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน

มีข้อมูลครบถ้วน

เป็นปัจจุบัน

ควรมีการใส่ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันตาม
เพลตฟอร์มที่กาหนด
ไว้
ไม่ควรจัดทา เพราะ
สิ้นเปลือง
งบประมาณ และไม่
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
ควรจัดทา Program
Profile (ไม่เกิน 2
หน้า A4) เพื่อ
เผยแพร่ทาง
website
มหาวิทยาลัย
สานักพัฒน์ บัณฑิต
คณะ และสาขา
เพื่อให้ผู้ที่สนใจทา
ความเข้าใจภายใน
เวลาอันสั้น
ส่วนประกอบของ
เนื้อหา
-ชื่อหลักสูตร
-ชื่อปริญญา
-คุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้าศึกษา
-การกากับมาตรฐาน
ของหลักสูตร
-อาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา
-โครงสร้างหลักสูตร
(แสดงจานวนหน่วยกิ
ตในกลุ่มวิชาเอก วิชา
บังคับ วิชาเอกเลือก
และวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิจ
-จุดเด่นของหลักสูตร
-เงื่อนไขการสาเร็จ
การศึกษา
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

ข้อกาหนดของหลักสูตร

1

2

3

4

2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย [1, 2]



2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
[1,2]



2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

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

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

หน่ ว ยกิ ต วิ ช าที่
ไม่นับหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

-

-

36

(7)

แผน ก แบบ ก 2

12

12

12

(7)
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จานวนรายวิชาทั้งหมดได้มาจากการทา feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จ จุ บั น และสถานการณ์ที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้น ในอนาคต แล้ ว นามาปรับให้ ห ลั กสู ตรมีความทันสมั ย และ
ตอบสนองความต้องการในอนาคต จึงได้รายวิชาเอกบังคับจานวน 12 หน่วยกิต ที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
ดังต่อไปนี้
1. วิชา วก 511 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง PLO 2,3 ที่
ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานทางการใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เชื่อมโยง
เข้ากับงานทางด้านเกษตรศาสตร์
2. วิชา วก 512 การจาลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง PLO 2,3 ที่ผู้เรียน
จะต้องมีพื้นฐานทางการใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เชื่อมโยงเข้ากับ
งานทางด้านเกษตรศาสตร์
3. วิชา วก 513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร ตอบสนอง PLO 1,2 ที่ผู้เรียนต้อง
สามารถบริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ย นเชื่อมั่นในพลั งสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อ การ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตอบสนอง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 (มาตรฐานอุดมศึกษาฉบับใหม่)
4. วิชา วก 514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง PLO 3,4
ที่ผู้เรียนต้องรู้มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การใช้ ทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยสารสนเทศร่ ว มกั บ ศาสตร์ท างด้า นวิศ วกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ส่วนรายวิชาเอกเลือกอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตยึดตามกรอบความสามารถด้านวิศวกรรมของ
วิศวกรรมเกษตรซึ่งแบ่งระดับกรอบความสามารถตามความหมายของสภาวิศวกรว่าด้วย ประเภทงาน ส่วน
แบ่ ง ประเภทงานในสาขาวิ ศ วกรรมเกษตรยึ ด ตามซึ่ ง ก าหนดโดย International Commission of
Agricultural and Biological Engineering (CIGR, http://www.cigr.org) ซึ่งเป็นองค์กรสากลระดับโลก
ของสาขาวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้ CIGR ได้จัดให้มี Hand book จานวน 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะมีรายละเอียด
งานในแต่ละแขนงของวิศวกรรมเกษตร พร้อมทั้งเนื้อหาและองค์ความรู้ในแขนงนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้
วิศวเกษตรได้ทาการศึกษา (นายกของสมาคมฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) (กรอบงาน
วิศวกรรมเกษตร) จากต้นฉบับ 6 กลุ่มงาน หลักสูตรนี้หารือแล้วปรับให้เหลือ 5 กลุ่มวิชาเพื่อให้เหมาะสม
กับทรัพยากรที่หลักสูตรมีอยู่ คือ 1) กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร 2) กลุ่มการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร
3) กลุ่มวิศวกรรมดินและน้า 4) กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยา และ 5) กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและของ
เสียทางการเกษตร เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในรายวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทา
วิทยานิพนธ์ให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเลือกเรียน
ตามศาสตร์ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ๆ หลักสูตรฯ ยังมีกลุ่มวิชาเอกเลือกเพิ่มมาอีก 1 กลุ่ม เรียกว่า กลุ่ม
ทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชา 1 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในหลาย ๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ
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รายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรแสดงใน มคอ.2 (มคอ.2 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้า 67-74)
หลักสูตรฯ ยังได้กาหนดให้เรียนในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต จานวน 7 หน่วยกิต (มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หน้า 12-13) ประกอบด้วย รายวิชา วก 501 ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (PLO2) และ
รายวิชา วก 591-594 สัมมนา 1-4 ที่บังคับให้นักศึกษาเรียนทุกภาคการศึกษา เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา
หากไม่มีวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะหายไปจากสาขา การมีวิชาที่ต้องเรียนทุกเทอมผ่านวิชาสัมมนา
มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
รวมทั้งทักษะในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสานได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง
เขียนพอได้ รวมทั้งทักษะการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ (PLO1)
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ปล่อยให้อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการจัดการสอนอย่างอิสระตามที่
เคยปฏิบัติมา แต่หลังจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
กอปรกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จดั อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Active Learning Workshop ระหว่างวันที่ 5 –
6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทาให้หลักสูตรได้กลับมา
ถอดบทเรียนแห่งการเรียนรู้ (Lesson learned) และแผยแพร่ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรนาไปใช้เป็น
แนวทางในการเขียน มคอ.3-5 และใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ดังนั้นในปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรจึงสามารถสรุปวิธีการสอนและการประเมินเชื่อมโยงกับ PLOs หลักสูตรได้ดังนี้
และแสดงความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาในตารางถัดไป (การจัดการเรียนการสอนยุค
ใหม่-การประเมินผล และคาสาคัญและพฤติกรรมของกระบวนการทางปัญญา)
ความเชื่อมโยงของ PLOs วิธีการสอน และการประเมินผลสาหรับหลักสูตรแผน แผน ก แบบ ก 2
Outcome Statement

Bloom’s
Taxonomy
PLO 1 สามารถสืบค้นและ AP
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO 2 สามารถเชื่อมโยง
ระบุและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์

AP

กลุ่มวิชา

วิธีการสอน

วิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
(7 น)
วิชาเอกบังคับ (12 น)
วิชาเอกเลือก (12 น)
วิทยานิพนธ์ (12 น)
วิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
(7 น)
วิชาเอกบังคับ (12 น)
วิชาเอกเลือก (12 น)
วิทยานิพนธ์ (12 น)

งานมอบหมาย
ประเมินผลโดยใช้รูบริก
การนาเสนองานหน้าชั้น ประเมินผลโดยการ
เรียนเดี่ยว/กลุ่ม
จัดลาดับขั้น
งานมอบหมาย
โครงงานประจาเทอม
Learn and Share
การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนเดี่ยว/กลุ่ม
การสาธิต
การทดลองจริ ง /ลงมื อ
ปฏิบัติจริง

วิธีการประเมินผล

ประเมินผลโดยใช้รูบริก
ประเมินผลโดยการ
จัดลาดับขั้น
การสอบ
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PLO 3 สามารถนาเสนอ
AP
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิทยาการร่วมสมัย

วิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
(7 น)
วิชาเอกบังคับ (12 น)
วิชาเอกเลือก (12 น)
วิทยานิพนธ์ (12 น)

PLO 4 สามารถประยุกต์ใช้ AP
องค์ความรู้จากงานวิจัย/
การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร

วิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
(7 น)
วิชาเอกบังคับ (12 น)
วิชาเอกเลือก (12 น)
วิทยานิพนธ์ (12 น)

งานมอบหมาย
โครงงานประจาเทอม
Learn and Share
การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนเดี่ยว/กลุ่ม
การสาธิต
การทดลองจริ ง /ลงมื อ
ปฏิบัติจริง
งานมอบหมาย
โครงงานประจาเทอม
Learn and Share
การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนเดี่ยว/กลุ่ม
การสาธิต
การทดลองจริ ง /ลงมื อ
ปฏิบัติจริง
งานมอบหมาย
โครงงานประจาเทอม
Learn and Share
การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนเดี่ยว/กลุ่ม
การสาธิต
การทดลองจริ ง /ลงมื อ
ปฏิบัติจริง

ประเมินผลโดยใช้รูบริก
ประเมินผลโดยการ
จัดลาดับขั้น
การสอบ

ประเมินผลโดยใช้รูบริก
ประเมินผลโดยการ
จัดลาดับขั้น
การสอบ

PLO 5 สามารถวิเคราะห์ AN
วิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
ประเมินผลโดยใช้รูบริก
และ/หรือ ระบุสาเหตุของ
(7 น)
ประเมินผลโดยการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
วิชาเอกบังคับ (12 น)
จัดลาดับขั้น
กระบวนการผลิตทางการ
วิชาเอกเลือก (12 น)
การสอบ
เกษตร และแก้ไขปัญหา
วิทยานิพนธ์ (12 น)
โดยการผสมผสานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์เข้า
ด้วยกัน
PLO 6 สามารถประเมิน
E
วิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต งานมอบหมาย
ประเมินผลโดยใช้รูบริก
สมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อย
(7 น)
โครงงานประจาเทอม
ประเมินผลโดยการ
ของกระบวนการผลิต
วิชาเอกบังคับ (12 น) Learn and Share
จัดลาดับขั้น
ทางการเกษตร ตลอดจน
วิชาเอกเลือก (12 น) การนาเสนองานหน้าชั้น การสอบ
ความ เหมาะสมของ
วิทยานิพนธ์ (12 น) เรียนเดี่ยว/กลุ่ม
กระบวนการดังกล่าวใน
การสาธิต
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่
การทดลองจริ ง /ลงมื อ
ต้องการ
ปฏิบัติจริง
PLO 7 สามารถสร้างองค์ C
วิทยานิพนธ์ (12 น) การสาธิต
ประเมินผลโดยใช้รูบริก
ความรู้ใหม่ทสี่ ามารถ
การนาเสนองานหน้าชั้น การสอบรวบยอดและ
นาไปใช้ในการออกแบบ
เรียนเดี่ยว
ป้องกันวิทยานิพนธ์
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
การทดลองจริ ง /ลงมื อ
ของกระบวนการผลิต
ปฏิบัติจริง
ทางการเกษตร
หมายเหตุ: Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E =
Evaluating C = Creating
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ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1
PLO 1: สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO 2: สามารถเชื่อมโยง ระบุและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
PLO 3: สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
PLO 4: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
PLO 5: สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
PLO 6: สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
2

PLO 1: สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO 2: สามารถเชื่อมโยง ระบุและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
PLO 3: สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
PLO 4: สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
PLO 5: สามารถวิเคราะห์และ/หรือ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ทางการเกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน
PLO 6: สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ตลอดจนความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการPLO
7: สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางการเกษตร

3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2]
หลักสูตรได้นาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาเพื่อให้แต่ละรายวิ ชา
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตั้งแต่หลักสูตรเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ถึง
ปัจจุบันมีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดรวมรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 15 รายวิชา หลักสูตรได้มีการออกแบบ
รายวิช าต่าง ๆ ให้ เป็ น ไปตามแนวทางเดียวกับ PLO ทั้ง 7 ข้ออย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ เรียนมีทักษะ
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยขั้นสูง และมีความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่มี
impact factor ในระดับชาติหรือนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ โดยโครงสร้าง
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หลักสูตรได้กาหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพทั้งด้านการบูรณา
การความรู้ทางการจัดการและการวิจัย และความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่แก่นักศึกษา ดังตารางซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนระหว่างจานวนรายวิชาที่สนับสนุน PLO 1-6 มีเท่ากันคือ 15 รายวิชา ในขณะที่จานวน
รายวิชาที่สนับสนุน PLO 7 มีเพียง 2 รายวิชาเท่านั้น แต่เนื่องจาก PLO 7 เป็นพฤติกรรมของกระบวนการ
ทางปัญญาขั้นความคิดสร้างสรรค์ (Creating) ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายตามพฤติกรรมของกระบวนการทางปัญญา
(Bloom’s Taxonomy) ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรโดยมีเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้นที่สนับสนุน PLO
7 ถือว่าเหมาะสมแล้ว
การกาหนดสัดส่วนระหว่างวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 (เฉพาะแผน ก 2) กับ PLOs หลักสูตร
Course
วิชาเอกบังคับ 4 วิชา 12 หน่วยกิต
ว ก 511 เ ค รื่ องมื อ วั ด และ การ วั ด ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วก 512 การจาลองระบบทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วก 513 การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรม
เกษตร
วก 514 การหาสภาวะที่ เ หมาะสมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเอกเลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต
ว ก 524 ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นผ ล
เครื่องจักรกลเกษตร
วก 552 การออกแบบและพั ฒ นาอุ ป กรณ์
สาหรับเกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ
วก 563 การออกแบบระบบพลั ง งานใน
การเกษตร
วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1
วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 5 วิชา 7 หน่วยกิต
วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย
วก 591 สัมมนา 1
วก 592 สัมมนา 2
วก 593 สัมมนา 3
วก 594 สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์ 2 วิชา 12 หน่วยกิต
วก 695 วิทยานิพนธ์ 5
วก 696 วิทยานิพนธ์ 6
รวมจานวนรายวิชา

Credit PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
3

AP

AP

AP

AP

AN

E

3

AP

AP

AP

AP

AN

E

3

AP

AP

AP

AP

AN

E

3

AP

AP

AP

AP

AN

E

3

AP

Ap

AP

AP

AN

E

3

AP

AP

AP

AP

AN

E

3

AP

AP

AP

AP

AN

E

3

AP

AP

AP

AP

AN

E

(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

AP
AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP
AP

AP
AP
AP
AP
AP

AP
AP
Ap
AP
AP

AN
AN
AN
AN
AN

E
E
E
E
E

6
6

AP
AP
15

AP
AP
15

AP
AP
15

AP
AP
15

AN
AN
15

E
E
15

C
C
2

Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E
= Evaluating C = Creating
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ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เนื่องจาก PLOs หลักสูตรปรับลดเหลือเพียง 4 PLOs เท่านั้น โดย
PLO 1 เป็น Generic Learning Outcome ซึ่งเป็นทักษะโดยทั่ว ไปที่บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติได้ ทุกชั้นปี
ในขณะที่ PLO 2-4 เป็ น Specific Learning Outcome ซึ่ ง บั ณ ฑิ ต ควรถู ก พั ฒ นาตั้ ง แต่ ปี ที่ 1 ถึ ง 2
ตามลาดับ ดังนั้นการกระจายสัดส่วนระหว่างรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จึงมีการกระจาย
มากกว่ากระจุก
การกาหนดสัดส่วนระหว่างวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับ PLOs หลักสูตร แผน ก 1
Course

Credit

จานวนรายวิชา
PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

(AP)
3

(AP)

(AN)

(C)

วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
(5)
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
36
4
2
1
รวมจานวนรายวิชา
7
2
1
Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E
= Evaluating C = Creating
การกาหนดสัดส่วนระหว่างวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับ PLOs หลักสูตร แผน ก 2
จานวนรายวิชา
Course

Credit

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

(AP)
3

(AP)
5
2

(AN)

(C)

วิชาเอกบังคับ
11
วิชาเอกเลือก
13
25
วิทยานิพนธ์
12
2
1
รวมจานวนหน่วยกิต
36
Bloom’s Taxonomy: R = Remembering U = Understanding AP = Applying AN = Analyzing E
= Evaluating C = Creating
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
รายวิชาที่อยู่ในแผนการเรียนมีการเรียงลาดับรายวิชาก่อนและรายวิชาหลังอย่างเป็นระบบโดย
จัดลาดับการเรียนจากความรู้พื้นฐาน ความรู้เฉพาะทาง การประยุกต์และการบูรณาการตามลาดับอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล
แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และมีการกาหนดให้
เรียนรายวิชาจานวน 5 รายวิชา 7 หน่วยกิตโดยไม่นับหน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไข
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ของบัณฑิตศึกษา วิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เป็นวิชาพื้นฐานสาหรับการเรียนได้แก่ วก 501 ระเบียบ
วิธีวิจัย วก 591 สัมมนา 1 วก 592 สัมมนา 2 วก 593 สัมมนา 3 และ วก 594 สัมมนา 4 ทั้งนี้ได้กาหนดให้
นักศึกษาเรียน วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย ในเทอมแรก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทบทวนวรรณกรรม
หลักการในการทาวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ และเพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเขียนโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส่วนในรายวิชาสัมมนาให้ลงเรียนในทุกเทอมตามลาดับการสัมมนา
สั มมนา 1 กาหนดให้ นั กศึก ษาน าเสนอผลงานด้ว ยการทบทวนวรรณกรรม สั มมนา 2 นาเสนองานที่
เกี่ยวข้องหรือเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ สัมมนา 3 นาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ และสัมมนา 4 นาเสนองานวิจัยที่ได้ไปนาเสนอในงานประชุมวิชาการจากภายนอกแล้ว หรือที่
คาดว่าจะไปนาเสนอในงานประชุมวิชาการจากภายนอก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ มีผลงานที่เป็นเงื่ อนไข
ต่อการสาเร็จการศึกษา นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ สาหนัวิชาที่นับหน่วยกิต ได้แก่
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาลงเรียนตั้งแต่ปีแรก ภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต ส่วนในปีที่ 2
นักศึกษาลงเรียนภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาต้ องเริ่มทาวิทยานิพนธ์โดยเริ่มต้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และนาความรู้จากวิชา วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย และสัมมนา 1-4 มาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อทาสาเร็จ การศึกษาด้วยเงื่อนไข ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการ
วิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วย โดยมีหลักการและแนวคิดใน
การออกแบบรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเหมือนกันกับ แผน ก แบบ ก 1 สาหรับรายวิชาที่นับหน่วยกิต 36
หน่วยกิตนั้นแบ่งเป็นรายวิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต จานวน 4 วิชาซึ่งกาหนดให้นักศึกษาเรียนในชั้นปีที่
ภาคการศึกษาละ 2 วิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาพื้นฐาน วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต จานวน 4 วิชา เป็น
รายวิชาเฉพาะระดับกลางถึงสูง โดยเลือกจาก 5 กลุ่มวิชา ซึ่งอาจจะเลือกจากกลุ่มวิชาเดียวกันหรือเลือก
ข้ามกลุ่มวิชาก็ได้ ทั้งนี้มีรายวิชาให้เลือกเรียนความความสนใจถึง 22 รายวิชา โดยมีรายวิชาที่เปิดไว้สาหรับ
อัพเดทเทคโนโลยีหรือวิชาการใหม่ ๆ ถึง 4 รายวิชาคือ
1.
2.
3.
4.

รายวิชา วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 จานวน 3 หน่วยกิต (3-0-6)
รายวิชา วก 682 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2 จานวน 3 หน่วยกิต (3-0-6)
รายวิชา วก 683 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 จานวน 3 หน่วยกิต (1-0-2)
รายวิชา วก 684 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 2 จานวน 3 หน่วยกิต (1-0-2)

โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตรได้เปิดสอนวิชา วก 681 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตร 1 ซึ่ง
ทีมอาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์
ลิ่มเจริญชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิศวกรรมเกษตร อาทิ กระบวนการเตรียมก่อนการหมัก
ทางหมักทางชีวภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางชีวภาพ กระบวนการฆ่าเชื้อและความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางชีวภาพ การใช้แบบจาลองวิเคราะห์ผลของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต
ทางชีว ภาพ การเก็บ เกี่ย วผลิ ตภัณ ฑ์จ ากกระบวนการผลิ ตทางชีว ภาพ และเทคโนโลยีชีว ภาพกั บ การ
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ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและวิศวกรรมเกษตร ทั้งนี้สามารถดูแผนการศึกษาสาหรับแผน ก 1
ได้ในหน้า 17 และสาหรับแผน ก2 ในหน้า 18 ดูแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สู่รายวิชาในหน้า 46 และเมทริกซ์แสดงทักษะในหน้า 66 (มคอ.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร

1

2

3

4

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1]



3.2 มีการกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชา
ต่างๆในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2]



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



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

7
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AUN-QA criterion 4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า
ผู้เรียนควรต้อง
เรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร
นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผูเ้ รียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผู้เรียนและผูส้ อนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน
การเรียนซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสาคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดี
เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสานึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการ
เรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน่ และเอือ้ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการ
ประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งคาถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและ
ใช้ข้อมูล การนาเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือ “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทางานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มี
การใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ”
วาทะโอวาทที่ประกาศและเป็นที่รับรู้ของประชาคมทั่วไป คือ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ถอดเป็นความหมาย
ได้ว่า งานที่ยากลาบาก มีปริมาณงานที่มาก ความกดดันสูง หรืองานที่ต้องใช้เวลามาก เมื่อยิ่งทา ยิ่งแต่จะได้
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ได้เงิน ได้งาน และได้ความรู้ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนใหญ่จึงมีนิสัยสู้งาน
ไม่ เ กี่ ย งงาน (เมื่ อ เที ย บกั บ บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ใหญ่ ๆ) งานใดที่ ย ากล าบาก มี ค วามกดดั น หรื อ
ความเครี ย ดสู ง ก็จ ะไม่ท้อถอย มีความมานะอดทนสู งยิ่ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยแม่โ จ้อาจจะมีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรทางการศึกษาอื่น ๆ ไม่สมบูรณ์พร้อมเท่ามหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ภาวะขาด
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แคลนเช่นนี้มักสร้างคนให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูง เนื่องจากต้องพยายามคิด สร้างสรร ประยุกต์ เพื่อหา
วิธีในการแก้ปัญหา ชดเชยภาวะขาดแคลนนั้น คุณลักษณะเช่นนี้ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงเกิดจากวิถี
ชีวิตในมหาวิทยาลัย หล่อหลอมให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีความมานะอดทนและเข้มแข็งในการทางาน หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นบัณฑิตประเภท “ไม่เคยตาย เพราะงานหนัก” ซึ่งหลักสูตรนี้ถอดออกมาเป็น
ปรัชญาการศึกษา มีวัตถุประสงค์ และส่วนอื่น ๆ ดังนี้
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร: ผลิตมหาบัณฑิตให้สร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรจากการ
คานวณ ออกแบบ ผลิต ควบคุม ทดสอบ และบารุงรักษา รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพวิถี เกษตรไทยสู่สากล
วัตถุประสงค์ของการศึกษา: เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถได้ 2. สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการ ศาสตร์ที่เ ชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง และ 3. มี
คุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ
บทบาทหน้าที่ของผู้สอนและผู้เรียน: ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก (Infrastructure)
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นผู้เรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้
ให้เหมาะสม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สาหรับผู้เรียนจะต้องมีบทบาทในกระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้สอน กระตือรือร้นในการเรียน เชื่อมโยงความรู้ และสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง
เนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอน: กลยุทธ์ในการสอนมีทั้งการพัฒนาด้านพัทธิพิสั ย (Cognitive
domain) หรื อ ความรู้ (Knowledge) ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotro) และจิ ต พิ สั ย (Affective
domain) หรือทัศนคติ (Attitude) ซึ่งปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 4 หน้าที่ 41-45. ทั้งนี้สามารถสรุปการ
สื่อสารปรัชญาหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
ตารางสรุปผลการเข้าถึงข้อมูลของปรัชญาหลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล

ความครบถ้วน/ตรง ข้ อ มู ล มี ค วามเป็ น ข้อเสนอแนะอื่นๆ
กับความต้องการ
ปัจจุบัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ที่สนใจทั่วไป
เป็นปัจจุบัน
เว็บไซต์คณะวิศวกรรม ง่ า ย สื บ ค้ น ได้ ท าง 1. ไฟล์ มคอ.2
และอุตสาหกรรมเกษตร Google
2. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
(ลิงก์หลักสูตร)
สาคัญของหลักสูตร
สานักบริหารและพัฒนา ย า ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ
วิชาการ
สื บ ค้ น ไ ด้ ท า ง
Google ต้ อ ง เ ข้ า
(ลิงก์เว็บไซต์)
เว็ บ ไซต์ เ ฉพาะของ
(ลิงก์โครงสร้าง
สานักฯ
หลักสูตร)

1. มีไฟล์ มคอ.2
2. รายละเอียด
สาคัญของหลักสูตร
3. มี โ ครงสร้ า งของ
หลักสตร

เป็นปัจจุบัน
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ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ลิงก์หลักสูตร)

Bullentin คณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(ลิงก์ Bullentin)

ย า ก ไ ม่ ส า ม า ร ถ
สื บ ค้ น ไ ด้ ท า ง
Google ต้ อ ง เ ข้ า
เว็ บ ไซต์ เ ฉพาะของ
สานักฯ

ไม่มีข้อมูลอะไรมาก
นัก เหมาะกับ
นักศึกษาปัจจุบัน
มากกว่า

ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น มาก ควรมีการใส่ข้อมูลให้
นัก
เ ป็ น ปั จ จุ บั น ต า ม
เพลตฟอร์มที่กาหนด
ไว้

เข้ า ถึ ง ได้ ย าก ใน มีข้อมูลเล็กน้อย ไม่ ไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น มาก ไม่ควรจัดทา เพราะ
แวดวงจากัด
ครอบคลุม
นัก ข้อมูลกระด้าง สิ้นเปลือง
งบประมาณ และไม่
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
เข้าถึงได้ง่าย แต่เป็น มีข้อมูลครบถ้วน
การติดต่อเป็น ทุติย
ภูมิ (Secondary
contact) ไม่ใช่การ
ติดต่อแบบปฐมภูมิ
(Primary contact)

เป็นปัจจุบัน

อาจารย์ประจาหลักสูตร เข้าถึงได้ยาก ต้อง มีข้อมูลครบถ้วน
และ/หรือเจ้าหน้าที่
อาศัยเครือข่าย เป็น
หลักสูตร
การติดต่อแบบปฐม
ภูมิ (Primary
contact)

เป็นปัจจุบัน

Facebook คณะ
วิศวกรรมและอุตสหกร
รมเกษตร

ควรจัดทา Program
Profile (ไม่เกิน 2
หน้า A4) เพื่อ
เผยแพร่ทาง
website
มหาวิทยาลัย
สานักพัฒน์ บัณฑิต
คณะ และสาขา
เพื่อให้ผู้ที่สนใจทา
ความเข้าใจภายใน
เวลาอันสั้น
ส่วนประกอบของ
เนื้อหา
-ชื่อหลักสูตร
-ชื่อปริญญา
-คุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้าศึกษา
-การกากับมาตรฐาน
ของหลักสูตร
-อาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา
-โครงสร้างหลักสูตร
(แสดงจานวนหน่วย
กิตในกลุ่มวิชาเอก
วิชาบังคับ วิชาเอก
เลือก และวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิจ
-จุดเด่นของหลักสูตร
-เงื่อนไขการสาเร็จ
การศึกษา
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4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2,
3,4,5]
หลักสูตรฯ มี PLO ของหลักสูตรจานวน 7 ข้อ และเพื่อให้สามารถบรรลุ PLO ของหลักสูตรทั้ง 7
ข้อ และเพื่อให้สามารถบรรลุ PLO ของหลักสูตรทั้ง 7 ข้อ หลักสูตรฯ ได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO โดยหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการจัดทาเอกสาร มคอ. 3 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามรูปแบบ AUN-QA เพื่อให้คณาจารย์
จัดทา มคอ.3 ตาม PLO ที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ AUN QA และ อาจารย์ผู้สอนได้
พิจารณาการกาหนดแนวทางการเรียนการสอนที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร
ดังนี้
- มี ก ารตรวจสอบความพร้ อ มห้ อ งเรี ย นและโสตทั ศ นู ป กรณ์ ก่ อ นเปิ ด เทอม เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- มีส่วนร่วมในการจัดหาโปรแกรมสำเร็จรู ปสำหรั บงำนวิจัยและกำรเรียนกำรสอน โดย
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนและคณาจารย์ใช้ประกอบการสอน (Software ลิขสิทธิ์)
- มีการหารือรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 1/2563 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้หลากหลายแบบให้เหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่ม
- ปรับระดับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและความสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy
- จัดทาการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา (Curriculum Mapping) ให้สอดคล้องกับ
PLOs ของหลักสูตร
- ออกแบบ มคอ3 ใหม่ มีการเพิ่ม CLOs ของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร
(แบบฟอร์ม มคอ.3 เวอร์ชัน AUN-QA)
- ออกแบบความสัมพันธ์ของ CLOs PLOs TQF วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ และวิธีการ
ประเมินผล
- มีการกาหนด Lesson Learning Outcomes ที่ชัดเจนในแต่ละหั วข้อซึ่งอาจารย์ผู้ส อนมีการ
ชี้แจงรายละเอียดใน มคอ.3 โดยอธิบายกิจกรรมการเรียนที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ เพื่อวางแผนการเรียนของ
ตนเองเพื่อให้บรรลุ PLOs โดยสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในตาราง (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563)
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับ PLOs
วิธีการสอน
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
1. บรรยาย







2. ฝึกปฏิบัติ







3. โครงงานประจาวิชา







4. Think-Pair (Group)-Share







5. แก้ปัญหา (problem-based lerning)
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6. กรณีศึกษา (Case-based learing)



4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]
หลักสูตรบ่มเพาะให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learner) ผ่านรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันของอาจารย์
ประจาหลักสูตรตาม European Reference Framework มี 8 key competences ดังนี้ (รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563)
L1
Communication in mother tongue
L2
Communication in foreign language
L3
Mathematics competences and basic science and technology
L4
Digital competence
L5
Learning to learn
L6
Social and civic competence
L7
Sense of initiative and entrepreneurship
L8
Cultural awareness and expression
หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแยกตาม key competency
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
Level Key Competency
กิจกรรมใน/นอกรายวิชา
L1
Communication in
หลักสูตรมีการพัฒนา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน
mother tongue
การอ่าน การพูด และการฟัง)” ในทุกรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามี
ทั ก ษะที่ ดี สื่ อ สารได้ ดี เขี ย นได้ ชั ด เจน และรั บ ฟั ง อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ แ ก่ การสอบข้ อ เสนอ
วิทยานิพนธ์ การสอบรวบยอด และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ท าเอกสารที่ ต้ อ งมี ก ารเขี ย นด้ ว ยภาษา
วิชาการ ซึ่งได้มาจากการอ่าน รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
รวมไปในระหว่างการสอบต้องมีการสื่อสารด้วยการพูดและการฟัง
ด้ ว ย ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี นั ก ศึ ก ษา 2 คนที่ ส ามารถตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
1. นายพนธกร เหลี่ ยมเคลื อบ ตีพิมพ์เผยแพร่ใ นวารสาร
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TCI กลุ่ม 2)
(ภาพอีเมลการส่งและแก้ไขเปเปอร์) (Full paper)
2. นายกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ นาเสนอบทความภาคบรรยาย
พร้อมบทความฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการสมาคมวิ ศ วกรรมเกษตร
ระดับชาติครั้งที่ 22 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลิงก์เฟซบุ๊ก) (Full paper) และ
ได้รับรางวัล Good Presentation (ใบประกาศนียบัตร)
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L2

L3

L4

Communication in
foreign language

หลักสูตรฯ มีการพัฒนา “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การ
เขียน การอ่าน การพูด และการฟัง)” เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่
ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง และเขียนพอได้ผ่านรายวิชา
สัมมนา 1-4 และวิชาที่ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้นบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษอีกหลายวิชา นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาโทเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
วิชาการระดับนานาชาติดังนี้
1. นายทินกฤต นฤธนันต์ เข้าร่วม Summer Course 2019 on
“SUSTAINABLE AGROINDUSTRY: Adding Values to
Local Commodities in Rural Agroindustry in
ChoCoTea (Chocolate, Coffee and Tea)” แบบ
ออนไลน์ จัดโดย Bogor Agricultural University เมือง
Bogor-Purwokerto ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง 5 ตุลาคม –
14 พฤศจิกายน 2563 (ใบ Certificate)
2. นางสาววิลาวัลย์ ไตรจิตต์ ได้รางวัล TSAE 2020 Best
Presentation Award ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 13th TSAE International Conference มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง 30-31 กรกฎาคม 2563 (รางวัล
การนาเสนอระดับดีเด่น)
Mathematics
หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “สมรรถนะด้ า น
competences and basic คณิตศาสตร์ และพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ผ่าน
science and technology รายวิชา
1. วก 512 การจาลองระบบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
การสอนทฤษฎีการคานวณด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
และการใช้โ ปรแกรมทางคอมพิว เตอร์ ในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงการ
สร้างแบบจาลองชิ้นส่ว นต่าง ๆ ด้ว ยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การ
วิเคราะห์ความแข็งแรง โดยการสร้างแบบจาลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์ (Finite element model) ด้วยโปรแกรม SolidWorks
ตามสัดส่วนจริง (Full paper ของนักศึกษา)
2. วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย ที่มีการสอนเรื่องการคานวณค่าทาง
สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสาหรับ
การทาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอบการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
ทาให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์บทความได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของผลงานวิชาการ (กิจกรรมในรายวิชา)
Digital competence
หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “สมรรถนะการใช้
ดิจิทัล” ผ่านรายวิชา
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1. วก 511 เครื่ อ งมื อ วั ด และการวั ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ า นมาสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา (ภาพ
บรรยากาศในห้องเรียน) (ประวัติและผลงานอาจารย์พิเศษ)
2. วก 514 การหาสภาวะที่ เ หมาะสมทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ที่มีการสอนการใช้โปรแกรมออกแบบการทดลอง
และการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ทาให้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการทาวิทยานิพนธ์จนมี
บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิยานิพนธ์และมีวิทยานิพนธ์ที่
ใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา (Full paper) (Thesis)
L5

Learning to learn

หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง” ผ่านรายวิชาและกิจกรรม เช่น
1. รายวิชาสัมมนา 1-4 ที่ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาสืบค้น
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษมา
สรุป เรียบเรียงเพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ใน
ชั้น
2. รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งบริ ห ารจั ด การ
แหล่ ง ความรู้ ทั้ ง จากการสื บ ค้ น การวางแผนการทดลอง การ
ทดลอง การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเพื่อทดสอบค่าบางค่าที่จาเป็น
เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L6

Social and civic
competence

หลักสูตรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม “ความเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม” เช่น การอยู่ในกฏระเบียบของสังคม การไม่ทาตัว
เป็นภาระของสังคม และมีจิตสาธารณะ
กิจกรรมที่หลักสูตรดาเนินการได้แก่ การนานักศึกษาออกบริก าร
วิชาการทางสังคมร่วมกับอาจารย์ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมนักบิน
โดรนเพื่อการเกษตร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm
พืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farm โครงการ
สร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่ งเสริม
ระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน และโครงการ
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ
(ภาพโครงการ)
(ลิงก์โครงการที่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด)
(ภาพเอกสารทั้งหมด)
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L7

Sense of initiative and
entrepreneurship

หลั ก สู ต รมี กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
ความเป็นผู้ประกอบการ” ผ่านรายวิชา วก 513 การจัดการฟาร์ม
และอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีการผู้เรียนต้องสามารถบริหารจัดการ
แหล่ ง ความรู้ เ พื่ อ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาทางวิ ช าการได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเชื่ อ มั่ น ในพลั ง สมอง/
สติ ปั ญ ญา (Brain power) ของตนเองต่ อ การเริ่ ม ต้ น ธุ รกิ จใหม่
ด้วยการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานจริง ๆ ที่ เพื่อสร้างบันดาล
ใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดยทั้งสองแหล่งที่ไป เจ้าของเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อย และมีการศึกษา
(รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564)
(ภาพกิจกรรมการดูงาน)
Cultural awareness and หลักสูตรมีการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีการตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและ
expression
การแสดงออกดังต่อไปนี้
- การไม่ ส ร้ า งข้ อ มู ล เท็ จ (Make up data) ส่ ง เสริ ม เป็ น คนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของ
สังคม
- การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของผู้อื่น ส่งเสริมจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ
- การนาความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ระหว่างการออกบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แต่ยังคงอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้

L8

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1

2

3

4

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]



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



4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต [6]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

7
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AUN-QA criterion 5. การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
 การรับเข้านักศึกษาใหม่
 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
 การสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. ในการสนับสนุนให้ได้นักศึกษาและบัณฑิตตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ใช้วิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกาหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย
การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้ชัดเจนและสื่อความที่
เกี่ยวข้องได้
5. กาหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดาเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ ที่
คาดหวัง
การประเมินผู้เรียนมีกระบวนการ 3 ช่วง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเข้า ระหว่างเรียน และการ
สอบเพื่อจบการศึกษา
กระบวนการที่ 1 การรับเข้า : หลักสูตรมีหลัก เกณฑ์การคัดเลือกและช่วงเวลาการรับเข้าตาม
ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีกระบวนการในการรับ
อิ ง กั บ การประกาศรั บ นั ก ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาดั ง แสดงในภาพที่ 5.1 โดยมี บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ยเป็นผู้
ประสานงาน และหลักสูตรเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจหลักฐานนักศึกษา การสอบคัดเลือก ซึ่งจะใช้
วิธีการประเมินผลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร จากนั้นทาง
หลักสูตรจะมีการแจ้งผลการคัดเลือกกลับไปให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาไว้จานวน 5 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี
การประเมินกระบวนการจากการรับนักศึกษาจากปี 2562 พบว่าสามารถตอบสนอง PLO ของหลักสูตร
ได้อยู่ ในเกณฑ์ ที่น่ า พอใจ เนื่ องจากนั กศึ กษาที่เ ข้ ามาสมั ครเรี ยนต่ อเป็นบั ณ ฑิตจบใหม่จากหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมเกษตร ที่มีความต้องการจะทาวิจัยต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา
งานวิจัยได้อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี และมีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับ
ดี และมีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาจากพื้นฐานในด้าน
การท าวิ จั ย เช่ น ผลการประเมิ น การเรี ย นในรายวิ ช า วก 498 การเรี ย นรู้ อิ ส ระอยู่ ใ นระดั บ ดี และ
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ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อนามาใช้ในการแก้ไขปัญหางานวิจัยอยู่ในระดับพอใช้ถึง
ระดับดี เป็นต้น ซึ่งจากเดิมจะพิจารณานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 เป็นหลัก
(อ้างอิง : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี 2561 และ 2562) ผลจากการดาเนินงาน
พบว่า เมื่อหมดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2562 มีจานวนผู้มาสมัครทั้งหมด 3 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตจบ
ใหม่จ ากหลั กสู ตรวิศวกรรมเกษตรทั้งหมด ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรจึงมีการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการคัดเลือก โดยจะมีการเพิ่มเกณฑ์การวัดผลทางด้านความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาจากประเด็นตัวอย่างที่กาหนดให้ (กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563) (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563) ผลการปรับปรุงกระบวนการ
พบว่า มีผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น 6 คน โดยจานวน 5 คนเป็นบัณฑิตจบใหม่จากหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจานวน 1 คนซึ่งย้ายมาจาก หลักสูตร วท.บ.
สหวิทยาการเกษตร ซึ่งเป็นเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ทางานด้ านวิจัยทางสาขาเกษตร (การขอเทียบโอน
รายวิชา) โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้สมัครมีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรอยู่ในระดับพอใช้ มีการ
นาเสนอแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย โดยสามารถแสดงการเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมจาก
ระดับปริญญาตรีได้อยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนนักศึกษาเรียนดี"
ประจาปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการเรี ยนดี เข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 20 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท (ประกาศทุนเรียนดี) และเนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีความรุนแรงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้
ประกาศวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การพิจารณา portfolio การ
สั มภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรื อการสอบสั มภาษณ์ออนไลน์ (ประกาศวิธีการพิจารณาสอบคัดเลื อก) ซึ่ง
หลักสูตรก็ได้เข้าร่วมวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยด้วย
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ภาพที่ 5.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
กระบวนการที่ 2 ระหว่างเรียน : หลักสูตรได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามที่ได้กาหนดไว้
ใน มคอ. 2 คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการและวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถได้
2) สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชากร ตลอดจนเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ที่เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับสถานภาพของมหาบัณฑิตทุกประการ
และได้ ก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected learning outcome, PLO) ของหลั ก สู ต ร 7 ข้ อ
(อ้างอิง : PLO ของหลักสูตรฯ) ได้แก่
PLO1 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้
PLO2 สามารถเชื่อมโยง ระบุและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์
PLO3 สามารถนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัย
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PLO4 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางการเกษตร
PLO5 สามารถวิเคราะห์และ/ หรือ ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้ นในกระบวนการผลิตทางการ
เกษตร และแก้ไขปัญหา โดยการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
เข้าด้วยกัน
PLO6 สามารถประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อยของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
ความ เหมาะสมของกระบวนการดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
PLO7 สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการออกแบบ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้จัดการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับ PLO โดยรายละเอียดวิธีการประเมิน
ในแต่ละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปี 2563 แสดงในตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ PLO หลักสูตร
รายวิชา

วิธีการประเมินผล
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

1. วก 511 เครื่องมือ
วัดและการวัดทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

2. วก 512 การ
จาลองระบบทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การตอบคาถาม การสอบ,

รายงาน

รายงาน/
ผลงาน

รายงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

การสอบ,

การสอบ,

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

การตอบคาถาม

3. วก 513 การจัดการ การสืบค้น
ฟาร์มและ
บทความไทย
อุตสาหกรรม
และอังกฤษ

รายงาน/
ผลงาน

เกษตร
4. วก 514 การหา
สภาวะที่เหมาะสม
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การสอบ,

การสอบ,

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

5. วก 563 การ
ออกแบบระบบ

รายงาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

โครงงาน/
ผลงาน
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รายวิชา

วิธีการประเมินผล
PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

การนาเสนองาน

โครงงาน/
ผลงาน

การนาเสนองาน

รายงาน,

รายงาน,

การตอบคาถาม

การตอบคาถาม

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

พลังงานใน
การเกษตร
6. วก 681 หัวข้อ
เฉพาะทางวิศวกรรม
เกษตร 1

รายงาน

7. วก 524 การ
ทดสอบและ
ประเมินผล
เครื่องจักรกลเกาตร

รายงาน

8. วก 552 การ
ออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์สาหรับ
เกษตรแม่นยาและ
ฟาร์มอัจฉริยะ

รายงาน

การสอบ,
การตอบคาถาม
การสอบ,
การตอบคาถาม
การทดสอบจริง
ในแปลง

9. วก 501 ระเบียบวิธี การสืบค้น
วิจัย
การเรียบเรียง
องค์ความรู้

การสอบ,
การตอบคาถาม
การทดสอบจริง
ในแปลง
โครงงาน/
ผลงาน

10. วก 591 สัมมนา 1 การตอบคาถาม การตอบคาถาม

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

PLO7
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รายวิชา

วิธีการประเมินผล
PLO1

PLO2

11. วก 592 สัมมนา 2 การตอบคาถาม การตอบคาถาม

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6
บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

รายงาน,

รายงาน,

การตอบคาถาม

การตอบคาถาม

บทวิเคราะห์ใน
รายงาน

12. วก 593 สัมมนา 3 การตอบคาถาม การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

13. วก 594 สัมมนา 4 การตอบคาถาม การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

ผลงาน,

ผลงาน,

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

การนาเสนองาน,
การตอบคาถาม

PLO7

14. วก 695
วิทยานิพนธ์ 5

โครงงาน/
ผลงาน

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

15. วก 696
วิทยานิพนธ์ 6

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

อ้างอิง : แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563
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จากการประเมินกระบวนการปี 2562 พบว่าวิธีการประเมินผลยังไม่หลากหลายและไม่มีการ
ตอบสนอง PLO ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นทางหลักสูตรได้ มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยกาหนดวิธีการ
ประเมินผลเพื่อให้ตอบสนองต่อ PLO ของหลักสูตร ได้แก่ 1) การตอบคาถาม/ การสังเกตพฤติกรรม 2) การ
สอบ 3) รายงาน 4) การนาเสนองาน 5) โครงงาน/ ผลงาน 6) บทวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญหาในรายงาน 7) บทวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะ จุดเด่น จุดด้อย
ของกระบวนการในรายงาน และ 8) องค์ความรู้ใหม่/ งานตีพิมพ์/ ความพึงพอใจของผู้ใช้ จากนั้นทาง
หลักสูตรชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่สอดคล้อง
กับ PLO ของหลักสูตรและเลือ กวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม ผลจากการดาเนินงานพบว่า ในแต่ละ
รายวิชาใช้การประเมินที่หลากหลาย (ตารางที่ 5.1) แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า
ในบางรายวิชายังไม่มีการระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLO) ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3)
ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรจึง มีการปรั บปรุงกระบวนการ โดยจะมีการให้อาจารย์ผู้สอนระบุ CLO ที่
สอดคล้ อ งกั บ PLO ใน มคอ. 3 และเลื อ กวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ทางหลั กสู ตรจะมี วิธีการ
ตรวจสอบโดยใช้ระบบการทวนสอบจาก มคอ. 3 (มคอ.3 ของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง)
กระบวนการที่ 3 การสอบเพื่ อ จบการศึ ก ษา : หลั ก สู ต รมี ร ะบบหรื อ ขั้ น ตอนการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังแสดงในภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 ระบบหรือขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
จากการประเมินกระบวนการจากปี 2563 พบว่าสามารถตอบสนอง PLO ของหลักสูตรได้อยู่ใน
เกณฑ์ ดี โดยมี นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 2 คน จากทั้ ง หมด 3 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.67 มี ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI กลุ่ม 2
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(Full paper) และนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
กระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาระหว่างเรียน เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ
นักศึกษา โดยเริ่มต้นหลักสูตรจะดาเนินการปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการลงทะเบียน แนว
ทางการท าวิ จั ย และท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ร วมถึ ง ข้ อ ก าหนดในการจบการศึ ก ษาต่ า ง ๆ ของหลั ก สู ต ร (การ
ปฐมนิเทศออนไลน์) จากนั้นนักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับ
อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาและต้ องสอบโครงร่ า งภายในภาคเรีย นที่ 3 ปกติ ก่อนส่ งโครงร่ างให้ แล้ ว เสร็ จ แล้ ว
ดาเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ โดยปกติระหว่างการดาเนินงานวิจัยหรือทาวิทยานิพนธ์นั้นหลักสูตรจะมี
การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาสัมมนา 1-3 ซึ่งจะเป็น
การรายงานความก้าวหน้าของผลการวิจัยตามข้อกาหนดของรายวิชา และมีการปรับปรุงกระบวนการ โดย
เพิ่มกระบวนการติดตามดูแลและทาแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุก 3 เดือน
(อ้างอิง : แบบประเมินและติดตามความก้าวหน้า ) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ลงนามการ
ยืนยันการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในกรณีที่นั กศึกษาดาเนินงาน
วิจัยล่าช้ากว่ากาหนด เมื่อถึงเวลาเหมาะสมคือผลการวิจัยแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 50 นักศึกษาจึงจะเริ่ม
เขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาจึงจะอนุญาตให้ลงสัมมนา 4 ได้ โดยในสัมมนา 4 จะเน้นการ
นาองค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ 5 และ 6 มาเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือ
เอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ PLO
ของหลักสูตร จากคุณภาพการตีพิมพ์ผลงาน จากนั้นนักศึกษาก็จะเตรียมสอบประมวลความรู้ และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ ซึ่งถือว่าเป็นข้อกาหนดหลักที่สาคัญของการจบการศึกษา ผลจากการดาเนินงานพบว่า
มีนั กศึกษาชั้น ปี ที่ 2 จ านวน 2 คนจาก 3 คน (ร้อยละ 66.67) มี ผ ลงานวิทยานิพนธ์ ห รือส่ ว นหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับยอมรับให้ตีพิมพ์ และเผยแพร่ จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการที่ใช้
สามารถตอบสนอง PLO ของหลั ก สู ต รได้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก ดั ง นั้ น ในปี 2563 หลั ก สู ต รจะยั ง คงใช้
กระบวนการเดิมเป็นหลัก แต่ได้ปรับปรุงในส่วนการช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาดาเนินงานวิจัย
ล่าช้ากว่ากาหนด โดยการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือขั้นสูง (ภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) หรือจัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการกับอาจารย์ทั้งในรูปแบบการผลิตสื่อ (ภาพนักศึกษาฝึกฝนทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตร์) การเป็น TA (รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562) และบริการวิชาการ (ภาพโครงการ)
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนรับทราบ [4,5]
หลักสูตรได้มีการปรั บปรุ งกระบวนการโดยการกาหนดวิธีการประเมินที่ห ลากหลาย เพื่อให้
ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้งนี้หลักสูตรยังคงมีระบบควบคุมผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยได้จัดทาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาใน
มคอ. 2 และอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องจัดทา มคอ. 3 (อ้างอิง : มคอ. 2 และ มคอ. 3) โดยหลักสูตร
จะกากับและพิจารณาประเมินรายวิชานั้น ๆ ว่ามีการสอนเนื้อหาครอบคลุมหรือไม่ แต่ละรายวิ ชามีปัญหา
และข้อขัดข้องอะไร และดูวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ
ช่ว งเวลาการประเมิน ว่าเป็ น ไปอย่ างครบถ้ว นและเหมาะสมหรื อไม่ หากไม่ครบถ้ว นหรือเหมาะสม
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กรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรจะมีมติให้ อาจารย์ผู้ ส อนแก้ไข จากนั้นหลั กสู ตรจะให้ อาจารย์ผู้ ส อนชี้แจ้ง
รายละเอียดรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ซึ่งประกอบไปด้วย วิธีการประเมิน สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน ให้แก่นักศึกษาในวันแรกของการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ผลจากการดาเนินงานพบว่า ทุกรายวิชามีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนและครบถ้วนในส่วนช่วงเวลา
การประเมิน วิธีการประเมิน สัดส่วนการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้ คะแนนและการตัดเกรด แต่
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
และการตัดเกรด ยังไม่มีความชัดเจนและตอบสนองต่อ PLO ของหลักสูตรเท่าที่ควร ดังนั้นในปี 2563
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละวิธีการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดให้สอดคล้องกับ PLO ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมิน
กับรายวิชาและวิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน แสดงในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินกับรายวิชา
วิธีการประเมิน
รายวิชา
1. การตอบคาถาม/ การสังเกต
รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO1 และ PLO2
พฤติกรรม
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO1 และ PLO2
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างดี และสามารถ
แสดงออกถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ดี
3 (ดี) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างดี และสามารถแสดงออก
ถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
2 (พอใช้) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ปานกลาง และสามารถ
แสดงออกถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ได้ปานกลาง และ
สามารถแสดงออกถึงการเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้น้อย
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
2. การสอบ
รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO2
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO2
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม โดยแบ่งระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ดีมาก
3 (ดี) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ดี
2 (พอใช้) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้พอสมควร
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วิธีการประเมิน
รายวิชา
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงวิธีทาที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้น้อย
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
3. รายงาน
รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาทิเช่น รูปเล่ม เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิง เป็นต้น แต่ละ
ประเด็นจะแบ่งระดับคุณภาพในการประเมินตามอาจารย์ผู้สอนเห็นเหมาะสม คะแนนรวมที่
ได้จากการประเมินสามารถนามาพิจารณาเพื่อระบุระดับคุณภาพ จากการแบ่งเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้ดี มีส่วนของรูปเล่ม เนื้อหา
การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิงที่สมบูรณ์
3 (ดี) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของรูปเล่ม
เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิงที่สมบูรณ์
2 (พอใช้) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของรูปเล่ม
เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิง บางส่วนไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถรายงานแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้น้อย มีส่วนของ
รูปเล่ม เนื้อหา การวิจารณ์ การสรุปผล และการอ้างอิง บางส่วนไม่สมบูรณ์
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
4. การนาเสนองาน
รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO3
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาทิเช่น สื่อการนาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถาม เป็นต้น แต่ละ
ประเด็นจะแบ่งระดับคุณภาพในการประเมินตามอาจารย์ผู้สอนเห็นเหมาะสม คะแนนรวมที่
ได้จากการประเมินสามารถนามาพิจารณาเพื่อระบุระดับคุณภาพ จากการแบ่งเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้ดี มีส่วนของสื่อการนาเสนอ
เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถามที่สมบูรณ์
3 (ดี) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของสื่อการ
นาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถามที่สมบูรณ์
2 (พอใช้) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้พอสมควร มีส่วนของสื่อการ
นาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถาม บางส่วนไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิทยาการร่วมสมัยได้น้อย มีส่วนของสื่อ
การนาเสนอ เนื้อหา วิธีการนาเสนอ และการตอบคาถาม บางส่วนไม่สมบูรณ์
3. คานวณเป็นคะแนนดิบโดยนาคะแนนระดับคุณภาพคูณกับค่าถ่วงน้าหนัก
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วิธีการประเมิน
รายวิชา
5. โครงงาน/ ผลงาน
รายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO4
วิธีกาหนดเกณฑ์การประเมิน
1. พิจารณารายวิชาที่กาหนดผลการเรียนรู้ PLO4
2. พิจารณาให้ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็นย่อย โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ต้องการ
ประเมิน อาทิเช่น การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์
และสรุปผลการทดลอง ผลงานและนวัตกรรมที่ได้ เป็นต้น แต่ละประเด็นจะแบ่งระดับ
คุณภาพในการประเมินตามอาจารย์ผู้สอนเห็นเหมาะสม คะแนนรวมที่ได้จากการประเมิน
สามารถนามาพิจารณาเพื่อระบุระดับคุณภาพ จากการแบ่งเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
เป็น 4 ระดับ ดังนี้
4 (ดีมาก) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ดี มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และได้ผลงานที่สมบูรณ์ ตลอดจนได้
วิทยานิพนธ์มีองค์ความรู้ใหม่ มีงานวิจัยตีพิมพ์ที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus และมีการนาไปใช้ในการ
ออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
3 (ดี) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้พอสมควร มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ที่สมบูรณ์
2 (พอใช้) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้พอสมควร มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และผลงานที่ได้ บางส่วนไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง) : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย/ การวิจัย/ วิทยาการใหม่ ๆ จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้น้อย มีส่วนของการออกแบบการทดลอง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดลอง วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง และวิทยานิพนธ์มีองค์ความรู้ใหม่ แต่
ไม่มีงานวิจัยตีพิมพ์ และไม่มีการนาไปใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
จากตารางที่ 5.2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในแต่ ล ะรายวิ ช าจะต้ อ งมี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร คะแนนดิบในแต่ละวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา
จะมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าถ่วงน้าหนัก เมื่อคิดคะแนนเต็มร้อยละ 100 สามารถกาหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผลการศึกษา (เกรด) ได้ดังนี้
1. พิจารณาค่ากลางในแต่ละช่วงของระดับคุณภาพ 4 ระดับ
2. นาค่ากลางที่ได้มาคานวณหาค่าร้อยละของแต่ละระดับคะแนน
3. กาหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับ
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ผลการศึกษา
ต่ากว่า 37.5
1 (ต้องปรับปรุง) C+
U
37.5 - 62.4
2 (พอใช้)
B
S
62.5 - 87.4
3 (ดี)
B+
S
87.4 ขึ้นไป
4 (ดีมาก)
A
S
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5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความ
เชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6,7]
หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้คณะกรรมการบริหาร
จัดการหลักสูตรพิจารณา ผ่านระบบและกลไกการติดตาม มคอ. 3 และ มคอ. 5 ดังแสดงในภาพที่ 5.3
หากยังมีรายวิชาที่คงค้างส่ง มคอ. อยู่ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแจ้งเตือนทาง Line กลุ่ม
อีกครั้ง รวมถึงทาบันทึกข้อความติดตามผล และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนที่คงค้างส่ง มคอ. ทราบในที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรในครั้งต่อไป

ภาพที่ 5.3 ระบบและกลไกการติดตาม มคอ. 3 และ มคอ. 5
หลั ก สู ต รได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ โดยมี วิ ธี ก ารตรวจสอบความสอดคล้ อ งของวิ ธี ก าร
ประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 กับ PLO โดยใช้ระบบการทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาที่ใช้ใน
การทวนสอบประกอบไปด้วยรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก (อ้างอิง : แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชา และ มคอ. 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของวิธีการประเมินผลกับ PLO หากไม่
สอดคล้องกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีมติให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขวิธีการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาของ
ตนเองให้สอดคล้องกับ PLO รวมถึงพิจารณาสัดส่วนการประเมินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ผลจากการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการทวนสอบรายวิชา จานวนทั้งสิ้น 15 รายวิชา จากการ
ทวนสอบรายวิชาดังกล่าวพบว่า ทุกรายวิชาแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้สู่
รายวิชาตรงตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาตรงกับแผนการสอน
ใน มคอ. 3 ซึ่งสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร มีสัดส่วนการประเมินและมีวิธีการให้คะแนนและตัดเกรด
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เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการพบว่า ในทุกรายวิชาที่ทา
การทวนสอบยังไม่มีการระบุ เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่สอดคล้องกับ
PLO ที่ชัดเจน ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการให้อาจารย์
ผู้ ส อนกาหนดเกณฑ์การประเมิน ในแต่ล ะวิ ธีการประเมินและเกณฑ์การให้ คะแนนและการตัดเกรดให้
สอดคล้องกับ PLO (ตารางที่ 5.2) เพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมิน ที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตรและ
สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรม
เกณฑ์การประเมินงานมอบหมาย
หลักสูตรได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า จัดทารูบริกการประเมินผล และ
เผยแพร่ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเผยแพร่เกณฑ์การประเมินให้
นักศึกษาทราบผ่าน มคอ.3 (CLO-การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่-การประเมินผล) (รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2563)
เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์
หลักสูตรฯ ดาเนินการตามแบบประเมินเชิงคุณภาพวิทยานิพนธ์ ทีฝ่ ่ายบัณฑิตศึกษา สานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วกัน (เกณฑ์การประเมิน
วิทยานิพนธ์) โดยการพิจารณาผลการประเมินจากประธานกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มอย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ งนั้ น สมควร ส่ ง ประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่นหรือไม่ ทั้งนี้ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยประกาศเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึงกัน (เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ) และเกณฑ์การ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับยอมรับให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ (อ้างอิง :
มคอ. 2) ซึ่งนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรทราบดีว่าในการขอสาเร็จการศึกษาจะต้องแนบ Full Paper และ
ใบประกาศนียบัตรที่ได้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย (ใบประกาศนียบัตรการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย)
เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ตามศักยภาพ หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมการเขียน
วิทยานิพนธ์ และการจัดทา iThesis ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทาทุกปี (อบรม iThesis)
จากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 มีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 1 เรื่องที่เหมาะสาหรับการ
ส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้
[3]
หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งผลการศึกษาและรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5) เพื่อสรุปผลข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในกาหนดเวลาเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีวิธีการตรวจสอบผลการดาเนินงานของรายวิชาหรือ
เกรดที่ใช้ส าหรับ ประเมิน ผลการศึกษา รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการเรียนการสอนจากนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนที่รายงานใน มคอ. 5 โดยใช้ระบบการทวนสอบตามเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อ
ติดตามการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา รายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบประกอบไปด้วยราย
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วิชาเอกบังคับและเอกเลือก (อ้างอิง : แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และ มคอ. 5)
ผลจากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้จัดให้มีการทวนสอบรายวิชา จานวนทั้งสิ้น 15
รายวิชา จากการทวนสอบรายวิชาดังกล่าวพบว่า ทุกรายวิชามีการรายงานผลการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ผู้ ส อนกาหนด รวมถึงปั ญหา อุป สรรคในการเรียนการสอนจากนัก ศึกษาและอาจารย์ผู้ ส อน จากการ
ประเมิน กระบวนการพบว่า ทุกรายวิช าที่ทาการทวนสอบได้มีการสะท้ อนผลการประเมินกลั บ ไปยั ง
นักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาปรับปรุงการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ในปีการศึกษา
2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะติดตามผลการประเมิน ในระหว่างภาคการศึกษา
รวมถึงการชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนผลการประเมินกลับไปยังนักศึกษาทุกครั้งที่มีการประเมินผล
เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงการเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม และให้รายงานผลไว้ใน มคอ. 5
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป
จากการดาเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว พบว่า ในปีการศึกษา 2563 การกระจายเกรดทุ ก
รายวิชาเป็นไปอย่างปกติ ยกเว้นในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มีรายวิชา วก 511 เครื่องมือวัดและการวัดผล
ทางวิทยาศาสตร์และโนคโนโลยีมี นักศึกษา 1 คนติด I และในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีรายวิชา วก 513
การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษา 1 คนติด I เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีพื้นฐานสาย
วิทยาศาสตร์ ในระดับ ปริญญาตรี ที่ ป ระชุมอาจารย์ประจาหลักสู ตร จึงมีมติให้ ห ารืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อหาทางช่วยเหลือ
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาดังแสดงในภาพที่ 3.4 จากนั้นหลักสูตรจะนาผลที่ได้
ไปรายงานใน มคอ. 7 เพื่อนาไปปรับปรุงให้ได้ผลดาเนินงานที่ดีขึ้นตามเป้าหมายในปีถัดไป หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ โดยจัดช่องทางให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการศึกษา
ผ่านทางแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่น Personal inbox และ Line เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีช่องทางการพิจารณาข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติม ผ่านช่องทางสายตรงคณบดีในเว็บไซต์คณะฯ (อ้างอิง : สายตรงคณบดี) กล่องรับ
ข้อร้องเรียนของคณะฯ และเอกสารคาร้องทั่วไปในระบบของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง : เอกสารคาร้อง) ผล
จากการดาเนินงานพบว่า ไม่มีการร้องเรียนจากนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการ
พบว่า หากมีการอุทธรณ์ผลการศึกษากับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีคนกลาง
รับทราบปัญหา ซึ่งอาจทาให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ ดังนั้นในปีการศึกษา 2563
หลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการจัดให้มีการอุทธรณ์ผ่านกระบวนการยื่นคาร้องเพื่อ
ขอดูผลการศึกษาเบื้องต้นในระดับสาขาวิชา โดยให้มีคนกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมสังเกตการณ์ใน
การพิจารณาผลการศึกษาด้วย
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ภาพที่ 3.4 ระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชา
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถแจ้งโดยตรงที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน ณ กองกลาง ชั้น 1 อาคาร
สานักงานมหาวิทยาลัย (สถานที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน) ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนที่ตกลงกันไม่ได้ หลักสูตรฯ ได้
วางแนวทางการดาเนินงานตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่ง
ประกาศใช้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ประกาศข้อร้องเรียน)
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การประเมินผู้เรียน
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2]
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน
วิธีการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้
คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้
ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ใน
การประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
และความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่
เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]
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ข้อ
การประเมินผู้เรียน
5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึง
การสืบทอดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการ
เกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระงานที่
ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
 นากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม
ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
 มีการทาวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่อนตาแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณา
จากการสอน การทาวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดย
คานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และนาไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุคลากร
9. มีการนาการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชากา
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ

(การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร บุคลากร
เข้าสู่ตาแหน่ง การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1]

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการวางแผนการคัดเลือกคณาจารย์เพื่อทดแทนคณาจารย์ที่มี
การเกษียณอายุราชการ และประชุมเพื่อเสนอรายชื่อคณาจารย์ผู้ที่เหมาะสมและมีสมบัติตามเกณฑ์ สกอ.
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โดยขั้ น ตอนการแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รหรื อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ ทดแทนการ
เกษียณอายุราชการหรือการลาออกของอาจารย์ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า แสดงดังภาพที่ 6.1
ตาแหน่งอื่นๆ ที่ลาออก
เกษียณอายุ หรือหมด
วาระ

ตาแหน่งประธาน

ประชุมคณาจารย์
เพื่อเสนอชื่อ

No

ทาบทามประธาน
หรือที่ทดแทน

No

Yes

ประธานทาบทาม
คณะกรรมการอื่นๆ

Yes

เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
ตามลาดับต่อไป

ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสูต่ าแหน่งในกรณีที่มีการ
เกษียณอายุราชการหรือลาออก

เมื่อมีการพิจารณาแผนการเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ผลจาก
การดาเนินงานพบว่า จะมีอาจารย์เกษียณอายุจานวน 1 ท่าน ในปี 2565 โดยเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตาแหน่งรองประธานหลักสูตร คือ รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล ซึ่งมีวาระการดารง
ตาแหน่ งตั้งแต่วัน ที่ 9 มกราคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 (อ้างอิง 6.1: คาสั่ งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ) แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการดาเนินการทาบทามและคัดเลือกอาจารย์ที่มี
ความเหมาะสมมาสืบทอดตาแหน่งเรียบร้อยแล้วคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
(อ้างอิง 6.1: คาสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ) โดยในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจา
หลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรทุกท่านมีส มบัติครบถ้ว น จบการศึกษาขั้นสู งสุ ดในระดั บ
ปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเกษตร สามารถจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา
ของหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถทางการวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ ประจักษ์ จานวนของอาจารย์
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ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เฉพาะในคณะฯ
มีทั้งหมด 9 คน ซึ่งแบ่งออกได้ตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 6.1
หลักสูตรฯ มีการเตรียมตัวหาอาจารย์ผู้สอนทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้หารือใน
การเตรียมพร้อมในกรณีอาจารย์สาขาวิชาเกษียณอายุราชการ โดยสาขาได้มีอาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปี พ.ศ. 2564 และ 2565 จานวน 2 คน โดยสาขาวิชาได้หารือในส่วนของรายวิชาที่จะต้องมี
อาจารย์ที่จะรับผิดชอบต่อจากอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ (รายงานประชุมครั้งที่ 2/2562)
ตารางที่ 6.1 วุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อายุคนเฉลี่ย (ปี)
อายุงานที่เหลือเฉลี่ย (ปี)

อ.
1
1
41
19

ผศ.
5
5
43.3
16.7

รศ.
2
1
3
56.5
3.5

ศ.
0
-

อ.พิเศษ
0
-

รวม
0
2
7
9
46
14

จากการประเมิ น กระบวนการ เมื่ อ พิ จ ารณาการทดแทนต าแหน่ ง เกษี ย ณอายุ ร าชการของ
คณาจารย์ ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า พบว่าหลั กสู ตรสามารถคั ดเลื อ กอาจารย์ ที่ มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญมาทดแทนได้อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวน
การ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลงานคณาจารย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับ PLO ของหลักสูตร
ให้มากที่สุด
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน

และ

ติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการมอบหมายหรือเสนอรายวิชาให้คณาจารย์ในหลักสูตรที่ยัง
ไม่มีภาระงานสอน และส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร และได้มีการคานวณค่าภาระงานของอาจารย์ (ตารางที่ 6.2) และค่า
ภาระงานของนักศึกษา และนามาคานวณอัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 6.3
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน เลือกรายวิชาเอกเลือกและ/หรือ
รายวิชาเอกบังคับที่สามารถบูรณาการกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยจะต้องสอดคล้องกั บ PLO
ของหลักสูตรและตอบประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 6.2 FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
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รวม
ประเภท

ชาย

หญิง จานวน
(ราย)

FTEs

จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ที่
ที่มีวุฒิปริญญา คุณสมบัติเทียบเท่า
เอก
ปริญญาเอก

ศาสตราจารย์

-

-

0

0

0

0

รองศาสตราจารย์

2

1

3

1.19

1

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

1

5

1.77

5

0

อาจารย์

1

-

1

0

1

0

7

2

9

2.96

ร้อยละ 77.8

ร้อยละ 22.2

รวม

อ้างอิง : การคานวณ FTEs ตามเกณฑ์ AUN-QA

ตารางที่ 6.3 อัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาของปีการศึกษา 2560-2563
ปีการศึกษา

FTEs รวมของอาจารย์

FTEs รวมของนักศึกษา

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

(รวม 3 ภาคการศึกษา)

Staff-to-student Ratio

2563

2.96

17

1 : 5.75

2562

2.83

14

1 : 4.95

2561

2.83

13

1 : 4.59

2560

2.75

6

1 : 2.18

อ้างอิง : การคานวณ FTEs ตามเกณฑ์ AUN-QA

ตารางที่ 6.4 ข้อมูลการทางานวิจัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ปี พ.ศ.

In-house /
Institutional

2563
2562
2561
2560

-

Types of Publication
National Regional International
8
4
6
9

-

7
5
6
7

Total
15
9
12
16

No. of
Publications
Per Academic
Staff
1.67
1.00
1.33
1.78
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อ้างอิง :

https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=
291&year=2563

ผลจากการดาเนินงานพบว่า อัตราส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งส่งผล
ให้คณาจารย์สามารถทางานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ (ตาราง
ที่ 6.4) และมีการบริการวิชาการ อีกทั้งมีการเปิดรายวิชาหัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อบูรณาการ
งานวิ จั ย เข้ า กั บ การเรี ย นการสอน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม จากการประเมิ น กระบวนการพบว่า เนื่ อ งจาก
คณาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอนในระดับปริญญาตรีมากน้อยแตกต่างกันและบางท่านมีภาระบริหารงาน
คณะฯ ทาให้มีสัดส่วนงานตามพันธกิจ เช่น ภาระการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ไม่เท่ากัน ดังนั้น
ในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการกากับ ติดตาม และวางแผนเพื่อปรับ
สัดส่วนภาระการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของคณาจารย์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่ งประกอบด้ วยจรรยาบรรณ

ความรับผิดชอบต่อ
เสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูกกาหนดและประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน [4,5,6,7]

หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมและมีการจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ตรงกับคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และงานวิจัยที่ทา สาหรับภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 และสาหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 (รายงานการประชุมครั้งที่ 3/3563) โดยมีระบบในการ
บริหารจัดการคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรแสดงดังภาพที่ 6.2 การเปิดรายวิชาโดยมีการเชิญอาจารย์
พิเศษมาร่วมสอน หลักสูตรได้กาหนดให้อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องกับวิชาที่
เปิดสอน มีสัดส่วนในการสอนไม่เกินร้อยละ 50 ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่นั้น จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ สกอ. กาหนด ซึ่งจะต้องมีคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง
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-

-

ภาพที่ 6.2 ระบบในการบริหารจัดการคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
ในปี 2563 หลักสูตรได้มีการวางแผน ติดตาม และทบทวนในส่วนของการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเป็นหลัก และจะต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร (อ้างอิง 6.3: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา) และจานวนนักศึกษาที่ดูแลจะต้องไม่
เกิน 5 คนตามเกณฑ์ สกอ. และมีการวางแผนและติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ผลจากการด าเนิ น งานพบว่ า อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน รับดูแลนักศึกษาไม่เกิน 5 คนตามเกณฑ์ สกอ. โดยที่นักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา ในส่วนการวางแผนและติดตามการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรแสดงดังตารางที่ 6.5
จากกระบวนการดาเนินงานดังกล่าวทาให้ค่า FTEs ของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีค่าค่อนข้างสูง
(ค่า FTEs นี้คานวณโดยคณะฯ) และอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีวิชาสอนอย่างน้อยคนละ 4 รายวิชา
ต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางในการคานวณค่า FTE เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
AUN-QA ข้อ 6 ที่กาหนดให้อาจารย์ 1 ท่านมีภาระงานสอนมาตรฐาน 4 รายวิชาต่อปีการศึกษา (การ
คานวณค่า FTE ตามเกณฑ์ AUN-QA)
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ตารางที่ 6.5 การเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรปี
2560-2563
ปี
2564-2568
2563
2562
2561
2560

อ.
0
0
0
0
0

ผศ.
0
4
5
5
5

รศ.
6
2
1
1
1

ศ.
-

หมายเหตุ
ขอ รศ. 4 คน
เลื่อนเป็น รศ. 1 คน
เลื่อนเป็น ผศ. 1 คน

จากตารางแสดงถึงการวางแผนและติดตามการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งจะต้องถูกตรวจสอบจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ การวิจัย และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการในงานวิจัยที่ถนัด และในปี
การศึกษา 2563 พบว่ามีอาจารย์ 1 ท่าน ที่ได้รับการกาหนดตาแหน่ง วิชาการในระดับที่สูงขึ้น จากการ
ประเมินกระบวนการพบว่า ในช่วงปี 2564-2568 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ป ระจา
หลักสูตรจานวน 4 ท่าน ที่วางแผนในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ดังนั้น
ในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการ โดยจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์เตรียมยื่นขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ โดยจัดให้มีการแบ่งสัดส่วนงานตามพันธกิจที่เหมาะสมและ
สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคหากไม่สามารถขอกาหนดตาแหน่งภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ เพื่อนามา
หารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]

คณาจารย์ในหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินภาระงานประจาปี ผ่านแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (ป.วช-02) โดยประธานหลักสูตรและผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับคณะฯ ในการ
ประเมินภาระงานบริหาร ภาระงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงาน
บริการวิชาการ ภาระงานทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ภาระงานระดับหลักสูตร/
คณะ/ มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย รวมถึงมีการ
ประเมิน การพัฒ นาตนเองซึ่งบ่ งบอกถึงระดับความส าเร็จในการพัฒ นาตนเองด้า นความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรม (Competency) ในวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในหมวดภาระงานบริหารและภาระงาน
ตามพันธกิจจะมีเกณฑ์ข้อกาหนดภาระงานและภาระงานขั้นต่า ตามตาแหน่งบริหารและตาแหน่ งทาง
วิชาการของคณาจารย์ โดยทางหลักสูตรจะมีการวินิจฉัยจากคะแนนในการประเมินระดับคุณภาพและแจ้ง
คณาจารย์ให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป (อ้างอิง 6.4: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ)
ในปี 2563 หลักสูตรได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ โดยมีการวางแผนและติดตามโดยใช้
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) (อ้างอิง 6.4: แผนพัฒนารายบุคคล) จากนั้นหลักสูตรได้ มีการ
กาหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละประเด็นของคณาจารย์ในหลักสูตร ในช่วงปี 2563-
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2567 ดังแสดงในตารางที่ 6.6 เพื่อให้คณาจารย์มีการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ผลจาก
การดาเนินงานพบว่า คณาจารย์มีระดับความสาเร็จในการพัฒนาตนเอง เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรตั้ง
ไว้ โดยมีการรายงานวิธีการพัฒนาตนเองและสรุปการเข้าอบรมหรือสัมมนาในแต่ละครั้งเป็นเอกสารใน
ระบบ erp ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ก ารติ ด ตาม ก ากั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลออนไลน์ (IDP
Online) ของบุคลากรโดยคณะทางานพัฒนาระบบการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลออนไลน์ (IDP Online)
(อ้างอิง 6.4: คณะทางาน IDP Online) แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรยัง
ไม่ได้มีการกาหนดแผนการติดตามเพื่อเพิ่มเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละประเด็น ดังนั้นในปี 2564 หลักสูตร
จะมีการกากับ ติดตาม และประเมินสั มฤทธิผลในการพัฒนาตนเองในแต่ล ะประเด็นของคณาจารย์ ใน
หลักสูตร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้คณาจารย์มีการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและมี
สัมฤทธิผล
ตารางที่ 6.6 เกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในแต่ละประเด็นของคณาจารย์ในหลักสูตร ในช่วงปี
2563-2567
ประเด็นที่
ต้องได้รับการ เป้าหมาย
พัฒนา
1. การพัฒนา ร้อยละ 60
เพื่อขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
วิชาการใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
2. การพัฒนา ร้อยละ 100
ทางด้าน
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ
3. การพัฒนา ร้อยละ 80
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
เกณฑ์
จานวนอาจารย์
ทีข่ อกาหนด
ตาแหน่ง
วิชาการใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

2563

2564

-

-

2565

2566

2567

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60

จานวนอาจารย์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100
ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการ
ทาวิจัยจาก
แหล่งทุน
ภายนอก
จานวนอาจารย์ ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80
ที่สอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย
กาหนดทุก 2 ปี
(ระดับคะแนน
B2 High
Intermediate)
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6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่ อ

ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์อ้างอิงกับระบบของคณะฯ เป็นหลัก ในด้าน
การพัฒนาทางวิชาการ เช่น การนาเสนอผลงานวิจัยหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนา จะ
ใช้งบพัฒนาบุคลากรซึ่งคณะจัดสรรให้อาจารย์ทุกคน คนละไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี หรือขอสนับสนุน
เพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยผ่านสานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการตรวจสอบความต้องการของคณาจารย์ในการไปฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ตามประเด็นที่ต้องการพัฒนาหรือตามความเชี่ยวชาญจากแบบ
ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
เพื่อพิจารณาประเด็นที่ต้องการพัฒนาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของหลักสูตรหรือไม่ (อ้างอิง
6.5: การจัดทา TOR และ แผนพัฒนารายบุคคล) ผลจากการดาเนินงานพบว่า คณาจารย์ ในหลักสูตรมี
ประเด็นในการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของหลักสูตร และได้มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ และการ
จั ดเรี ย นการสอน มีการจั ดโครงการบริ การวิช าการเพื่ อ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6.7
ตารางที่ 6.7 การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้ดาเนินการ
1. รศ.ดร.สุเนตร สืบค้า

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. เข้ า ร่ ว มเสวนาผ่ า นระบบสั ม มนาออน์ ไ ล น์
Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้า ง
สื่ อ ออนไลน์ ใ นรู ป แบบ MOOC วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน
2563
2. เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยในกฎหมายปกครอง วั น ที่ 28
สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อออนไลน์
- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการจัดเรียน
การสอน และการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย
- สามารถตรวจสอบ
และประเมินการ
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ผู้ดาเนินการ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

ประโยชน์ที่ได้รับ

4. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 17
กันยายน 2563 สถานที่ ห้องประชุมอาคม กาญจนประ
โชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดาเนินงานของหลักสูตร
โดยใช้กลไกของระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา AUN-QA

5. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632566 และการจัดท าแผนพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่
รติ ล้ า นนา ริ เ วอร์ ไซต์ สปา และรี สอร์ท อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
6. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams
7. เข้ า ร่ ว มโครงการสั ม มนาเกณฑ์ คุ ณ ภาพระดั บ
หลักสูตร AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams
2. รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล

1. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632566 และการจัดท าแผนพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่
รติ ล้ า นนา ริ เ วอร์ ไซต์ สปา และรี สอร์ท อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
2. เ ป็ นผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ย งานภายนอก
คณะกรรมการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะราคากลางและ
คณะกรรมการตรวจรับ พั สดุ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2563
สถานที่ สานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
3. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams

- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการจัดเรียน
การสอน และการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย
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ผู้ดาเนินการ
3. ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. เข้ า ร่ ว มเสวนาผ่ า นระบบสั ม มนาออน์ ไ ล น์
Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้า ง
สื่ อ ออนไลน์ ใ นรู ป แบบ MOOC วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน
2563
2. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตถ่านชีวภาพ และ
สาธิ ต การผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพ วั น ที่ 14 สิ งหาคม 2563
สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย
3. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632566 และการจัดท าแผนพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่
รติ ล้ า นนา ริ เ วอร์ ไซต์ สปา และรี สอร์ท อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก ประธาน
กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ วันที่ 4 ธันวาคม
2563 สถานที่ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
5. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อออนไลน์
- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการจัดเรียน
การสอน และการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย
- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน
- สามารถตรวจสอบ
และประเมินการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
โดยใช้กลไกของระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา AUN-QA

6. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพระดับหลักสูตร
AUN-QA วั น ที่ 26 เมษายน 2564 ผ่ า นระบบ
สัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams
4. ผศ.ดร.นาพร ปัญโญใหญ่

1. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตถ่านชีวภาพ และ
สาธิ ต การผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพ วั น ที่ 14 สิ งหาคม 2563
สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย
2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632566 และการจัดท าแผนพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี

- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน
- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการจัดเรียน
การสอน และการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
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งบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่
รติ ล้ า นนา ริ เ วอร์ ไซต์ สปา และรี สอร์ท อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย

3. เ ป็ นผู้ ทร งคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ แก่ ห น่ ว ยงา นภายนอก
คณะกรรมการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะราคากลางและ
คณะกรรมการตรวจรับ พั สดุ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2563
สถานที่ สานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่ปรึกษา
(Consultant) ผู้ประกอบการ ภายใต้แผนงานการ
พัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
5. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก กรรมการ
ตามระเบียบพัสดุและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม วันที่ 1
มกราคม - 31 ธั น วาคม 2564 สถานที่ โรงพยาบาล
บ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
6. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริ
อานวย

1. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตถ่านชีวภาพ และ
สาธิ ต การผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพ วั น ที่ 14 สิ งหาคม 2563
สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัด
ลาพูน และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย
2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632566 และการจัดท าแผนพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่
รติ ล้ า นนา ริ เ วอร์ ไซต์ สปา และรี สอร์ท อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
3. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ วันที่ 16
พฤศจิกายน 2563 สถานที่ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคาร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน
- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการจัดเรียน
การสอน และการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย
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4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่ปรึกษา
(Consultant) ผู้ประกอบการ ภายใต้แผนงานการ
พัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
5. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ

1. เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินผลการ
เรียนของหลักสูตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25632566 และการจัดท าแผนพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ 2564 วันที่ 25 กันยายน 2563 สถานที่
รติ ล้ า นนา ริ เ วอร์ ไซต์ สปา และรี สอร์ท อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
3. เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง เทคนิ ค การใช้
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กับการเพิ่มผลผลิต วันที่
15 ธันวาคม 2563 สถานที่ ห้องประชุมแสนปาล์ม คอน
เวนชั่น ฮอลล์
4. เป็ น วิ ท ยากรอบรมให้ ค วามรู้ Application
เกษตรสมั ย ใหม่ ด้ ว ยฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะ วั น ที่ 30-31
มกราคม 2564 สถานที่ ต าบลท่ า มะนาว อ าเภอชั ย
บาดาล จังหวัดลพบุรี
5. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การให้น้าพืชแบบอัจฉริยะ
แม่ น ย า พร้ อ มทั้ ง สาธิ ต การบิ น โดรนเพื่ อ การเกษตร
วั น ที่ 29 มี น าคม 2564 สถานที่ ศู น ย์ ก ารศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาและยกระดับ
เกษตรกรยุ ค ใหม่ แ ละฟาร์ ม เกษตรยุ ค ใหม่ เ พื่ อ การ

- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านวิชาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาชีพและการจัดเรียน
การสอน และการบริหาร
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย
- สามารถนาความรู้จาก
การบริการวิชาการมา
บูรณาการกับงานวิจัย
และการสอน
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ท่องเที่ยว จานวน 2 รุ่น วันที่ 19-28 เมษายน 2564
สถานที่ โรงแรมแกรนด์จามจุรี ตาบลเหมืองง่า อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน

แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรยังไม่มีแผนในการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ดังนั้นในปี 2564 หลักสูตรจะเพิ่มประเด็นในการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ ใน
ส่วนของการพัฒนาวิชาชีพเชิงอุตสาหกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ที่ทาวิจัยหรือ
บริการวิชาการได้บูรณาการองค์ความรู้กับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรมและหาแนวทางแก้ไข ทาให้สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้กับ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]

หลักสูตรและคณะฯ จะมีการประเมินคณาจารย์ ในหลักสูตรประจาปีโดยประธานหลักสูตรและ
ผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับคณะฯ ผ่ านแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.วช-02) ทั้งนี้
ในการประเมิ น ในหมวดภาระงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงาน ทางหลักสูตรและคณะฯ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าวไว้
จากนั้ น ประกาศเพื่อให้ คณาจารย์ ทราบเพื่ อนาไปวางแผนส าหรับการประเมินและกาหนดประเด็นที่
ต้องการพัฒนาในแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ให้สอดคล้องกัน โดยใน
ปี 2563 หลักสูตรได้มีการทวนสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐานแนบว่าตรงตามเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้และผลการประเมินถูกต้องหรือไม่ ผลจากการดาเนินงานพบว่า คณาจารย์ ในหลักสูตรมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบหลักฐานในการพิจารณาอย่างครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ และมีผลการประเมินถูกต้อง จากนั้นทางหลักสูตรจึงส่งผลการประเมินไปยังคณะฯ เพื่อคัดเลือก
คณาจารย์ที่มีผลงานระดับดีเด่นที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยจากการได้รับรางวัล
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยทางคณะฯ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี
ใน Facebook ของคณะฯ อีกทั้งจะมีการเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดินพิเศษในกรณีที่
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นหรือเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ (อ้างอิง 6.6:
หลักเกณฑ์และวงเงินสาหรับการเลื่อนค่าจ้าง) ในส่วนของหลักสูตรได้มี การแจ้งให้ทราบในที่ประชุมและ
แจ้งประกาศแสดงความยินดีใน Line กลุ่มสาขาวิศวกรรมเกษตร ซึ่งในปี 2563 มีคณาจารย์ในหลักสูตร
ได้รับรางวัลคือ 1) ผศ.ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี รางวัลความดีตอบ
แทนคุณแผ่นดิน ประจาปี 2564 ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/065 ลงวันที่ 17
มกราคม 2564 เรื่องประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564 โครงการ
หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 2) รศ.ดร.สุเนตร สืบค้า รศ.เสมอขวัญ
ตันติกุล ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย และ ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้รับรางวัลในการประชุม

69

วิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจาปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ระหว่าง 25-26 มีนาคม 2564 3) อ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคา ได้รับรางวัล Best Oral Present
2020 ด้าน Sustainable Environmental ในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
(SUN Thailand) ประจาปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 3-4 ธันวาคม
2563 4) ผศ.ดร.นาพร ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย และ ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง ได้รับ
รางวั ล ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ “The 13th TSAE International Conference & 21st
TSAE National Conference” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และ 5)
รศ.เสมอขวัญ ตันติกุลได้รับรางวัล Good Presentation ใน การประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรระดับชาติครั้งที่ 22 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรยังไม่มีรูปแบบในการสนับสนุน
คณาจารย์เป็นของรางวัล และเนื่องจากงบประมาณในการบริหารจัดการมีจานวนจากัดมาก ดังนั้นในปี
2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยนอกจากจะมีการแจ้งให้ทราบในที่ประชุมและแจ้ง
ประกาศแสดงความยินดีใน Line กลุ่มสาขาวิศวกรรมเกษตรแล้ว ทางหลักสูตรจะจัดกิจกรรมแสดงความ
ยิ น ดี เช่ น การรั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น ภายในหลั ก สู ต ร เพื่ อ เป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และจูงใจให้คณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในการทางานต่อไป
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ ได้รับการยอมรับเพื่อ

การพัฒนา [10]

หลักสูตรมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย โดยการแจ้งข่าวสารทุนวิจัยจาก
แหล่ งทุนวิจั ยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ผ่ านทาง
หนั งสื อเวีย นอิเล็ กทรอนิ กส์ และระบบสารสนเทศ (E-manage) ให้ แก่คณาจารย์ ในปีการศึ ก ษา
2563 หลักสูตรได้มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้กากับและติดตามการทางานวิจัย การตีพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของผลงานให้สูงขึ้น และได้มีการทวนสอบ
การประเมินและเปรียบเทียบประเภท และจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดย
อ้างอิงเกณฑ์ กาหนดระดั บ คุ ณภาพผลงานทางวิช าการจากคู่มื อ สกอ. ผลจากการด าเนิ นงานพบว่า
คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถผลิตผลงานทางวิชาการโดยมีระดับคุณภาพผลงานตามเกณฑ์ รวมทั้งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก สรุปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ใน
หลักสูตรตามปีปฏิทิน พ.ศ.2563 แสดงในตารางที่ 6.8 และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอก แสดงในตารางที่ 6.9
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ตารางที่ 6.8 สรุปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรตามปีปฏิทิน พ.ศ.2563
ลาดับที่

ประเภทผลงาน

การอ้างอิงบทความ/ ตารา/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ระดับคุณภาพ

1

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

ณฤทธิ์ วรหาญ ทิพาพร คาแดง นาพร ปัญโญใหญ่ และ ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย (2563). การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานความร้อนสาหรับการอบแห้งในพาราโบลาโดม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการถ่ายเทความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19; 12-13 มีนาคม 2563. จังหวัดจันทบุรี

0.2

2

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Srisophon, M., Khamdaeng, T., Panyoyai, N., & Wongsiriamnuay, T. (2020).
Characterization of thermal distribution in 50-Liter biochar kiln at different
heating times. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
463, 012079. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012079

0.4

3

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Saneewongnaayuttaya, N., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., &
Wongsiriamnuay, T. (202 0 ). Briquette production from rice husk by using
screw compaction. IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science, 463, 012006. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012006

0.4

4

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Somparn, W., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., Tippayawong, N., Tantikul, S.,
& Wongsiriamnuay, T. (2020). Effect of process conditions on properties of
biochar from agricultural residues. IOP Conference Series: Earth and
Environmental
Science,
463,
012005.
doi:
10.1088/17551315/463/1/012005

0.4

5

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Panyoyai, P., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T.,
Tippayawong, N., & Panyoyai, N. (2020). Comparison between simulations
and experiment for heat transfer characteristics in the re-burning kiln heat

0.4
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ลาดับที่

ประเภทผลงาน

การอ้างอิงบทความ/ ตารา/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ระดับคุณภาพ

exchanger. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 463,
012136. doi: 10.1088/1755-1315/463/1/012136
6

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Petchaihan, L., Panyoyai, N., Khamdaeng, T., & Wongsiriamnuay, T. (2020).
Test of a modified small-scale biochar kiln. IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 463, 012004. doi: 10.1088/17551315/463/1/012004

0.4

7

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Pankaew, S., Tantikul, S., Wongsiriamnuay, T., Khamdaeng, T.,
Tippayawong, N., & Panyoyai, N. (202 0 ). Simulation and experimental
analysis of shell and tube heat exchanger for the drying system. IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science, 463, 012132. doi:
10.1088/1755-1315/463/1/012132

0.4

8

บทความใน
Proceedings สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

Trijid, W., Khamdaeng, T., Wongsiriamnuay, T., & Panyoyai, N. (202 0 ).
Design and performance testing of liquid separation fryer. E3S Web of
Conferences, 187, 04005. doi: 10.1051/e3sconf/202018704005

0.4

9

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล ก.พ.อ.

โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และ ปารวี กาญจนประโชติ (2563). ระบบ IOT Sensor สาหรับให้น้าในแปลงข้าวโพด
หวานแบบแม่นยา. เคหการเกษตร, 123-126.

0.4

10

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 2)

ณิชกุล เทียนไทย, จตุรภัทร วาฤทธิ์, นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาคประสม (2563). การเพิ่มความคงตัว
ของแอนโทไซยานินจากกระชายดาโดยการใช้วิธีโคพิกเมนเทชั่น . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 28(10),
1834-1844.

0.6
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ลาดับที่

ประเภทผลงาน

การอ้างอิงบทความ/ ตารา/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ระดับคุณภาพ

11

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 2)

อัจฉรา เหล่าประเสริฐ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม (2563). การหา
สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มเขียวหวานโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 28(10), 1802-1812.

0.6

12

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 2)

0.6

13

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 2)

14

บทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ (TCI กลุม่ ที่ 1)

สุเนตร สืบค้า เจนจริา ภูการณ์ นิภา นิพวงลา โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล. (2563). การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปชาเขียวพันธุ์อัสสัมแบบดั้งเดิมระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563) หน้าที่ 130-142.
สุเนตร สืบค้า รชต สุวิทย์ชยานนท์ บัณฑิต หิรญ
ั สถิตย์พร พิสุทธิ์ กลิ่นขจร แสนวสันต์ ยอดคา บัวเรียม มณีวรรณ์ และ
ระวิน สืบค้า. (2563). การศึกษากระบวนการแยกเปลือกเมล็ดลาไยเพื่อใช้เนื้อในเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) หน้าที่ 191-204.
สุภิญญา สุยะเหล็ก, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ , ดวงพร อมรเลิศไพศาล, นักรบ นาคประสม และ กาญจนา นาค
ประสม (2563). การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทาแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา, 25(2), 448-463.

15

ตาราทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้
ตาแหน่งทางวิชาการในวันที่
16 ธันวาคม 2563

สุเนตร สืบค้า. 2559. ตาราวิชา วิศวกรรมการแปรสภาพทางการเกษตร. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่. 375 หน้า.

1.0

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
อ้างอิง : https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=291&year=2563

0.6
0.8

7.6
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ตารางที่ 6.9 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ประจาปีงบประมาณ 2563-2564
ลาดับที่

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน (บาท)

แหล่งทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
1

การบดลาไยตกเกรดอบแห้งทั้งเปลือกเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

รศ.ดร.สุเนตร สืบค้า

17,500

2

การผลิตถ่านชีวภาพและสมบัติของถ่านชีวภาพจากเตาเผาไพโรไลซิสแบบหุ้มฉนวน ขนาด 50 ลิตร

ผศ.ดร.ทิพาพร คาแดง

25,000

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย
ผศ.ดร.นาพร ปัญโญใหญ่
3

การพัฒนาเครื่องดื่มไซเดอร์ลาไยผสมเม็ดบีดส์สารสกัดเมล็ดลาไย

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

24,750

4

ระบบ Iot สาหรับตรวจวัดและควบคุมระดับน้าในระบบเลี้ยงปลา

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ

31,500

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักเชื้อเห็ดหลินจือในน้าลาไย

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

192,500

6

กระบวนการตากเมล็ดกาแฟอราบิก้า : กรณีศึกษาบ้านแม่ตอนหลวง ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.สุเนตร สืบค้า

22,500

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร

รวมแหล่งทุนวิจัยภายใน

313,750

แหล่งทุนวิจัยภายนอก
7

การเพิ่มคุณภาพชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่นและการอบย่างสาหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (วช.)

ผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย

415,000

8

การเพิ่มมูลค่าพลพลอยได้จากทุเรียนเป็นสารสกั ดเชิงหน้าที่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเวชสาอางและวัสดุ
ภัณฑ์ (สวก).

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

364,580

9

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟ (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

118,800

74
ลาดับที่

ชื่องานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

จานวนเงิน (บาท)

10

การพัฒนาเครื่องหมักน้าส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

248,655

11

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

105,600

12

การสร้างโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสาหรับหัวปลีกล้วยอบแห้ง (สวทช.)

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

401,082

รวมแหล่งทุนวิจัยภายนอก

1,653,717

รวมเงินสนับสนุนการวิจัย

1,967,467

อ้างอิง : https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyByFacNew2.aspx?depID=291&year=2562,
https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyByFacNew2.aspx?depID=291&year=2563

ตารางที่ 6.10 สรุปผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรปีปฏิทิน พ.ศ. 2560-2563
ปี พ.ศ.

บทความ
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

บทความ
ในการ
ประชุม
วิชาการ
ระดับ
นานาชาติ

อนุ
สิทธิบตั ร

บทความ
ในวารสาร
ระดับชาติ

บทความ
ในวารสาร
ระดับ
นานาชาติ

สิทธิบตั ร

ตารา/
หนังสือ

รวม

2563

1

7

-

6

-

-

1

15

2562

1

4

-

3

1

-

-

9

2561

5

4

1

1

2

-

-

13

2560

7

6

1

2

1

-

-

17

รวม

14

21

2

12

4

-

1

54

อ้างอิง :

https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear2561.aspx?dID=
291&year=2563

จากการวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ประเมินกระบวนการแล้วพบว่า
จานวนผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติของคณาจารย์ในหลักสูตร ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 (ตารางที่
6.10) มีแนวโน้ มเพิ่มสู งขึ้น เป็ น ผลมาจากจานวนบทความในการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติที่
เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ระดับคุณภาพของผลงานในระดับนานาชาติยังมีค่าไม่สูงมากนัก (ค่าเฉลี่ยระดับ
คุณภาพผลงานเท่ากับ 0.4) ดังนั้นในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการส่งเสริม
และสนับสนุนคณาจารย์ในทางานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ โดยเน้นให้มีการเขียน
บทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงานในระดับนานาชาติ
ให้สูงขึ้น และสามารถนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อน
ตาแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การสิ้นสุด
ตาแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]

1 2 3 4 5 6 7
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ข้อ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษา
และภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]
6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ
การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูก
กาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการถูกวินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร [8]
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูก
นามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ [9]
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัย
กับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1 2 3 4 5 6 7
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AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดาเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือการ
วางแผนความต้ อ งการห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริการนักศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกาหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาอย่ า งมี ร ะบบให้ แ ก่ บุ ค ลากร สาย
สนับสนุน และมีการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความจาเป็นพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ได้จัด
ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น การจั ดการศึ ก ษาโดยใช้ บุ คลากร ซึ่งคณะและมหาวิท ยาลั ยเป็น ผู้ จั ด สรร
ดาเนินการสนับสนุนการดาเนินการให้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อ
ช่วยงานด้านงานบริหารธุรการ 1 คน (นางสุนทรีย์ หาญพรหม) บริหารงานศึกษาอีก 1 คน (นางสาวจีราพร
ทิพย์ เนตร) และเจ้ าหน้ าที่ห้ องปฏิบั ติการ 3 คน (ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย นายประพันธ์ จิโ น และนาย
พงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ) ซึง่ ปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ อีก 5 หลักสูตร (รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 5/2562) ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน การศึกษาอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักบริหารการศึกษา
ด้านวิชาการ และการกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุ นั้ น คณะเป็นผู้จัดหาและดาเนินงาน
ปฏิบัติงาน รวม 26 คน ร่วมกับสาขาอื่น ๆ ที่คณะดูแล ทั้งสิ้น 11 หลักสูตร หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อ
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน เช่น การดูแลอุปกรณ์ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาทุก
สัปดาห์ การซ่อมแซมรายการที่เสียหาย และช่วยสอนภาคปฏิบัติในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านห้องสมุด เจ้าหน้าที่ สารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
และการศึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา ซึ่งอยู่ในสังกัดของหน่วยงาน กลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่
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ส านั ก หอสมุ ด ส านั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ รองรั บ การสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของหลักสูตรในภาพกลางระดับมหาวิทยาลัย
ในด้านการวิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อพิจารณาถึงภาระงานที่มอบหมายที่เพียงพอกับภาระงานด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ นั้น คณะฯ มีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่อ
อาจารย์เท่ากับ 1 : 0.88 (สายวิชาการ 43 คน สายสนับสนุนวิชาการ 38 คน) ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ
กาหนดแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการบริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มี
สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ให้ น้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันมีสัดส่วนที่มาก คิดเป็น 1 :
1.5 (สายวิชาการ 683 คน สายสนับสนุนวิชาการ 1,015 คน) ดังนั้น จึงได้มีการรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
กรณีที่ทดแทนผู้ลาออกเท่านั้น สาหรับหากส่วนงานใดมีบุคลากรที่เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์
อัตรากาลังของส่ วนงานนั้ น ก่อน หากมีอัตรากาลั งที่เพียงพอแล้ว ก็จะไม่จัดสรรอัตรากาลังทดแทนให้
(อ้างอิง 7.1: มติที่ประชุมกรณีบุคลากรที่เกษียณอายุ ) และกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ที่ได้รับ มหาวิทยาลัย
จะใช้วิธีการให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติมานานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อ้างอิง 7.1:
มติที่ประชุมให้รับลูกจ้างชั่วคราวสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวให้มี
ความก้าวหน้า และลดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวพร้อมทั้งประหยัดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อีกด้วย
7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
หลักสูตรและคณะฯ ได้ดาเนินการภายใต้กระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกระบวนการสรร
หาบุ ค ลากร โดยก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ผู้ ส มั ค รตามคู่ มื อ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ตามแนว
Competency (อ้างอิง 7.2: คู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ) และกาหนดให้ บุคลากรผู้ส มัครตั้งแต่วุฒิ
ปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และใน
กระบวนการสรรหายังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการออกข้อสอบที่ออก
ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่รับสมัครอย่าง
แท้จริงมาบรรจุในตาแหน่งดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้น เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เรื่ อ ง การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างอิง 7.2: ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ)
นอกจากการดาเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการสรรหามีการใช้
ระบบคุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรู้ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ในการ
ท างาน เช่ น โครงการบริ ห ารคนดี ค นเก่ ง ที่ ใ ห้ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวและพนั ก งานราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลั ย แม่โ จ้ ที่มีคุณวุฒิ และดารงตาแหน่งในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้มา
ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการ
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ที่สังกัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้
เข้าสู่ กระบวนการประเมิน ความรู้ ความสามารถ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ยเงินงบประมาณ
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(อ้างอิง 7.2: มติที่ประชุมการประเมินพนักงานรายได้เข้าสู่พนักงานมหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ เป็น
การสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนมี career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้ งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2660 (อ้างอิง 7.2: มติคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้กาหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และเห็นชอบกรอบ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ด้วยผลงานให้กับทุกตาแหน่งโดยไม่จากัดจานวน ทั้งนี้ ยกเว้น
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ โดยต้องขอประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ ที่
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กาหนดให้ ซึ่งต้องรอการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในกากั บก่อน
จึงจะเสนอประเมินค่างานต่อมหาวิทยาลัยต่อไปได้
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดทาสมรรถนะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
สมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่ง และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการทุกกลุ่ มงาน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการกาหนดหั วข้อสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
บุคลากรทุกประเภท และหัวข้อสมรรถนะหรือความสามารถที่จาเป็นและสอดคล้องกับภารกิจที่บุคลากรแต่
ละประเภท ในแต่ละระดับตาแหน่งปฏิบัติงานอยู่ รวมถึงกาหนดรายละเอียดของสมรรถนะประจากลุ่มงาน
ให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดชื่อ คานิยาม กาหนดการจัดระดับ และกาหนด
พฤติกรรมในแต่ละระดับ (อ้างอิง 7.3: คู่มือสมรรถนะบุคลากร)
คณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ ง (อ้ า งอิ ง 7.3: ค าสั่ ง
คณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะฯ) และคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 ได้นาเสนอการกาหนดสมรรถนะหลัก
สมรรถนะผู้บริหาร และสมรรถนะกลุ่มงาน จานวน 11 กลุ่มงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรประจาปี 2552 ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร ต่อมาได้มีการกาหนดสมรรถนะประจากลุ่มงานลูกจ้างประจาขึ้นมา เป็นกลุ่มงานที่ 12 กลุ่ม
งานลู ก จ้ า งประจ า ต่ อ มาคณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของต าแหน่ ง และ
คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับบุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจาทุกกลุ่มงาน กาหนด
สมรรถนะประจ ากลุ่ ม งานลู ก จ้ า งประจ าขึ้ น มา และคณะกรรมการฯ ดั ง กล่ า ว ได้ น าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบในการเพิ่มสมรรถนะกลุ่มงานลูกจ้างประจา จานวน 3 กลุ่ม
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ได้แก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง พร้อมกับปรับปรุง เพิ่มเติมตาแหน่งใน
บางตาแหน่ง และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละตาแหน่ง ในการ
ประเมินตามคู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 (อ้างอิง 7.3: คู่มือสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554)
จากคู่มือสมรรถนะฉบับปรับปรุง ปี 2554 ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน
ตามประเภทตาแหน่ง ซึ่งใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ปีละ 2 รอบ
(รอบที่ 1 เมษายน – กั นยายน และ รอบที่ 2 ตุ ลาคม – มี นาคม) และผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ปีละ 1 รอบ (ตุลาคม ของปี – 30 กันยายน ของปีถัดไป)
ผลการประเมิ นสมรรถนะของแต่ละส่ วนงาน/หน่วยงาน ฝ่ ายพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ส านั กงาน
มหาวิทยาลัย ทาการรวบรวมหัวข้อสมรรถนะที่มีบุคลากรประเมินสมรรถนะได้ต่ากว่าค่ามาตรฐาน นาไปจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะด้านนั้น ๆ
ในปี 2563 มหาวิทยาลัยใช้การประเมินสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว และได้ทาการปรับปรุง
คู่มือสมรรถนะ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน (อ้างอิง 7.3: รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่
1/2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่ง (อ้างอิง 7.3:
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการกาหนดสมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่ง) ดาเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่าง การ
นาเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) เพื่อเห็นชอบให้นาไปใช้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้สมรรถนะที่
ได้ทาการปรับปรุงนาไปใช้ในปีงบประมาณ 2564 อย่างสมบูรณ์
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มหาวิทยาลัย ได้รวบรวมความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร จากแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล Individual Development Plan : IDP และจากการประเมินสมรรถนะบุคลากร ตามตาแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยนามาจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประจ าปี ง บประมาณ 2563 (อ้ า งอิ ง 7.4: แผนการบริ ห ารและทรั พ ยากรบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
ปีงบประมาณ 2563) และกาหนดให้ทุกหน่วยงานนาแผนดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงาน (อ้างอิง 7.4: บันทึกข้อความที่ อว 69.2.15/ว 11 เรื่องการส่งแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563) และจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ 2564
(อ้างอิง 7.4: แผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2564) โดยให้ส่วน
งาน/หน่วยงาน เสนอความต้องการของบุคลากรที่ต้องการพัฒนา
หลักสูตรและคณะฯ ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลั ยจัดทาการวิเคราะห์ ความต้องการความ
จาเป็นของบุคลากรตาม IDP ที่บุคลากรได้จัดทาขึ้น (อ้างอิง 7.4: แบบฟอร์ม IDP) ตรงกับตาแหน่งงานหรือ
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ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ไม่ และได้ มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาตามแผน IDP ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้ทาการอบรมฯตามหัวข้อ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตามแผนพัฒนาบุคลากร และจัดทาระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการลาศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น การขอตาแหน่งทางวิชาการ การไปอบรมฯที่เกี่ยวข้อง การทางานวิจัย การไปเขียนหนังสือ
และตารา (อ้างอิง 7.4: ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ , การขอตาแหน่งทางวิชาการ , การขอไปฝึกอบรม/วิจัย ,
การไปเขียนหนังสือและตาราทางวิชาการ) มีการติดตามด้านการพัฒนาตนเอง ตาม IDP ที่ได้กาหนดไว้โดย
ผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไปตามกาหนดหรือไม่ มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดในแผน พร้อมทั้ง
นาข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มาเป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรของปีต่อไป และมีการนาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิท ยาลัย
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรม และเรียนรู้ให้กับบุคลากรตาม Training Program และ
มีการแจ้ งเวีย นหัว ข้อที่อบรมฯ จากหน่ ว ยงานภายนอก ในระบบ e-mange ของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการจัดส่งบุคลากรตามตาแหน่งงาน ไปรับการอบรมฯ
และมีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ด้วยระบบ erp ของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของแต่ล ะหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ บั น ทึก และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมฯ จะเป็น ผู้ กรอกข้อมูล การนาไปใช้
ประโยชน์ (อ้างอิง 7.4: ระบบการพัฒนาบุคลากร)
ตารางที่ 7.1 การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ผู้ดาเนินการ
1. นางสุนทรี หาญพรหม

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ได้แนวทางการพัฒนา
ด้านสนับสนุนวิชาการ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพ และ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
มหาวิทยาลัย

2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยในกฎหมายปกครอง วั น ที่ 28
สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
3. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)
สถานที่ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.25632566 และการจัด ทาแผยพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2564 วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563
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สถานที่ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams

2. นางสาวจี ร าพร ทิ พ ย์
เนตร

1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยในกฎหมายปกครอง วั น ที่ 28
สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
3. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)
สถานที่ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.25632566 และการจัด ทาแผยพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2564 วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563
สถานที่ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams

ประโยชน์ที่ได้รับ
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7. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร
AUN-QA วั น ที่ 26 เมษายน 2564 ผ่ า นระบบ
สัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams

3. ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย

1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้ า ร่ ว มโครงการรณรงค์ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” วันที่
26 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประชุม 2201-2 อาคาร
ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
อาคารและสถานที่ วันที่ 16 กันยายน 2563 สถานที่
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้ า ร่ วมโครงการอบรมให้ค วามรู้เ พื่อ เตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)
สถานที่ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.25632566 และการจัด ทาแผยพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2564 วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563
สถานที่ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams

4. นายประพันธ์ จิโน

1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประโยชน์ที่ได้รับ
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2. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร”
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประชุม 22012 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
อาคารและสถานที่ วันที่ 16 กันยายน 2563 สถานที่
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)
สถานที่ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.25632566 และการจัด ทาแผยพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2564 วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563
สถานที่ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจ
ป้อ

1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถานที่
อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้าร่วมโครงการรณรงค์ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร”
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สถานที่ ห้องประชุม 22012 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
อาคารและสถานที่ วันที่ 16 กันยายน 2563 สถานที่
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นสานักงานสีเขียว (Green Office)

ประโยชน์ที่ได้รับ
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ผู้ดาเนินการ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานที่ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร ร ะ ย ะ ที่ 12 (พ . ศ . 2560-2564)
แผนพัฒนาส่วนงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.25632566 และการจัด ทาแผยพั ฒ นาส่ว นงาน ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2564 วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563
สถานที่ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สัมพันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ อาคารเรียน
รวมสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
แห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผ่าน
ระบบสัมมนาออน์ไลน์ Microsoft Teams

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
หลักสูตรและคณะฯ มีการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเด่น ในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการในทุกปี ปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัย
มีระบบการยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบั ติงานดี ดีเด่น ในด้านสนับสนุน การเรียนการสอน
การวิจัย และการให้บริการวิชาการ ซึ่งหลักสูตรและคณะฯ ได้ดาเนินการส่งตัวแทนเข้าประกวดทุกปี ใน
ส่ ว นการดาเนิ น งานของคณะฯ จะประกาศผลการคั ดเลื อ ก และมอบเกีย รติบั ตร พร้อมทั้งจัด ท าข่ า ว
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์
โดยทางมหาวิทยาลัยจะมี การแต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน
และลู กจ้ างประจ าดี เด่ น (อ้างอิง 7.5: คาสั่ งคณะท างานฯ) และแต่งตั้ง กรรมการคัด เลื อ กข้ าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างประจาดีเด่น (อ้างอิง 7.5: คาสั่งคณะกรรมการคัดเลือก) โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับของข้าราชการ และลูกจ้างประจาดีเด่น (อ้างอิง 7.5: หลักเกณฑ์)
โดยอนุโลม ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ การครองคน ครองตน ครองงาน และผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งผลให้คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจาปี 2563 จานวน 1 คน ส่งผลไปยังต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อ้างอิง 7.5: หนังสือส่งรายชื่อไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
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นวัตกรรม) โดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจาดีเด่น จะได้เข้าพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑ
ทองคา) และหนังสือที่ระลึกในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และได้รับการจัดสรรวงเงิน
เลื่อนค่าจ้างเพิ่มเติมจากส่วนกลาง
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน

1

2

3

4

7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสาย
สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการ
นักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]



7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]



7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน [3]



7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]



7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และการเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ [5]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

7
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)
เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี
การบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อ งหาก
จาเป็น
4. มีการจัดการให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ
การบริ การสนั บ สนุ น นั กศึก ษาด้ านต่า ง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการทางาน
5. การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ผลส าเร็ จ ของคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ข อง
นั ก ศึ ก ษานั้ น ทางสถาบั น ควรจัด เตรี ยมสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ สั ง คม และจิ ต ใจที่
สามารถสร้างเสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]

หลั ก สู ต รมี น โยบายในการรั บ นั ก ศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย งบประมาณการบริ ห ารของ
หลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา และทุนวิจัยที่ได้รับการจัดสรร มีการกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การรั บ นั กศึกษาซึ่ งก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และเป็นไปตามเกณฑ์ ข้ อบัง คับ มหาวิ ทยาลั ย แม่โ จ้ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีการประกาศประชาสั มพันธ์การรับนักศึกษาในหลาย
ช่องทางโดยคณะทางานด้านการประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย อาทิเช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ สปอท
โฆษณาทางสถานีวิทยุ เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานในกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาดังแสดงในภาพที่ 8.1
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คณะ/วิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการเพือ่ ดาเนินการรับเข้าศึกษา
ข้อมูลต่างๆ เช่น
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการ

- ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
- จานวนที่เปิดรับสมัครในแต่ละแผนการศึกษา
- รายละเอียดการสอบ (วัน/เวลา, ข้อเขียน/สัมภาษณ์)

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ข้อมูลทุนการศึกทีษา/ทุ
นการทาวิมจพัยั นธ์
มงานประชาสั

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

Online

ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

สมัครทางไปรษณีย์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครฯ
- เว็บไซต์/ Facebook/ Social Media/ ป้ายประชาสัมพันธ์/ แผ่นพับ
- วิทยุ FM 95.5 MHz
- Road Show
- ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ/วิทยาลัย)
- ภายนอกมหาวิทยาลัย (หน่วยงานรัฐ/เอกชน)
- การส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ภาพที่ 8.1 กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 หลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ทางคณะฯ โดยใช้ สื่ อ
ประชาสั มพัน ธ์อ อนไลน์ ป ระกอบด้ว ย Facebook และเว็บไซต์คณะฯ (อ้างอิง 8.1: Facebook และ
เว็บไซต์คณะฯ) เพิ่มรายละเอียดในเว็บไซต์เกี่ยวกับทุนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
อาชีพหลังจบการศึกษา และ มคอ. 2 เพื่อให้ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจเรียนต่อในหลั กสู ตร
รวมถึงการประชาสัมพันธ์แบบส่วนตัวโดยใช้ทุนการศึกษาเป็นส่วนช่วยในการสร้างความน่ าสนใจให้กับ
หลักสูตร ผลจากการดาเนินงานพบว่า กระบวนการรับเข้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจาก
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ได้ง่าย รวดเร็ว และมีความต้องการที่จะศึกษาต่อมากขึ้นหากมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษา จากการประเมินประสิทธิภาพช่องทางการประชาสั มพันธ์หลักสูตรพบว่า ช่อง
ทางการประชาสั ม พัน ธ์ ที่ มีป ระสิ ทธิภ าพต่ อ การรั บรู้ ข้ อ มูล ข่าวสารในการรั บสมั ครมากที่สุ ด คื อ การ
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ประชาสัมพันธ์โดยตรงจากตัวบุคคล เช่น จากอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ เป็นต้น (คิดเป็นร้อยละ 45.5)
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook และ เว็บไซต์คณะฯ (คิดเป็นร้อยละ
22.7 18.2 และ 13.6 ตามลาดับ) โดยมีคะแนนความพึงพอใจในช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตรเท่ากับ 3.64 ± 0.67 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการ
พบว่า ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อเกือบทั้ง หมดเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง
ต้องการทาวิจัยต่อยอดจากการเรียนรู้อิสระในระดับปริญญาตรี และทราบรายละเอียดความเชี่ยวชาญใน
งานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรแต่ละท่านเป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุง
กระบวนการ โดยจะทาการเพิ่มรายละเอียดในเว็บไซต์เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและผลงานวิจัย
ของคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้สนใจจากภายนอกเห็นภาพรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
มากขึ้น และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
ในปี 2563 หลักสูตรได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามขั้นตอนวิธี ดังแสดงในภาพที่ 8.2 โดย
คณะกรรมการสอบคัดเลือกของหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคะแนนการสัมภาษณ์ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ที่ใช้ พิจารณาประกอบด้วย ความเหมาะสมของสาขาวิชาที่สมัครต่อตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา เชาว์ปัญญาและความรอบรู้ทั่วไป ความหนักแน่น/ น่าเชื่อถือจากการรับรองของผู้สอน/
ผู้บังคับบัญชา ประวัติส่วนตัว ความสามารถและกิจกรรมพิเศษ และบุคลิกลักษณะ โดยผู้รับการประเมิน
จะต้องได้ผลคะแนนไม่ต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หลักสูตรได้วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นั กศึกษาเป็ น รายบุ คคล โดยพิจ ารณาจากผลประเมินจากการสอบสัมภาษณ์โ ดยคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกของหลักสูตร
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการรับ
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
และพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

ดาเนินการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย

ที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการสอบ

คณะกรรมการฯ ดาเนินการสอบ
และพิจารณาผู้ผา่ นการคัดเลือก

ประกาศรายชือ่
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพที่ 8.2 ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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ผลจากการดาเนินงานพบว่า ผู้สมัครสามารถสอบผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ทางหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ทั้งหมด จานวน 7 คน (จากแผนการรับเข้าจานวน 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 100
แต่ มี ร ะดั บ ผลคะแนนจากการสอบสั ม ภาษณ์ ใ นแต่ ล ะเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ไ ม่ เ ท่ ากั น ซึ่ ง หลั ก สู ต รได้
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมและติดตามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรและสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด ข้อมูลจานวนนักศึกษารับเข้าในแต่
ละปีการศึกษาแสดงในตารางที่ 8.1 และจานวนนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
แสดงในตารางที่ 8.2 จากการประเมินกระบวนการพบว่า การวัดระดับผลคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์
สามารถใช้ประเมินนักศึกษาได้เบื้องต้น การได้ระดับผลคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์แตกต่างกัน อาจไม่
สามารถบ่งบอกได้ว่านักศึกษาจะใช้ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาแตกต่างกัน เนื่องจากยังมีอีกหลาย
ปัจจัยในระหว่างการศึกษา เช่น ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา ช่วงเวลาในการอนุมัติทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ เป็นต้น ในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะ
วางแผนเพื่อหาแนวทางการดาเนิ นงานหากผู้รับการประเมินได้ ผลคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์และจานวน
นักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผน
ตารางที่ 8.1 จานวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา

จานวนผู้สมัคร
จานวนคนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัครเรียน

จานวน นศ. ที่ลงทะเบียนจริง

2563

5

7

6

2562

3

3

3

2561

5

8

8

2560

5

8

6

ตารางที่ 8.2 จานวนนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

ปีการศึกษาที่รับเข้า
2563

จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจริงในแต่ละชั้นปี
ไม่สาเร็จตาม
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลาของ
หลักสูตร
6
-

รวม
-

2562

3

3

-

-

3

3

2561

8

7

5

-

5

5

2560

6

6

4

3

3

3
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8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ [3]

หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทาวิจัยของนักศึกษาและการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา รายละเอียดแจ้งไว้ในหัวข้อที่ 5.1 การประเมิน
ผู้เรียนในส่วนการสอบเพื่อจบการศึกษา (อ้างอิง 8.3: แบบประเมินและติดตามความก้าวหน้า ) นอกจากนี้
หลั ก สู ต รมี ก ารติ ด ตามภาระงานและผลการดาเนิน การวิจั ยของอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิพ นธ์ร วมถึง
คณาจารย์ในหลักสูตร รายละเอียดแจ้งไว้ใน Criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อที่ 6.2 และ
6.7 ตามลาดับ การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษามีขั้นตอนติดตามผ่านระบบทะเบียน
กลางและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามลาดับ กล่าวคือหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษา
นั้น ๆ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งเตือนมายังหลักสูตร ทางหลักสูตรจะดาเนินการในการติดตามนักศึกษา
และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ โดยมีวิธีการแจ้งในหลายรูปแบบ เช่น การแจ้งทางโทรศัพท์ การแจ้งผ่าน
Facebook หรื อ Line และการแจ้ งแบบเป็นทางการผ่ านเอกสารราชการที่ อ อกโดยหลั กสู ตร เป็นต้น
นอกจากนีห้ ลักสูตรได้มกี ารติดตามว่านักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาใดบ้างตามแผนการศึกษาและวาง
แผนการเปิ ด รายวิ ช าให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การสอบภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รได้ เ ร่ ง รั ด ให้ ไ ปทดสอบ
ภาษาอังกฤษและติดตามผลการสอบ หากสอบไม่ผ่าน หลักสูตรจะดาเนินการจัดตารางเรียนให้สอดคล้อง
กับ การลงทะเบี ย นเรี ย นหรื ออบรมด้านภาษาอังกฤษของนัก ศึกษา ผลจากการดาเนินงานพบว่า ในปี
การศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเอกเลือกตามแผนการศึกษา หลักสูตรจึงได้ดาเนินการ
เปิดรายวิชาเอกเลือกจานวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา วก 524 การทดสอบและประเมินผลเครื่องจักรกล
เกษตร (อ้างอิง 8.3: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563) และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศป 641 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาและสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดได้ทั้งหมด โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 4 คน
(คิดเป็นร้อยละ 66.7) จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในส่วนของการติดตามรายงานความก้าวหน้าใน
การทาวิจัยของนักศึกษาโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เข้ามามีส่วนร่วม พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ความก้าวหน้าของงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
การอนุมตั ิทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง การ
สั่งซื้ออุปกรณ์/ เครื่องมือการทดลองที่ล่าช้ากว่าแผน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเวลาของตัวนักศึกษาเอง ในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการชี้แจง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้รับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และช่วยกากับ
ติดตามนักศึกษาให้สามารถดาเนินการวิจัยและให้มีความก้าวหน้าของงานวิจัยเป็นไปตามแผน
8.4 มี ก ารจั ด ให้ ค าแนะน าทางวิ ช าการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร

การแข่ ง ขั น ของนั กศึ กษา และบริ ก ารสนับสนุน
นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางาน [4]

หลักสูตรมีการดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียนและการเรียนผ่านทาง
แอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่น Personal inbox และ Line เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ง่ายและรวดเร็ว หรือหากหลักสูตรพิจารณาแล้วว่า
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นักศึกษามีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะมีการนัดหมายให้ นักศึกษาเข้าพบเพื่อสอบถาม
รายละเอียดของปัญหาและให้คาแนะนาเป็นรายบุคคล นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดให้มีห้องพักนักศึกษา ซึ่ง
เป็นพื้นที่ส่วนกลางสาหรับนักศึกษาพร้อมสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่
ทากิจกรรมในการเรียนร่วมกัน ในส่วนของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา นอกจากฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ฟรีภายในมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตรได้ซื้อฐานข้อมูลรายปีของ
ASABE เพิ่ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทความได้ 100 ชื่อเรื่อง และมาตรฐานได้ 5 ชื่อเรื่อง โดยนักศึกษา
สามารถสแกนดูบทคัดย่อได้ฟรี หากต้องการบทความฉบับเต็ม นักศึกษาจะต้องแจ้งประธานหลักสูตรให้
ทราบเพื่อทาการดาวน์โหลดให้ ในส่วนการนาเสนอผลงานวิจัย หลักสูตรมีการสนับสนุนการเดินทางไป
เผยแพร่ผลงานวิจัย เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินคนละ 10,000 บาทตลอดการศึกษา
หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
จากการสารวจความต้องการของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาต้องการให้ทางหลักสูตรเสริมทักษะในภาคปฏิบัติ
และส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ดังนั้นในปี 2563 ทางหลักสูตรได้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา อบรมโดยทีมวิทยากรจากบริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ด
จากัด และบริษัท คลอลิตี้ ซายเอนต์ เทคโนโลยี จากัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการทาง
ความร้อน อาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อ้างอิง 8.4: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา) และหลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และสมรรถนะการใช้ ดิ จิ ทั ล จากการให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นช่ ว ยหลั ก สู ต รในการถ่ า ยท า VDO ส าหรั บ การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (อ้างอิง 8.4: การถ่าย
ทา VDO สาหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree) สาหรับกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หลักสูตรได้จัดแฝงไว้ในรายวิชา เช่น การดูงานนอกสถานที่ในรายวิ ชา วก
501 ระเบียบวิธีวิจัย (อ้างอิง 8.4: การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา วก 501 ระเบียบวิธีวิจัย (1) ฟาร์มเลี้ยง
ไก่ (2) แปลงทดลองปลูกข้าว) นอกจากนี้หลักสูตรได้ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The
Summer Course 2020 on “Sustainable Agroindustry: Adding Values to Local Commodities
in Rural Agroindustry in ChoCoTea (Chocolate, Coffee and Tea)” จัดขึ้นโดย Institut Pertanian
Bogor ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผลจากการ
ดาเนินงานพบว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม จานวน 4 คน กิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะการใช้ดิจิทัล มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วม
จานวน 2 คน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การดูงานนอกสถานที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เข้าร่วม จานวน 6 คน และโครงการ Summer Course มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม จานวน 1 คน (อ้างอิง
8.4: ใบประกาศนียบัตร โครงการ Summer Course 2020) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ทุกชั้นปีในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ได้จัดขึ้น และจากการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 1 คน ได้รับรางวัล Best Presentation Award
จากการนาเสนอผลงานเรื่อง “Design and performance testing of liquid separation fryer” ในงาน
ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ “The 13th TSAE International Conference & 21st TSAE National
Conference” ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
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นารี (อ้างอิง 8.4: ผลการประกาศรางวัล Best Presentation Award) จากการประเมินกระบวนการพบว่า
หลักสูตรได้ผลลัพธ์จากการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือปฏิบัติการในการทาวิจัย
ความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อนาเสนอ
งานวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในปี
2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการวางแผนผลักดันนักศึกษาให้เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติมากขึ้น รวมถึงการวางแผนดาเนินงานเรื่องการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree ร่วมกับ
หลักสูตรของ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วน

บุคคล [5]

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรได้ร่วมกันบริหารและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม
และจิตใจ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การเรียนการสอน การ
ทางานวิจัย และสุขภาวะส่วนบุคคล รายละเอียดดังนี้
ห้องสมุด : นักศึกษาสามารถเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อใช้บริการสารสนเทศและบริการทางวิชาการ เช่น
การค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เป็นต้น ห้องสมุดคณะตั้งอยู่บนชั้น 2
ของอาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ เปิดบริการในวันและเวลาราชการ ส่วนสานักหอสมุดตั้งอยู่ ณ อาคาร
วิภาต บุญศรี วังซ้าย เปิดบริการในวันและเวลาราชการ วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 10.0018.00 น. ช่วงสอบขยายเวลาปิดถึง 24.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดให้บริการ นอกจากนี้ สานักหอสมุด
ยังเปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ต้องการใช้บริการ โดยไม่จาเป็นต้องมา
ใช้บริการที่ห้องสมุดผ่านเว็บไซต์สานักหอสมุด URL https://www.library.mju.ac.th ในปี 2563 ในส่วน
สานักหอสมุด ได้มีการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายครอบคลุมทุก สาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยในทุกรูป แบบ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โดยจัดแบ่งตามลักษณะประเภทของสิ่ ง พิม พ์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จัดฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams มีบริการเชิงรุก เช่น บริการ Library Exclusive Course ซึ่ง
เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันกับ คณะฯ และจัดการพื้นที่ให้บริการทางด้านกายภาพ เช่น
ปรั บ ปรุ งพื้น ที่ นั่ งอ่านและ Co-Working Space และเพิ่มห้ อง Study Room พร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้หลอดไฟชนิด LED เพื่อให้ได้แสงสว่างที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน และมีการ
ล้ างเครื่ องปรั บ อากาศและเปลี่ ย นไส้ กรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจา รวมถึง ปรับปรุงในด้านความ
ปลอดภัย เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มทั่วทั้งอาคาร การปรับปรุงชุดตู้ดับเพลิง และการติดตั้งเครื่อง
ฟอกอากาศ เป็นต้น
อาคารเรียน : หลักสูตรได้มีการจัดพื้นที่/ สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือทางานร่วมกัน มีห้องประชุมทั้งหมด 2 ห้องที่สามารถใช้สาหรับการประชุม
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สัมมนา สอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์ นาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้ และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ มีห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ทางานวิจัยและมีพื้นที่ส่วนกลางใน
หน่วยวิจัยไว้สาหรับ เป็น ที่ระดมความคิดและเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลู ชั่น
การเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย และหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีสีเขียวและเชิงนิเวศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอานวย เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย
ภายในอาคารเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าสารอง ถังดับเพลิง เป็นต้น
และมีแม่บ้านทาหน้าที่ดูแลและทาความสะอาดพื้นที่ในอาคารทุกวัน มีการติดตั้งระบบสแกนก่อนเข้าในบาง
พื้นที่ มีห้องพักนักศึกษาปริญญาโท/ ห้อง Study Room จานวน 1 ห้อง ซึง่ มีโต๊ะทางานส่วนบุคคลเพียงพอ
กับจานวนนักศึกษา มีวิดีโอโปรเจ็คเตอร์ อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอน
มีไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน รวมถึงการดูแลสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น
เครื่ องปรั บ อากาศ ตู้เย็ น พร้ อมขนมและเครื่ อ งดื่ ม กระติกน้าร้ อ น เป็นต้น โดยในปี 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการประสานกับรองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เรื่องการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงห้องเรียน และการจัดเตรียม
เจลแอลกอฮอล์ให้สาหรับคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ได้มีการสารวจและตรวจสอบความพร้อมของ
ห้องเรียน และโสตทัศนูปกรณ์ โดยมอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร คือ นายประถม พิชัย
นายประพันธ์ จิโ น และนายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ได้สารวจอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง วิดีโอโปรเจ็คเตอร์ หากตรวจสอบแล้วพบการขัดข้อง บุคลากร
ผู้รับผิดชอบจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาขาเพื่อดาเนินการซ่อมแซมต่อไป (อ้างอิง 8.5: รายงานการประชุม ครั้งที่
3/2563)
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : มหาวิทยาลัยมีการให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการค้ น คว้ า วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา โดยกองเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัย มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการตลอด 24 ชั่วโมง มี
การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam โดยในปี 2563
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ พิ่ ม จุ ด กระจายสั ญ ญาณ MJU_WLAN_Plus, MJU_WLAN_Plus_WebPortal ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงในบริเวณอาคารต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
ของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (AIS) และ บมจ. ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (True) เพิ่มเติม
จานวนรวมทั้งหมด 2,450 จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
ผลจากการดาเนินงาน หลักสูตรได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ ผ ลโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation, SD) แล้ ว แปลผลคะแนนระดับความพึ งพอใจแบ่ งออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของจอห์ น
ดับบลิว เบสท์ (วิภาวรรณและคณะ, 2552) ดังนี้
- 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
- 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย
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- 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
- 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
จากการให้นั กศึกษาประเมิน ความพึงพอใจสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงข้ า งต้น
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีระดับความพอใจมาก ผลประเมินแสดงในตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนน
ค่า
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย 3.87 ± 0.14 ระดับความพึงพอใจมาก)
1. จานวนห้องเรียนทั้งภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการมี
4.00
0.63
เพียงพอและมีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด ต ารา/หนั ง สื อ แหล่ ง เรี ย นรู้
4.00
1.00
ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อ
3.82
0.75
ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วาม
3.91
0.83
เหมาะสมกับยุคสมัย
5. การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สัง สรรค์แ ลกเปลี ่ย นบทสนทนา หรือ ท างาน
4.00
0.63
ร่วมกัน
6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
3.64
1.12
7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
3.73
1.19
8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษา
4.00
0.89
เข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
9. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสม
3.73
1.10
ในการทาวิจัย
หัวข้อการประเมิน

ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการประเมินกระบวนการพบว่า ควรปรับปรุงเรื่องการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง แต่เนื่องจากหลักสูตรมีงบประมาณจากัด ดังนั้นการจัดให้มีบริการคอมพิวเตอร์อาจมีภาระใน
การซ่อมแซมและบารุงรักษาเพิ่มเข้ามา อีกทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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จึงอาจมีค่าใช้จ่ายในการอัพเดทซอฟท์แวร์รวมถึงฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้หลักสูตรเห็นว่า
นักศึกษามีคอมพิวเตอร์ Laptop ทุกคน ดังนั้นในปี 2564 หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในส่วนการบริการด้านซอฟท์แวร์ และในส่วนการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หากเกิด
ปัญหาเรื่องสัญญาณล่มหรือมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของสัญญาณ หลักสูตรจะดาเนินการประสานไปยัง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาของคณะฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดูแลและอานวยความสะดวกให้ แก่
นักศึกษาต่อไป
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
คุณภาพผูเ้ รียน
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบาย
การรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์
ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
8.4 มีการจัดให้คาแนะนาทางวิชาการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน
และความรู้ ทักษะและความสามารถในการทางาน [4]
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้าง
เสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะ
ส่วนบุคคล [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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AUN-QA criterion 9 สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ดาเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้
เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน
การทาวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกาหนดและดาเนินการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึง
การได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ
ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย [1]
หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผน จัดสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน และอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้อง Study Room ห้องประชุม ฯ) ให้
เพียงพอเพื่อส่งเสริ มการศึกษาและการทาวิจัย โดยจากการประเมินในช่วงปี การศึกษา 2560-2563 มี
นักศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษาอยู่ จ านวน 22 คน มีจานวนห้องทั้งหมด 8 ห้อง แบ่งเป็น ห้องเรียน/ห้ อง
Study Room 1 ห้อง ห้องบรรยาย/ห้องประชุม 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรโดยตรง 5 ห้อง มีสภาพห้องที่ดีพร้อมใช้งานคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรได้จัดทาห้องเรียนหรือห้องบรรยาย สาหรับนักสาหรับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อ
ความสะดวกในเชิงการบริหารจัดการ ความพร้อมและประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อให้การใช้งานเป็นอิสระ
และเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ห้องเรียนสามารถรองรับจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เฉลี่ยชั้นปีละ
ประมาณ 5 คน ได้อย่างเพียงพอ (อ้างอิง 9.1: ห้อง Study Room)
2. หลักสูตรได้จัดทาห้องพักให้กับนักศึกษาของหลักสูตรโดยเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
สมาธิ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีอินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi ความเร็วสูงรองรับให้นักศึกษา
สาหรับการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าและทางานในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งในห้องออกแบบให้มีโต๊ะ
และเก้าอี้ของแต่ละคนไม่ให้แออัดจนเกินไป มีระบบปรับอากาศที่ทาให้ห้องมีอุณหภูมิและระดับความดัง
ของเสียงที่เหมาะสมต่อการทางาน (อ้างอิง 9.1: โต๊ะทางานส่วนตัวในห้อง Study Room)
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3. หลักสูตรมีห้องประชุมย่อยของหลักสูตรและสามารถใช้เป็นห้องนาเสมองาน สอบวิทยานิพนธ์
หรือปรับใช้เป็นห้องบรรยายได้ขนาดย่อมได้ ขนาดความจุ 20-25 คน จานวน 2 ห้อง โดยห้องดังกล่าวมี
ระบบปรับอากาศ มี LCD โปรเจคเตอร์พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งรอบๆ ห้องดังกล่าวสามารถปรับเป็นห้อง
จัดแสดงผลงานนักศึกษา หรือเครื่องมือและอุปกรณ์กรณีที่ใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม (อ้างอิง 9.1: ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์และห้องประชุมย่อยของหลักสูตร)
4. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สาหรับใช้รองรับการศึกษา การทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์
จานวน 5 ห้อง ได้แก่ 1) ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตเกษตร 2) ห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยสมาร์ท
ฟาร์ ม และโซลู ชั่ น การเกษตร 3) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของห้ อ งวิ จั ย เทคโนโลยี สี เ ขี ย วและเชิ ง นิ เ วศ 4)
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื่ อ งยนต์ เ กษตร และ 5) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ ามั น เหลื อ ใช้ จ าก
อุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจาหลักสูตรออกแบบไว้ ทาให้นักศึกษาสามารถใช้งานหรือ
ศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาและเต็มประสิทธิภาพ โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้สามารถ
ทางานวิจัยและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (อ้างอิง 9.1: ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสาขาวิศวกรรม
เกษตร)
9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
[3,4]
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีห้องสมุดของคณะฯ เพื่อรองรับการให้บริการในการ
สืบค้นข้อมูลโดยมีเอกสาร/หนังสือ/ตารา/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรม
เกษตรให้เป็นเฉพาะทางให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ คณะฯ ยังมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แบบฟอร์ม
เสนอซื้อออนไลน์ (อ้างอิง 9.2: แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสื อเข้าห้ องสมุด ) การเสนอซื้อผ่ านการติด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง และเสนอซื้อผ่านโครงการ Maejo Book Fair เป็นประจาทุกปี (อ้างอิง 9.2: รายงาน
โครงการ Maejo Book Fair 2020) เพื่อนาทรัพยากรดังกล่าวมาไว้บริการสาหรับผู้ใช้บริการของคณะฯ
ด้วยห้องสมุดคณะอาจมีข้อจากัดในแง่ปริมาณ/คุณภาพของเอกสาร/หนังสือ/ตารา/วิทยานิพนธ์ ที่นักศึกษา
ที่ต้องการสืบค้น ซึ่งนักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากสานักหอสมุดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดคือ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการให้บริการหนั งสือ ตารา วารสารที่เพียงพอและจาเป็นต่อ
การเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรโดยตรง ประกอบด้วย
หนังสือจานวน 8,010 เล่ม วารสารจานวน 48 รายชื่อ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 16 ฐาน สาหรับใช้เพื่อ
การค้ น คว้ า วิ จั ย ได้ แ ก่ 1) ACM Digital Library 2) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 3) Web of
Science 4 ) ProQuest Dissertation & Theses Global 5 ) SpringerLink Journal 6 ) American
Chemical Society Journal ( ACS) 7 ) Emerald Management (EM9 2 ) 8 ) Academic Search
Complete (ASC) 9) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 10) Computer & Applied
Sciences Complete (CASC) 11) ScienceDirect 12) Food Science Source 13) Environment
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Complete 14) Academic Search Ultimate 15) CAB Abstract และ 16) CABI Compendium และ
โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม 1 โปรแกรม คือ 17) โปรแกรม EndNote (อ้างอิง 9.2: รายชื่อ
ทรั พยากรสารสนเทศอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ) นอกจากนี้ยัง มีบริการสื บ ค้นผ่ า นฐานข้อ มูล TDC (Thai Digital
Collection) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง 9.2: เว็บไซต์ ThaiLIS
Digital Collection เว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้) แบ่งเป็น วิทยานิพนธ์
จานวน 2,543 รายชื่อ รายงานผลการวิจัย จานวน 1,100 รายชื่อ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า
วิจัยของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในหลักสูตร
โดยสานักหอสมุดได้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และปัญหาอุปสรรคในการให้บริการของสานักหอสมุดในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไข และนาผลการศึกษาไปการปรับปรุงการให้บริการ และการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้
ได้ตรงความต้องการต่อการใช้งาน ในการช่วยสนับสนุนการเรียนและการศึกษาวิจัยต่อไป (อ้างอิง 9.2:
รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ
2563) อีกทั้งได้เก็บข้อมูลการจัดซื้อทรัพยากรแต่ละประเภทของแต่ละปีมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ถึง
สัดส่วนการจัดซื้อของแต่ละประเภทให้ครอบคลุมให้มากที่สุด (อ้างอิง 9.2: สรุปผลการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 3 ปี ย้อนหลัง)
9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]
1. มหาวิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เป็นห้องปฏิบัติการที่มุ่งเน้นงานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างด้านอาหาร สินค้า
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 (อ้างอิง 9.3: คาขอใช้
บริการ) รวมทั้งให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับการทาปัญหาพิเศษ งานวิจัย และ
โครงการต่างๆ แก่นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย มีห้องปฏิบัติการบริการทั้งหมด 9 ห้อง (อ้างอิง
9.3: คาขอใช้บริการเครื่ องมือ ) ตลอดจนบริการให้ คาปรึกษาด้านการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์
บริการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และด้านระบบมาตรฐานห้องปฏิ บัติการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีอาคารนาร่องของสาขาเทคโนโลยีทางอาหารและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาค้นคว้าทางด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การถนอมอาหาร การวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติวัสดุทางการเกษตร และมี
เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์มากมายหลายชนิดเพื่อให้รองรับกับการศึกษาและวิจัย ซึ่งห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวถูกออกแบบเป็นมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมทางอาหาร
3. คณะมีห้องปฏิบัติการการหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลิตภัณฑ์ /วัสดุเกษตร/วัสดุ
สั ง เคราะห์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามแม่ น ย าและมี ค วามละเอี ย ดสู ง เพื่ อ รองรั บ การออกแบบ
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เครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องจักรกลอาหาร และรองรับการทาโครงงาน ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษา และงานวิจัยของคณาจารย์ทั้งในคณะและต่างคณะ
4. หลั กสู ตรมีห น่ ว ยปฏิบั ติการแปรรูปผลิ ตเกษตร ซึ่งมีเครื่องมือ /อุป กรณ์ส าหรั บการแปรรู ป
หลากหลาย มีเครื่องอบแห้ งระบบไมโครเวฟ แบบลมร้อน เครื่องทาความเย็น และเครื่องมือวัด ความ
ละเอียดสูง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การศึกษา วิจัย ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
5. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร (Smart farm and
Agriculture solution Research Unit) เพื่อให้ นัก ศึก ษาเข้า ใจและสามารถปฏิ บัติ ก ารได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ ง
ศึกษาระบบเซ็น เซอร์ เครื่ องมือ /อุป กรณ์ที่ทันสมัย การควบคุมอัตโนมัติ โดรนที่ใช้ในการส ารวจและ
การเกษตร ระบบการปลูก/อารักขาพืชแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
6. หลั ก สู ต รมี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของห้ อ งวิ จั ย เทคโนโลยี สี เ ขี ย วและเชิ ง นิ เ วศ (Green and Eco
Technology Research Unit) เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อการนาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
มาเป็ น พังงานความร้ องส าหรั บ ผลิ ต พลั งงานไฟฟ้า อบแห้ งผลิ ตภัณฑ์เ กษตร การนาของเหลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรมาทาเป็ น ไบโอชาร์เพื่อบ ารุ งดินสาหรับการปลู กพืช การพัฒนาสร้างเตาไบโอชาร์มลพิ ษ ต่า
ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืช
7. หลักสูตรมีห้องแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาเครื่องต้นแบบให้
เหมาะกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะแปลงปลูกและพืชที่ปลูก ตลอดจนพัฒนาระบบการขับเคลื่อนเพื่อให้
รับกับสภาพพื้นนาทางภาคเหนือตอนบน พัฒนาระบบการให้น้าและเติมอากาศเพื่อเลี้ยงสัตว์น้าและบาบัด
น้าเสีย เป็นต้น
8. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากน้ามันเหลือใช้จากอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถแยกและผสมน้ ามันเหลื อใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวมาเป็นไบโอดีเซล และนาไปทดสอบกับ
เครื่องยนต์ต้นกาลัง ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกาลัง (อ้างอิง 9.3: ห้องปฏิบัติการน้ามันเหลือใช้)
นอกจากนั้นคณะได้จัดเตรียมเครื่องมือ /อุปกรณ์ สาหรับการศึกษาและวิจัย เช่น เครื่องวิเคราะห์
อุณหภูมิ (Thermal Analyzer) เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย (Exhaust Analyzer) เครื่องมือวัดแรงม้าแรงบิด
เป็นต้น
โดยหลักสูตรได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ และสารวจความเพียงพอและทันสมัยของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2563 พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะนา
ปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข และนาผลการศึกษาไปการปรับปรุง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัยในปีต่อไป (อ้างอิง 9.3: รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้)
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9.4 สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการให้บริการ ดังนี้
- มี ก ารติ ด ตั้ ง จุ ด กระจายสั ญ ญาณ MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam
และได้เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN_Plus, MJU_WLAN_Plus_WebPortal เพื่อให้ครอบคลุม
และทั่วถึงในบริเวณอาคารต่าง ๆ
- มีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) และ บมจ.
ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (True) จานวนรวมทั้งหมด 2,450 จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
- มีห้องบริการอินเทอร์เน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี สาหรับเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการค้นคว้า ซึ่งมีให้บริการทั้งหมด 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการทั้งหมด 278 เครื่อง
- มี ก ารให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ที่ ถู ก ลิ ข สิ ท ธิ์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากรขอ ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับการเรียนการสอน
- มีระบบ LMS (Learning Management System) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์
ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับการดาเนินงานวิจัย อาทิ iThesis และโปรแกรมสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ เช่น Endnote
3. คณะฯ มีร ะบบอิน เตอร์ เน็ ตไร้ส าย (Wi-Fi) สนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย ทั้งที่
ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างครบถ้วน
4. คณะฯ มีห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประจาอยู่ที่ห้องสมุดสาหรับการค้นคว้าข้อมูล
5. หลักสูตรมีคอมพิวเตอร์ Laptop ส่วนกลาง สาหรับให้นักศึกษายืมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
สอบวิทยานิพนธ์ หรือสัมมนาผ่าน Video Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams
โดยหลักสูตรได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ และสารวจความเพียงพอและทันสมัยของสิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งในปี 2563 พบว่านักศึกษามี ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะนาปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข และนาผลการศึกษาไป
การปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยในปีต่อไป (อ้างอิง 9.4: รายงานผลการสารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
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9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการ
ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ [7]
1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย บันได บันไดหนีไฟ ที่จอดรถ แสงสว่างและการระบายอากาศ ตลอดจนจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา เช่น อาคารเรียน
รวม 70 ปีแม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี (อ้างอิง 9.5: สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานอาคาร
เรียน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให้มีลิฟท์ ทางเดิน ทางลาด ห้องน้าและห้องอาบน้าสาหรับผู้พิการ ฯลฯ
(อ้างอิง 9.5: สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใน
การปรับสภาพแวดล้อมให้แก่คนพิการ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การ
เตรี ย มการส าหรั บ ในกรณีฉุกเฉิน และการจัดสภาพแวดล้ อมในพื้นที่ ใช้ส อยต่ าง ๆ ในการดาเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบทั้ง 5 ประเภท
ได้แก่ ทางลาด ห้องน้า ที่จอดรถ ป้าย และสัญลักษณ์ และมีศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิ การ
(Disability Support Service : DSS) (อ้างอิง 9.5: ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ) ให้คาปรึกษา
ด้านวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไปโดยนักแนะแนวการศึกษาจากงาน
ทุนการศึกษาและให้คาปรึกษา รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ
เป็นประจาทุกปี
2. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยรอบอาคารทุกอาคารจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ทั้งต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงา และไม้
ประดับเพื่อความสวยงาม ตลอดจนภายในอาคารก็ออกแบบให้มีสนามหญ้าสีเขียวตลอดทั้งปี บนอาคารก็มี
ต้นไม้ประดับในจัดที่สาคัญ ๆ อีกทั้งยังมีอาคารสาหรับเพาะปลูกต้นไม้ประดับของตนเอง นอกจากนั้นยัง
สนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมสานักงานสีเขียว (Green office) ตลอดจนการกาหนด
พื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ
3. คณะจัดให้มีมุมพักผ่อน มุมกาแฟ และโรงอาหารให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อลดอันตราย
จากการที่นักศึกษาออกไปทานอาหารนอกสถานศึกษา ซึ่งแต่ละจุดถูกรองรับด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
(Wi-Fi) ทาให้นักศึกษาสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่นอกห้องเรียน
4. คณะมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด และมียาม
รักษาความปลอดภัยในยามวิกาล และมีการปิด-เปิดอาคารโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันภัยของมหาวิทยาลัย และ
กรมโรคติดต่ อจั งหวัด เชีย งใหม่ โดยมีการประสานกับ ทางคณะฯ ผ่ านรองคณบดี ค ณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงห้องเรียน
ห้องประชุมสัมมนา และห้องปฏิบัติการของหลักสูตร และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ให้สาหรับคณาจารย์และ
นักศึกษา ทุกจุดทางเข้าออกของคณะฯ
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เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย
ข้อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ และโครงสร้ า ง 1
พื้นฐาน

2

3

4

9.1 มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนและ

อุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ)
เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย



[1]

9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อ



9.3 มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ เ พี ย งพอและทั น สมั ย เพื่ อ



ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [3,4]
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]

9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ
และทั น สมั ย เพื่ อ ส่งเสริ มการเรีย นการสอน และการวิจัย



[1,5,6]

9.5 มี ก ารก าหนดและด าเนิ น การตามมาตรฐานด้ า น
สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจาเป็น
พิเศษ [7]



ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)



5

6

7
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลั ก สู ต รได้ รั บ การพั ฒ นาจากค าแนะน าและข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพ
ต่าง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
[1]

ในปี การศึกษา 2563 หลั กสู ตรได้มีการวางแผนในการดาเนินงานการปรับปรุงหลั กสูตรในปี
การศึกษา 2564 โดยดาเนินการสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนาความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ในการทบทวนและกาหนด PLO ของหลักสูตร
หลั กสู ตรได้จั ดทาแบบส ารวจคุณลั กษณะของบัณ ฑิตที่ พึงประสงค์ และให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ประเมินและส่งกลั บ จากนั้นหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูล ป้อนกลับเพื่อนามาวิเคราะห์ผ ล (อ้างอิง 10.1:
รายงานผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์) สามารถสรุปสาระสาคัญแยกตามกลุ่มดังนี้
10.1.1 ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีแนวโน้มจะรับบัณฑิตไปทางาน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ระดับประเทศ 5 แห่ง โดยสรุปผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 100 ต้องการบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็น
พลเมืองดีของสังคม และต้องการบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
หรือแนวคิดใหม่ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางาน
ร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฎระเบียบของสังคมและองค์กร มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทา
ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา
และทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด) นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการที่เป็น

105

คนรุ่นใหม่บอกว่าบัณฑิต ควรมีทักษะดิจิทัล เช่น การเขียน code โปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Java,
Python รวมไปถึงมีทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลคือปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
- สถาบันการศึกษาที่มีแนวโน้มจะรับบัณฑิตเรียนต่อระดับปริญญาเอก
มีผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันที่คาดว่าจะมีศิษย์เก่าไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิ ศ วกรรมเกษตรทั้ ง หมด 5 คน โดยสรุ ป ต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา
และทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และ
เคารพกฎระเบียบของสังคมและองค์กร ส่วนทางด้านวิชาการนั้นต้องการบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและ
ทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหนึ่งท่านที่ระบุว่ าบัณฑิตควรมี
ความคิดริเริ่มในการตั้งโจทย์วิจัยและมีความสามารถในการดาเนินการวิจัย
10.1. 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 10 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจาหลั กสูตรสาขาวิศวกรรม
เกษตร โดยส่วนใหญ่ต้องการบั ณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่ นได้ดี และเคารพกฎระเบียบของสังคม
และองค์กร มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) มี
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสารได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ และมีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.1.3 ศิษย์เก่า
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากหลักสูตรนี้มีศิษย์เก่าแค่ 2 คน โดยสรุปต้องการ
บัณฑิตที่มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา และทางานที่ได้รั บมอบหมายเสร็จตาม
กาหนด) มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner) และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฎระเบียบของสังคมและองค์กร
10.1.4 ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 20 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรนี้ โดย
ส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฎระเบียบของ
สังคมและองค์กร เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม และมี
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่เป็นทางานกับ
ภาครัฐบอกว่า บัณฑิตควรสามารถสร้างเครือข่ายความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ได้ดี
จากการประเมินกระบวนการพบว่า การสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต
ทาให้หลักสูตรสามารถตรวจสอบความต้ องการของผู้ใช้บัณฑิตและผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่ ผู้มี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสีย พึ งประสงค์ โดยหลั กสู ตรได้นาความต้องการและข้อมูล ป้อนกลั บที่ได้ไปออกแบบและ
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ปรับปรุงหลักสูตรปี 2564 ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็น PLO ของหลักสูตร 4 ข้อ และ Sub-PLO 9 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุงปี 2564
PLOs

Sub-PLOs

1) มีความสามารถและทักษะในการคิด 1.1) มี ก ารวางแผนงาน การแก้ ปั ญ หา การตั ด สิ น ใจ
วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูลอย่าง ตลอดจนการบริหารจัดการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
เป็นระบบในเชิงตรรกะเหตุผล
ที่กาหนดไว้
1.2) มีการบูรณาการระหว่างการคิด ทักษะการปฏิบัติงาน
และทัศนคติค่านิยมที่ดี
2) ประยุกต์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาหรือ 2.1) มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พั ฒ นางานด้ า นวิ ศ วกรรมเกษตรได้
2.2) ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
ในการค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
2.3) บริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทาง
วิชาการได้
3) บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ 3.1) บูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
ผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร หรือแนวคิดใหม่
3.2) ทางานข้ามศาสตร์เพื่อความรุ่งโรจน์ทางวิชาการ เพื่อ
ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร
4) สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรม 4. (1ทาวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตรและประยุกต์ใช้ความรู้ใน
(Innovation) การเกษตรสมั ย ใหม่ การแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพ
โดยคานึงถึงจรรยาบรรณการวิจัย
42.) สร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเกษตรที่สามารถนาไปใช้
งานได้จริง
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10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร 2 คน อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน
รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ปรับปรุงหลักสูตรจากข้อเสนอแนะ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร 2 คน อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน (ไม่ซ้ากับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร)
วิพากษ์หลักสูตรจากคณะกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิตทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ปรับปรุงหลักสูตรจากการวิพากษ์
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เสนอหลักสูตรปรับปรุงใหม่ตามลาดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการทางวิชาการจากสภา
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับรองหลักสูตร
นาหลักสูตรเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาเปิดสอน

ภาพที่ 10.1 แผนโครงสร้างและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 หลั ก สู ต รได้ มี ก ารวางแผนกระบวนการในการออกแบบและพั ฒ นา
หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีขั้นตอนทั้งในส่วนของหลักสูตร/
คณะ/ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 10.1
จากกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ทาให้หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ได้มีการเพิ่ม
รายวิชาทางด้านกระบวนการทางชีวภาพ โดยทีมผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ เพื่อเป็น
การบูรณาการข้ามศาสตร์และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง ไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ รายวิชาการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานวิศวกรรม เพื่อให้
นักศึกษาได้ นาความรู้ที่ได้จากวิชา การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น มาประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม
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เพื่อใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติ และงานควบคุมผ่านระบบไร้สาย และรายวิชาทางด้านการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) การประเมินคาร์บอนและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์
การใช้พลังงาน การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อประเมินผลกระทบทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับระบบ
เกษตร และจากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทาให้หลักสูตร
สามารถกาหนดโครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรให้ มีความครอบคลุม มีการบูรณา
การข้ามศาสตร์ มีความทันต่อยุคสมัย โดยมีความสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร (อ้างอิง 10.2: หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564)
10.3 มีการทบทวน

ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ [3]

หลักสูตรได้มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละภาคการศึกษาหลักสูตรได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งผลการศึกษา
และรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ผ่านระบบและกลไกการติดตามและทวนสอบรายวิชา
เพื่อสรุปผลข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยกาหนดให้ทุกรายวิชาต้องแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาตรงตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาตรงกับแผนการสอนใน มคอ. 3 ซึ่งสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร
หลักสูตรได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุง กระบวนการเรียนการ
สอนและการประเมินผล และให้นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน) ประเมินและส่งกลับ จากนั้นหลักสูตรได้รวบรวม
ข้อมูล ป้ อนกลั บ เพื่ อน ามาวิเ คราะห์ ผ ล โดยใช้ค่าเฉลี่ ยเลขคณิต (Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation, SD) แล้วแปลผลคะแนนระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ
จอห์น ดับบลิว เบสท์ (วิภาวรรณและคณะ, 2552) ดังนี้
- 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
- 1.50 – 2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อย
- 2.50 – 3.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 3.50 – 4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
- 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
จากการให้นักศึกษาประเมิน ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุง กระบวนการเรียนการ
สอนและการประเมินผล แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีระดับความพอใจมาก ผลประเมินแสดงในตารางที่ 10.2
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ตารางที่ 10.2 สรุ ป ความพึ ง พอใจและข้ อ คิ ด เห็ นในการปรับ ปรุง กระบวนการเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลจากนักศึกษา
คะแนน
ค่า
ความพึง
เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
พอใจ
ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 4.04 ± 0.21 ระดับความพึงพอใจมาก)
1. ความทันสมัยของหลักสูตร
3.82
0.60
มาก
2. ความสมบู ร ณ์ ข องหลั ก สู ต รเพี ย งพอต่ อ การใช้
4.00
0.63
มาก
ประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3. การจั ด การศึ ก ษาสอดคล้ อ ง กั บ ปรั ช ญ า แ ล ะ
4.18
0.60
มาก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความชัดเจน
4.18
0.75
มาก
5. ปฏิ ทิ น การศึ ก ษาและตารางการศึ ก ษาแต่ ล ะภาคมี
4.36
0.50
มาก
ความชัดเจน
6. วิชาเรียนหมวดว ิชาเอกเล ือกเหมาะสมสอดคล้องกับ
3.82
0.75
มาก
ความต้องการของตลาดแรงงาน
7. วิช าเรี ย นมีความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความ
3.91
0.94
มาก
ต้องการของนักศึกษา
ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.93 ± 0.09 ระดับความพึงพอใจมาก)
1. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน
4.00
0.63
มาก
2. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
3.82
0.40
มาก
3. การส่งเสริมความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
4.00
0.63
มาก
4. การส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีมาสู่
3.91
0.70
มาก
การปฏิบัติ
ด้านอาจารย์ผู้สอน (คะแนนเฉลี่ย 4.40 ± 0.08 ระดับความพึงพอใจมาก)
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสม
4.45
0.52
มาก
กับรายวิชาที่สอน
2. อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
4.27
0.65
มาก
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. อาจารย์สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และ
4.45
0.69
มาก
พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
4. อาจารย์ให้การปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนา
4.36
0.50
มาก
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสานักในความเป็นครู
4.45
0.52
มาก
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (คะแนนเฉลี่ย 4.33 ± 0.10 ระดับความ
พึงพอใจมาก)
1. ช่ อ งทาง/ความสะดวกในการติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์ ที่
4.27
0.79
มาก
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หัวข้อการประเมิน
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หัวข้อการประเมิน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมี
ความรู้ความสามารถในการแนะน าการทาวิทยานิ พนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมี
เวลาเพียงพอในการให้คาปรึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้
ความสนใจ ติดตามผลการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้
ความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการ
วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาตลอดจนรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

คะแนน
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน

ความพึง
พอใจ

4.18

0.75

มาก

4.36

0.81

มาก

4.45

0.52

มาก

4.36

0.67

มาก

จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร ได้ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยง
ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมการทาวิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านหลักสูตร ด้านการ
เรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พบว่า
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ± 0.21 3.93 ± 0.09 4.40 ± 0.08 และ 4.33
± 0.10 ตามลาดับ
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]

หลักสูตรได้มีการประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
นาวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในรายวิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาด้านวิศวกรรมเกษตร นอกจากนี้คณาจารย์ในหลักสูตรมีงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทาให้เกิดผลผลิตต่างๆ มากมายจากงานวิจัย เช่น
องค์ความรู้ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม และอนุสิทธิ บัตร/ สิทธิบัตร เป็นต้น ผลจากการดาเนินงานพบว่าได้มี
การประยุกต์ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีการ
เช่น
- การนาผลงานวิจัย/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบรรจุเป็นเนื้อหาในการเรียนการสอน เช่น ใน
รายวิชา วก 514 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วก 552 การออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์สาหรับเกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ วก 563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร
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- การบูรณาการพื้นที่วิจัย/ บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน อาทิเช่น แปลงสาธิต ชุมชน
ต้นแบบ มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะการทางานกับชุมชน/ การทางานกับสถานการณ์จริง ตัวอย่างรายวิชา เช่น วก 511
เครื่องมือวัดและการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วก 552 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สาหรับ
เกษตรแม่นยาและฟาร์มอัจฉริยะ และ วก 563 การออกแบบระบบพลังงานในการเกษตร
นอกจากนี้ หลักสูตรได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องใน
รายวิชาสัมมนา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเข้ากับงานวิจัย สามารถพัฒนาการเรียนและการสอน
ให้ ดีขึ้น อยู่ ในเกณฑ์ ที่น่ าพอใจมาก ทาให้ ห ลั กสู ตรสามารถผลักดันให้ นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันนาเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย “The 13th
TSAE International Conference & 21st TSAE National Conference” เมื่ อ วั น ที่ 30-31 กรกฎาคม
2563 จั ด ขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จนท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล Best Presentation
Award จานวน 1 รางวัล (อ้างอิง 10.4: ผลการประกาศรางวัล Best Presentation Award)
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ

สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5]

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ รายละเอียดดังนี้
ห้ อ งสมุ ด : ส านั ก หอสมุ ด มี ก ารประเมิ น การใช้ บ ริ ก าร และกิ จ กรรมอย่ า งสม่ าเสมอทุ ก ปี
ประกอบด้วยการประเมินบริการห้องสมุดด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง 2)
ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก 3) ด้านการบริการ และ 4) ด้านบุคลากร เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจและทราบความต้องการผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ทุกครั้ง และรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ รวม
5 ช่องทาง ได้แก่ สายตรงผู้อานวยการ Social Media (Facebook, Line) เคาน์เตอร์จุดบริการ กล่องรับ
ความคิดเห็น และโทรศัพท์ เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการให้บริการให้ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ในปี 2563 สานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เช่น การจัด
ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เป็นต้น ด้านกายภาพ
อาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก สานักหอสมุดได้มีการปรับปรุงที่ให้กับผู้รับบริการ เช่น ปรับปรุง
พื้นที่นั่งอ่านและ Co-Working Space และเพิ่มห้อง Study Room พร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการปรับปรุงกระบวนการอื่น ๆ ในด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง ด้านคุณภาพและ
การให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และด้านบุคลากร (อ้างอิง 10.5: สรุปการ
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาตามข้ อเสนอแนะ/ การแสดงความคิ ดเห็ น ของผู้ รับบริ การ ประจ าปี
งบประมาณ 2563)
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ห้องปฏิบัติการ : หลักสูตรมีวิธีการประเมินคุณภาพของงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ โดยได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผล
การประเมินในปี 2562 พบว่านักศึกษาต้องการมีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมใน
การทาวิจัย ดังนั้นในปี 2563 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพิ่มในปีงบประมาณ 2563 เพื่อนามาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมและมีจานวนเพียงพอต่อการ
ทาวิจัย (รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนรายงานไว้แล้วใน Criterion 6 คุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ หัวข้อที่ 6.7 ตารางที่ 6.9)
ผลจากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 ในส่วนสานักหอสมุดได้มีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสานักหอสมุดพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
4.13 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.6 (อ้ า งอิ ง 10.5: การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส านั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563) ในส่วนของหลักสูตรได้จัดทาการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ ฯลฯ พบว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย ผลคะแนนความพึงพอใจจากการปรับปรุงกระบวนการ
แสดงดังตารางที่ 10.3 จากการประเมินกระบวนการ การติดตามคุณภาพของการดาเนินการปรับปรุง สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าหัวข้อการประเมินที่ 7 การจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย มีคะแนน
ลดลงมากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2562 โดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.4 และหั ว ข้ อ การประเมิ น ที่ 6 บริก าร
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นหัวข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าที่สุด ซึ่ งทางหลักสูตรจะนา
ผลการประเมินไปปรับปรุง โดยจัดทาแผนการปรับปรุงในปีถัดไป แผนการปรับปรุงกระบวนการในปี 2564
ได้มีการรายงานไว้แล้วใน Criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน หัวข้อที่ 8.5
ตารางที่ 10.3 ผลการประเมิน คะแนนความพึงพอใจของนัก ศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการ
ปรับปรุงกระบวนการ
หัวข้อการประเมิน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.56 ± 0.19 4.20 ± 0.16 3.87 ± 0.14
1. จ า น ว น ห้ อ ง เ รี ย น ทั้ ง ภ า ค บ ร ร ย า ย แ ล ะ
3.83 ± 0.69 4.36 ± 0.50 4.00 ± 0.63
ห้องปฏิบัติการมีเพียงพอและมีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ห้ อ งสมุ ด ต ารา/หนั ง สื อ
3.50 ± 0.76 4.18 ± 0.40 4.00 ± 1.00
แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา
3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่
3.50 ± 0.96 4.45 ± 0.52 3.82 ± 0.75
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หัวข้อการประเมิน
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับยุคสมัย
5. การจัด พื ้น ที ่/สถานที ่ส าหรับ นัก ศึก ษาและ
อาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ย นบทสนทนา
หรือทางานร่วมกัน
6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
8. มีห ้อ งท างานวิจ ัย (ซึ ่ง ไม่ใ ช่ห ้อ งเรีย น) เพื ่อ ให้
นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
9. มีอ ุป กรณ์แ ละเครื ่อ งมือ พื ้น ฐานที ่จ าเป็น และ
เหมาะสมในการทาวิจัย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

3.67 ± 0.94

4.18 ± 0.40

3.91 ± 0.83

3.67 ± 0.75

4.09 ± 0.70

4.00 ± 0.63

3.33 ± 0.94
3.67 ± 1.11

4.00 ± 0.89
4.36 ± 0.92

3.64 ± 1.12
3.73 ± 1.19

3.67 ± 0.94

4.09 ± 0.70

4.00 ± 0.89

3.17 ± 0.90

4.09 ± 0.54

3.73 ± 1.10

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับ

จากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]

ในปี 2563 หลักสูตรได้ทาการปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการสารวจความต้องการและข้อมูลป้อนกลับ
ผ่านแอปพลิเคชั่นของ Google Form (ภาพที่ 10.2) (อ้างอิง 10.6: แบบสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต) แทนการสอบถามในรูปแบบเดิม ที่ใช้วิธีการสารวจความต้องการและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแบบสอบถามแบบกระดาษ ซึ่งจากการประเมินพบว่ามีความล่าช้าทั้งในการจั ดทา
แบบฟอร์ม การเข้าถึงผู้ประเมิน การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ และการประมวลผล ผลจากการดาเนินงาน
พบว่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ให้ความร่วมมือในการสารวจเป็นอย่างดี ทุกคนมี
การป้อนกลับข้อมูลให้ทางหลักสูตรในระยะเวลาที่รวดเร็ว จากการประเมินกระบวนการพบว่า ระบบและ
กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของ Google Form นั้น สามารถรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ มีการประมวลผลในรูปแบบกราฟิก ทาให้เข้าใจง่ายและสะดวกในการนา
ข้อมูลไปใช้ อีกทั้งผู้ประเมินยังสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้ง่ายและรวดเร็ว
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ภาพที่ 10.2 การรับข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณาจารย์อย่างเป็นระบบผ่าน
แอปพลิเคชั่นของ Google Form
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร [1]
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ
ดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้
[3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและ
การสอนให้ดีขึ้น [4]
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ
และงานบริการนักศึกษา) [5]
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับ
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4












5

6

7
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกาหนด ติ ดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสาเร็จ
การศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงาน
ทา ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง (Expected Learning
Outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
2. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทางานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัย
เหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า
นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่ อ
ใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) เริ่ม
เปิดรับนักศึกษาครั้ งแรกในปี การศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ป ระจา
หลั กสู ตร โดยมีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการ ส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออก
กลางคัน เพื่อใช้ในการปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563 มีการกาหนดมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ติดตามนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษาในปีที่ครบรอบการสาเร็จการศึกษา รวมถึงนักศึกษา
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อหาสาเหตุและ
วิธีการแก้ไขร่วมกันระหว่างนั กศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลั ก และหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการติ ดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัยซึ่งเป็นการเร่งรัดนักศึกษาให้จบเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยได้มีการรายงานไว้แล้วใน
Criterion 5 การประเมินผู้เรียน หัวข้อที่ 5.1 กระบวนการที่ 3 การสอบเพื่อจบการศึกษา ผลจากการ
ดาเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน
(คิดเป็นร้อยละ 25) สรุปจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเท่ากับ 3 คน โดยเป็นนัก ศึกษา
รับเข้าปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด (คิดเป็นร้อยละ 50) และในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษา
จานวน 1 คน ลาออกเนื่องจากได้รับการตอบรับเข้าทางานจากบริษัทเอกชนที่นักศึกษาได้สมัครงานไว้ก่อน
เข้าศึกษาในหลักสูตร ตารางแสดงจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษาในปี 25602563 (ข้อมูล ณ วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2) แสดงในตารางที่ 11.1
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ตารางที่ 11.1 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและการออกระหว่างการศึกษาในปี 2560-2563
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ปีการศึกษา จานวน นศ.
ที่รับเข้า ที่ลงทะเบียน
2563

6

2562

3

2561

8

2560

6

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

6
(100%)
3
3
(100%) (100%)
8
7
4
(100%) (87.5%) (50.0%)
6
6
4
3
(100%) (100%) (66.7%) (50.0%)

จานวน
นศ. ที่
ลาออก

จานวน
นศ. ที่
สาเร็จ
การศึกษา

0

0

0

0

1
(12.5%)

3
(37.5%)
3
(50.0%)

0

จากการประเมินกระบวนการพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (2 ปี) ในปี 2563 มีจานวน 13 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 3 คน
(ร้อยละ 100) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 7 คน (ร้อยละ 87.5) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 3 คน (ร้อย
ละ 50) แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ใช้สามารถช่วยเร่งรัดการจบการศึกษาของนักศึกษาได้ เนื่องจากการ
ดาเนินมาตรการดังกล่าวทาให้มีนักศึกษาจานวน 7 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 6 คน (ร้อยละ
85.7) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 1 คน (ร้อยละ 25) สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ ซึ่งคาด
ว่านักศึกษาจานวน 7 คน ดังกล่าวจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในปลายภาคการศึกษาที่ 3 ของปี
การศึกษา 2563 โดยสาเหตุที่นักศึกษาไม่จบการศึกษาในปีที่ครบรอบการสาเร็จการศึกษามาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ระยะเวลาในการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา ช่วงเวลาในการอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ ช่วงเวลาการทางานของนักศึกษา สภาพอากาศ ปัญหาส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้นในปี 2564
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการวางมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
กากับและติดตามการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ และเลือกวารสาร/ งานประชุม
วิชาการให้เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอทุน ในการทาวิจัยจากหน่วยงานหรือแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุน
นักศึกษาในการทาวิจัย
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1]
หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีการกาหนด ติดตามและ
เทียบเคียงระยะเวลา โดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา 2560256-3
และได้มีการปรับปรุงกระบวนการเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 11.1 เพื่อช่วยเร่งให้นักศึกษาสาเร็จ

117

การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลั กช่วยกากับและติดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาและให้มีการประเมินการสอบเพื่อจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลจากการดาเนินงาน จากการติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาพบว่า ใน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียน
จบการศึกษา 3.5 ปี และในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาเร็จการศึกษา จานวน
2 คน ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบการศึกษา 2.5 ปี คิดเป็นอัตราการสาเร็จการศึกษาทั้งหมดร้อยละ 50 ส่วน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบสาเร็จการศึกษาในปัจจุบันพบว่า มีนักศึกษา
สาเร็จการศึกษา 3 คน คิดเป็นอัตราการสาเร็จการศึกษาร้อยละ 42.85 ดังนั้นระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
สาเร็จการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและระยะเวลาการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาแสดงในตารางที่ 11.2
จากการประเมินกระบวนการพบว่า กระบวนการที่ใช้สามารถช่วยเร่งรัดการทางานวิจัยและการ
ผลิตผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ได้ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 11.1 ในปี 2564
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้กากับและ
ติดตามการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ และเลือกวารสาร/ งานประชุมวิชาการให้
เหมาะสมกั บ ปริ ม าณงานและระยะเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ ง คาดว่ า จากการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดังกล่ าว จะทาให้ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะมีนักศึกษาปี 2560
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นอัตราการสาเร็จการศึกษาร้อยละ 100 ใช้ระยะเวลาเพื่อ
เรียนจบการศึกษา 4 ปี และนักศึกษาปี 2561 จะสาเร็จการศึกษาอีกจานวน 7 คน คิดเป็นอัตราการสาเร็จ
การศึกษาร้อยละ 100 ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบการศึกษา 3 ปี และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 จะมีนักศึกษาปี 2562 สามารถสาเร็จการศึกษาได้ทั้งหมด 3 คน คิดเป็นอัตราการสาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 100 ใช้ระยะเวลาเพื่อเรียนจบการศึกษา 2.5 ปี ดังนั้นจากการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี
ตารางที่ 11.2 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา จานวน นศ.
ที่รับเข้า ที่ลงทะเบียน

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

2563

6

-

2562

3

-

-

2561

7

-

-

3

2560

6

-

-

2

ปีที่ 4

1

ระยะเวลา
อัตรา
เรียนเพื่อจบ
สาเร็จ
การศึกษา
การศึกษา
(ปี)
0%
0%

-

42.86%

3.00

50.00%

3.33
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11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรได้ติดตามการได้งานทาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี 2562-2563 จานวน 3 คน
โดยได้ดาเนินการสารวจแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form (อ้างอิง 11.3: แบบสารวจการได้งานทาของ
มหาบัณฑิต) เพื่อนาข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการดาเนินงาน จากการสารวจ
พบว่า มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี 2562-2563 จานวน 3 คน ได้งานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
รายละเอียดการได้งานทาของมหาบัณฑิตสามารถสรุปได้ในตารางที่ 11.3
ตารางที่ 11.3 ตารางการติดตามเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิต
ปีที่จบ
การศึกษา
2562

2562

2563

ตาแหน่ง/ สถานที่
ทางาน
เจ้าของธุรกิจ/ หจก.
พิมพ์ทรัพย์ทวี
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sale Project
Engineer/ Emporio
Controls Co., Ltd.

ระยะเวลาการได้
งานทา
(เดือน)

ระดับการนา รวมจานวนที่ได้งานทา
ความรู้ใน
สาขาวิชาที่เรียน
(คน)
(%)
ไปใช้ในงานที่ทา

3-6

มาก

7-12

ปานกลาง

น้อยกว่า 3

ปานกลาง

3

100

จากการประเมินกระบวนการพบว่า มหาบัณฑิตร้อยละ 100 ประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่
หลักสูตรได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 (นักวิชาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง วิศวกรเกษตรประจาโรงงาน วิศวกรเกษตร
ประจาฟาร์ม วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายขาย/ จัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร นักวิจัยในหน่วยงานราชการ/
สถานประกอบการเอกชน นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร อาจารย์ และประกอบอาชีพอิสระ/
เจ้าของธุรกิจ) มีระยะเวลาการได้งานทาเฉลี่ย 3-6 เดือน และการนาความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปใช้ในงาน
ที่ทาอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก สามารถนาความรู้พื้นฐานจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทางานตาม
สาขาอาชีพ ของตนเอง เช่น การออกแบบงานทางวิศวกรรม การวางแผนการผลิต และการวิจัยที่ เน้น
เทคโนโลยีขั้นสูง ถึงแม้ว่าผลจากการดาเนินงานที่ได้ (Output) ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากในปี 2562-2563 มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีจานวนเพียง 3 คน จึงทาให้หลั กสูตร
ยังไม่เห็นแนวโน้มของผลการดาเนินงานที่แน่นอน ดังนั้นในปี 2564 หลักสูตรจะยังคงใช้กระบวนการเดิม
เป็นหลักในการติดตามและเทียบเคียงภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีเพื่อดู
แนวโน้มและนาข้อมูลป้อนกลับมาวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [2]
หลักสูตรได้มีการกากับและติดตามความก้าวหน้าในการทางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
โดยได้มีการรายงานไว้แล้วใน Criterion 5 การประเมินผู้เรียน หัวข้อที่ 5.1 กระบวนการที่ 3 การสอบเพื่อ
จบการศึกษา และกาหนด ติดตาม และเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้
ในการปรั บ ปรุ ง ผลจากการด าเนิ น งานพบว่ า ในปี 2563 มี นั ก ศึ ก ษาที่ ส ามารถตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้ทั้งหมดจานวน 8 คน โดยมีระดับคุณภาพผลงานตามเกณฑ์แสดงในตารางที่ 11.4
ตารางที่ 11.4 ระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษา (ย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน)
ระดับคุณภาพผลงานวิจัย
แยกตามประเภทของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่า
น้าหนัก 0.20)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่า
น้าหนัก 0.40)
รวมจานวนชิ้นงาน

ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
(จานวนชิ้นงาน)
2562
2563
2564
1

1

1

7

2

8

1

รวม
3

8

1

11

จากการประเมินกระบวนการพบว่า จากการกากับและติดตามความก้าวหน้าในการทางานวิจัยของ
นักศึกษา ทาให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพผลงานสูงขึ้นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในปี พ.ศ. 2563 มีผลงานที่เผยแพร่ในระดับชาติจานวน 1 เรื่อง คุณภาพผลงานเท่ากับ 0.2
คิดเป็ น ร้ อยละ 12.5 (อ้างอิง 11.4: งานตีพิมพ์ ณฤทธิ์ วรหาญ) และระดับนานาชาติจานวน 7 เรื่อง
คุณภาพผลงานเท่ากับ 0.4 คิดเป็นร้อยละ 87.5 (อ้างอิง 11.4: งานตีพิมพ์ วิลาวัลย์ ไตรจิตต์ เมวดี ศรีโสภณ
วรัญญา สมภาร ณรงค์ฤทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ลลิตา เพชรใจหาญ ปิยะธิดา ปัญโญใหญ่ และ ทรงชัย
ปานแก้ว) จากการเทียบเคียงปริมาณงานพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีจานวนผลงานวิจัยและคุณภาพผลงาน
เพิ่มขึ้นสูงกว่าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจานวนผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ แต่
อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานยังสามารถพัฒนาให้มีระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรจะ
มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยจะมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ให้มากขึ้น
อาทิเช่น การมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้กากับและติดตามการทางานวิจัย การตีพิมพ์ และ
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ระดับนานาชาติ โดยให้มีการเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อ
เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลงานในระดับนานาชาติให้สูงขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขอทุน
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ในการทาวิจัยจากหน่วยงานหรือแหล่งทุนภายนอก เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถผลิตผลงานที่มี
ระดับคุณภาพผลงานสูงขึ้นร่วมกัน
จากกระบวนการดาเนินการดังกล่าว ทาให้ขณะนี้ (พฤษภาคม 2564) นักศึกษาในหลักสูตรจานวน
2 คนที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แล้วคือ
1. นายพนธกร เหลี่ยมเคลือบ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
(TCI กลุ่ม 2) (ภาพอีเมลการส่งและแก้ไขเปเปอร์) (Full paper)
2. นายกีรศักดิ์ หลวงฤทธิ์ นาเสนอบทความภาคบรรยายพร้อมบทความฉบับเต็มได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรระดับชาติครั้งที่ 22 วันที่ 12-13
พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ลิงก์เฟซบุ๊ก) (Full paper) และได้รับรางวัล Good
Presentation (ใบประกาศนียบัตร)
11.5 การกาหนด ติ ด ตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [3]
หลักสูตรได้ติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ประเมินและปรับปรุงระบบ
และกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์
เก่า และผู้ ใช้บั ณฑิตอย่ างเป็ นระบบผ่าน Google Form (อ้างอิง 11.5: แบบส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต) เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการ
ดาเนินงาน จากการสารวจความคิดเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตสามารถสรุป
ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรไว้ในตารางที่ 11.5-11.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 11.5 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากคณาจารย์
หัวข้อการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
1. การก าหนดบทบาทและหน้ า ที่ ค ว าม
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรมีส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ เสนอแนะ
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ปี 2561
4.67 ± 0.14

ปี 2562
4.67 ± 0.12

ปี 2563
4.42 ± 0.14

4.50 ± 0.50

4.60 ± 0.55

4.25 ± 0.96

4.75 ± 0.43

4.80 ± 0.45

4.50 ± 0.58

4.75 ± 0.43

4.60 ± 0.55

4.50 ± 0.58

4.63 ± 0.18

4.00 ± 0.00

4.63 ± 0.18
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หัวข้อการประเมิน
ปี 2561
ปี 2562
1. การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์ เ พื่ อ สร้ า งความ 4.50 ± 0.87
4.00 ± 0.71
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทาง
4.75 ± 0.43
4.00 ± 0.71
วิชาการ/ วิชาชีพเหมะสม
ด้านการเรียนการสอน
4.25 ± 0.20 4.40 ± 0.16
1. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม
4.50 ± 0.50
4.60 ± 0.55
กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่
4.25 ± 0.43
4.40 ± 0.55
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. การกากับควบคุมกระบวนการจัดการเรียน
4.00 ± 0.00
4.40 ± 0.55
การสอน
4. การนาผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ โ ดยนั กศึกษามาปรั บ ปรุ ง การจั ด การ 4.25 ± 0.43
4.20 ± 0.45
เรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2561
จากการสารวจความพึงพอใจของคณาจารย์ ยังไม่มีข้อแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร

ปี 2563
4.75 ± 0.50
4.50 ± 0.58
4.38 ± 0.14
4.50 ± 0.58
4.50 ± 0.58
4.25 ± 0.50
4.25 ± 0.50

ปี 2562
1. ข้อแนะนาในการปรับปรุงรายวิชา/ เนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตร
- นา comment ของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิตมาประมวลรวมกัน
- เน้นความรู้ที่สนับสนุน new s curve
- เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ coding ที่ประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมเกษตร
- เพิ่มเนื้อหาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
- ควรเน้นรายวิชาสร้างมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถทางานได้จริง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ข้อแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- พัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่องานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการใช้ IT
- ให้ นศ. คิดโจทย์วิจัยด้วยตัวเองหรือนาปัญหาที่พบมาเป็นโจทย์วิจัย
- เพิ่มทักษะการคานวณขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้นักศึกษาให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวกับโลกปัจจุบัน
- สร้างให้นักศึกษาสามารถสืบค้น แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาได้จริงและรอบด้าน
3. ข้อแนะนาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่รับผิดชอบ thesis หาทุนภายนอก
- เน้นอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ นามาให้นักศึกษาใช้งานเรียนรู้
- มีอุปกรณ์สนับสนุนให้เพียงพอกับนักศึกษาที่ต้องใช้
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หัวข้อการประเมิน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
- ควรมีทุนการศึกษาในด้านการไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา)
ปี 2563
1. ข้อแนะนาในการปรับปรุงรายวิชา/ เนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตร
- ควรนางานวิจัยและหรืองานบริการวิชาการมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน/ มีความสอดคล้อง
กับภาวะปัจจุบัน และทันสมัยกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปกับความเป็นผู้ประกอบการ
2. ข้อแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- ควรเพิ่มแรงจูงใจใฝ่รู้ให้มากขึ้น
- สร้างความเป็นผู้ประกอบการ
3. ข้อแนะนาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ควรสอบถามอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา และจัดสรรให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี
- สนับสนุนงบประมาณภาคปฏิบัติให้มากขึ้น
- สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปี 2563 คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ และด้านการเรียนการสอน) เท่ากับ 4.48 ± 0.13 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 0.12 คะแนน
(4.36 ± 0.34) คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่า
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและด้านการเรียนการสอน ตามลาดับ เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการ
โดยวางแผนพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ส่งเสริมให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโรงงาน หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ องค์กร
หรือชุมชน เป็นต้น เพื่อช่วยให้คณาจารย์ที่ทาวิจัยหรือบริการวิชาการได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและหาแนวทางแก้ไข ทาให้สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด
หรือประยุกต์ใช้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 11.6 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากนักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน)
หัวข้อการประเมิน
ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา
1. การจ ัด การศ ึก ษาสอดคลองก ับ ปร ัช ญาและ
วัตถุป ระสงค์ของหลักสูตร
2. การจั ด แผนการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รมี ค วาม
ชัดเจน
3. ปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคมี
ความชัดเจน

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
3.88 ± 0.34 4.00 ± 0.26 4.09 ± 0.22
4.00 ± 0.45

3.91 ± 0.30 4.18 ± 0.60

4.00 ± 0.77

4.27 ± 0.79 4.18 ± 0.75

4.30 ± 0.64

4.27 ± 0.79 4.36 ± 0.50
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หัวข้อการประเมิน
4. วิชาเรียนหมวดวิชาเอกเล ือกเหมาะสมสอดคล้อง
กับ ความต้องการของตลาดแรงงาน
5. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา
ด้านอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
2. อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. อาจารย์สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
4. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
5. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตสานักในความ
เป็นครู
ด้ า นระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิพ นธ์ แ ละการ
ค้นคว้าอิสระ
1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า
อิส ระมีความรู้ ความสามารถในการแนะนาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
3. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า
อิสระมีเวลาเพียงพอในการให้คาปรึกษา
4. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า
อิสระให้ความสนใจ ติดตามผลการทาวิทยานิ พ นธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า
อิ ส ระให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ หรื อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ แ ก่
นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา
1. การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษามี ค วาม
หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. มีข้อมูล ด้านหน่วยงานที่ให้บ ริการนักศึกษาด้าน
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

3.70 ± 0.46

3.73 ± 0.79 3.82 ± 0.75

3.40 ± 0.66

3.82 ± 0.75 3.91 ± 0.94

4.30 ± 0.19 4.58 ± 0.10 4.40 ± 0.08
4.30 ± 0.46

4.73 ± 0.47 4.45 ± 0.52

4.00 ± 0.63

4.45 ± 0.52 4.27 ± 0.65

4.40 ± 0.49

4.55 ± 0.52 4.45 ± 0.69

4.30 ± 0.46

4.64 ± 0.50 4.36 ± 0.50

4.50 ± 0.67

4.55 ± 0.52 4.45 ± 0.52

4.32 ± 0.11 4.49 ± 0.10 4.33 ± 0.10
4.50 ± 0.50

4.36 ± 0.50 4.27 ± 0.79

4.30 ± 0.78

4.45 ± 0.52 4.18 ± 0.75

4.30 ± 064

4.45 ± 0.52 4.36 ± 0.81

4.20 ± 0.40

4.55 ± 0.52 4.45 ± 0.52

4.30 ± 0.46

4.64 ± 0.50 4.36 ± 0.67

3.70 ± 0.07 3.91 ± 0.24 4.15 ± 0.18
3.70 ± 0.64

4.00 ± 0.63 4.27 ± 0.65

3.70 ± 0.64

3.82 ± 0.75 4.36 ± 0.67
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หัวข้อการประเมิน
3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
4. มีห น่ว ยงาน/บุค คลให้ค าปรึก ษา ให้ค าแนะนา
ด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา
5. กิจกรรมที่นักศึกษาจัด ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะภาษาต่า งประเทศ ทักษะการทางานแบบมี
ส่วนร่วม
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. จ า น ว น ห้ อ ง เ รี ย น ทั้ ง ภ า ค บ ร ร ย า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการมีเพียงพอและมีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตารา/หนังสือ แหล่ง
เรี ย นรู้ ฐานข้ อ มู ล มี ค วามเหมาะสมต่ อ การจั ด
การศึกษา
3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับยุคสมัย
5. การจัด พื ้น ที ่/สถานที ่ส าหรับ นัก ศึก ษาและ
อาจารย์ไ ด้พ บปะ สัง สรรค์แ ลกเปลี่ยนบทสนทนา
หรือทางานร่วมกัน
6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
8. มีห ้อ งท างานวิจ ัย (ซึ ่ง ไม่ใ ช่ห ้อ งเรีย น) เพื ่อ ให้
นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
9. มีอ ุป กรณ์แ ละเครื ่อ งมือ พื ้น ฐานที ่จ าเป็น และ
เหมาะสมในการทาวิจัย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

3.60 ± 0.66

3.82 ± 0.87 4.09 ± 0.83

3.70 ± 0.64

3.64 ± 1.03 3.91 ± 0.83

3.80 ± 0.60

4.27 ± 0.65 4.09 ± 0.54

3.56 ± 0.19 4.20 ± 0.16 3.87 ± 0.14
3.83 ± 0.69

4.36 ± 0.50 4.00 ± 0.63

3.50 ± 0.76

4.18 ± 0.40 4.00 ± 1.00

3.50 ± 0.96

4.45 ± 0.52 3.82 ± 0.75

3.67 ± 0.94

4.18 ± 0.40 3.91 ± 0.83

3.67 ± 0.75

4.09 ± 0.70 4.00 ± 0.63

3.33 ± 0.94
3.67 ± 1.11

4.00 ± 0.89 3.64 ± 1.12
4.36 ± 0.92 3.73 ± 1.19

3.67 ± 0.94

4.09 ± 0.70 4.00 ± 0.89

3.17 ± 0.90

4.09 ± 0.54 3.73 ± 1.10

จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน) มีความพึงพอใจ
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน (ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ด้านกิจกรรมนักศึกษา
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) เท่ากับ 4.17 ± 0.21 ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 0.07 คะแนน (4.24 ±
0.29) คิดเป็นร้อยละ 1.6 แต่อย่างไรก็ตาม ด้านกิจกรรมนักศึกษาได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าปี 2562
อย่างมีนัยสาคัญ เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
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เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องวิเคราะห์ธาตุใน
ตัวอย่างชนิดพกพา จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์และสมรรถนะการใช้ดิจิทัล ดูงาน
นอกสถานที่ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพบว่า
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้เครื่องมือปฏิบัติการในการทาวิจัย มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่เ กี่ยวข้องในการค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยประเมินจาก
การเขียนรายงาน และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อนาเสนองานวิจัย
ตารางที่ 11.7 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากมหาบัณฑิต (ศิษย์เก่า)
หัวข้อการประเมิน
ปี 2562
ปี 2563
ด้านหลักสูตร/ การจัดการศึกษา
3.94 ± 0.58 2.67 ± 0.71
1. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.00 ± 0.00
4
2. ความสมบูรณ์ของหลักสูตรเพียงพอต่อการประกอบอาชีพและ
3.50 ± 0.71
3
ศึกษาต่อ
3. หลัก สูต รมุ ่ง เน้น การพัฒ นาความสามารถทางวิช าการที่
4.50 ± 0.71
3
สอดคล้องกับความจาเป็นของสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบและ
ให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ 5.00 ± 0.00
2
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. หลัก สูต รมีก ารสอดแทรกคุณ ธรรม จริย ธรรม และทัก ษะที่
3.50 ± 0.71
2
จาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคม
6. มหาบัณฑิตที่สาเร็จ การศึกษามีความยืดหยุ่น/ หลากหลายใน
4.00 ± 0.00
3
การเลือกทางานหรือศึกษาต่อ
7. รายวิชาของหลักสูตรมีความชัดเจนในการนาไปประยุกต์ใช้
4.00 ± 0.00
3
8. ความเหมาะสมของรายวิชาตามหลักสูตร
3.00 ± 0.00
2
9. กิจ กรรมเสริม หลัก สูต ร (การอบรม สัม มนา ดูง าน) มีค วาม
4.00 ± 0.00
2
เหมาะสม
ด้านการเรียนการสอน
3.70 ± 0.27 3.00 ± 0.00
1. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอน
3.50 ± 0.71
3
2. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
4.00 ± 1.41
3
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. การเรียนการสอนมีการเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริง
3.50 ± 0.71
3
4. เนื้อหาวิชาเน้นความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
4.00 ± 1.41
3
5. การเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย มี
3.50 ± 0.71
3
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เหมาะสม ยุติธรรม และเชื่อถือได้
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.39 ± 0.33 2.11 ± 0.33
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หัวข้อการประเมิน
ปี 2562
ปี 2563
1. จานวนห้องเรียนทั้งภาคบรรยายและห้องปฏิบัติการมีเพียงพอ
4.50 ± 0.71
2
และมีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมุด ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความ 4.50 ± 0.71
2
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อ ม และทรัพ ยากรที่เ อื้อ ต่อ การ
4.50 ± 0.71
2
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุค
4.00 ± 1.41
2
สมัย
5. การจัด พื้น ที่/สถานที่ส าหรับ นัก ศึก ษาและอาจารย์ไ ด้พ บปะ
4.50 ± 0.71
2
สังสรรค์แลกเปลี่ยนบทสนทนา หรือทางานร่วมกัน
6. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
5.00 ± 0.00
2
7. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
4.00 ± 1.41
2
8. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้
4.00 ± 1.41
3
สะดวกในการทาวิจัย
9. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทา
4.50 ± 0.71
2
วิจัย
การประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.88 ± 0.16 4.62 ± 0.46
- บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะวิชาชีพ
3.75 ± 0.27 5.00 ± 0.00
1. มีจ ิต ส านึก รับ ผิด ชอบต่อ สัง คมและตระหนัก ในจรรยาบรรณ
4.00 ± 0.00
5
วิชาชีพ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและ
ความขัด แย้ง ระหว่า งผลประโยชน์ที ่ไ ด้ร ับ กับ จริย ธรรมและ 3.50 ± 0.71
5
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
4.00 ± 0.00
5
4. ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3.50 ± 0.71
5
5. เคารพสิท ธิ ์ รับ ฟัง ความคิด เห็น ของผู ้อื ่น และมีค วามเป็น
4.00 ± 0.00
5
ประชาธิปไตย
6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
3.50 ± 0.71
5
ในการปฏิบัติงาน
- บัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน
3.83 ± 0.50 4.11 ± 0.33
1. มีความรู้พื้นฐาน มีคุณวุฒิตรงตามตาแหน่งงาน ทั้งภาคทฤษฎี
4.50 ± 0.71
5
และปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถนามาใช้ในวิชาชีพได้
2. มีค วามรู ้ใ นสาขาวิช าและศาสตร์ที ่เ กี ่ย วข้อ ง และสามารถ
4.00 ± 0.00
4
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
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หัวข้อการประเมิน
ปี 2562
ปี 2563
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนวทางแก้ไข
3.50 ± 0.71
4
ปัญหาโดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
4. หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอโดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และ
4.50 ± 0.71
4
วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
5. มีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาเชื่อมโยงกับวิชาชีพได้ 4.00 ± 1.41
4
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
6. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยประยุกต์ใช้กระบวนการศึกษาวิจัย
3.50 ± 0.71
4
7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
4.00 ± 0.00
4
8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสาร
3.00 ± 1.41
4
ได้
9. ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
3.50 ± 0.71
4
- บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการทางาน
4.06 ± 0.42 4.75 ± 0.46
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น
3.50 ± 0.71
5
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน
4.50 ± 0.71
4
3. มีค วามสามารถในการตัดสิน ใจ มีไ หวพริบ ปฏิภ าณแก้ปัญหา
3.50 ± 0.71
5
เฉพาะหน้าได้
4. มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.00 ± 0.00
5
5. มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้น ในการใฝ่ศึกษาเพื่อพัฒ นาตนเองอยู่
4.00 ± 0.00
5
เสมอ
6. มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน
4.00 ± 1.41
5
7. มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.50 ± 0.71
5
8. มีความอดทนมุ่งมั่น
4.50 ± 0.71
4
จากการประเมินกระบวนการพบว่า ในปีการศึกษา 2563 มหาบัณฑิต (ศิษย์เก่า) จานวน 1 คน มี
ความพึงพอใจต่อการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผ ลคะแนนเฉลี่ ยทั้ง 4 ด้าน (ด้าน
หลักสูตร/ การจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ) เท่ากับ 3.10 ± 1.08 ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 0.88 คะแนน
(3.98 ± 0.29) คิดเป็นร้อยละ 22.1 แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562-2563 มหาบัณฑิต (ศิษย์เก่า) มี
จานวนเพียง 3 คน จึงทาให้หลักสูตรยังไม่เห็นแนวโน้มของผลการดาเนินงานที่แน่นอน และจากผลการ
ประเมินในปี 2562 มหาบัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ดังนั้น ในปี 2563 หลักสูตรมีการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
ภาษาอัง กฤษในระดับ ที ่ส ามารถสื ่อ สารได้ โดยการจั ด สั ม มนาหรื อ โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาโดยใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ข องสมาคมวิ ศ วกรรมเกษตรแห่ ง ประเทศไทย “The 13th TSAE International
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Conference & 21st TSAE National Conference” เมื่ อ วั น ที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 จั ด ขึ้ น โดย
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี จนทาให้ นักศึกษาได้รับรางวัล Best Presentation Award จานวน 1
รางวัล
ตารางที่ 11.8 สรุปความพึงพอใจและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต
หัวข้อการประเมิน
ปี 2562
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็น
4.73 ± 0.46
พลเมืองดีของสังคม
2. มีท ัศ นคติที ่ด ี มีภ าวะผู ้น า มีค วามรับ ผิด ชอบ (ตรงต่อ เวลา
4.80 ± 0.41
ทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด)
3. มีค วามใฝ่รู ้ หมั่น แสวงหาความรู ้อ ยู่เ สมอ ทาให้เ ป็น ผู ้เ รีย นรู้
4.47 ± 0.52
ตลอดชีวิต (Lifelong learner)
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพ
4.80 ± 0.41
กฏระเบียบของสังคมและองค์กร
5. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การ
4.20 ± 0.56
ฟัง) ที่ดี สื่อสานได้ดี เขียนได้ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ
6. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การเขียน การอ่าน การพูด
3.67 ± 0.82
การฟัง) ที่ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง เขียนพอได้
7. ใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ที ่ซ ับ ซ้อ นได้ อาทิ SolidWorks,
4.00 ± 0.65
AutoCAD โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ Photoshop
8. มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
4.40 ± 0.51
ประสิทธิภาพ
9. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหา
4.50 ± 0.52
10. มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4.36 ± 0.50
11. สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
4.57 ± 0.51
หรือแนวคิดใหม่ได้ดี
12. สามารถบริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทาง
4.29 ± 0.61
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. เชื่อมั่นในพลังสมอง/สติปัญญา (Brain power) ของตนเองต่อ
4.21 ± 0.58
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2561
ยังไม่มีข้อแนะนาในการปรับปรุงหลักสูตร
ปี 2562

ปี 2563
5.00 ± 0.00
4.80 ± 0.45
4.80 ± 0.45
4.80 ± 0.45
4.00 ± 0.71
3.80 ± 0.45
3.80 ± 0.84
4.60 ± 0.55
4.80 ± 0.45
4.60 ± 0.55
4.80 ± 0.45
4.00 ± 0.71
4.60 ± 0.89
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หัวข้อการประเมิน
ปี 2562
ปี 2563
- ควรมี Digital skills เช่น การเขียน Code โปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Java, Phyton รวมไปถึง
Analytic skill ในการทา Machine learning
- ควรมีความคิดริเริ่มในการตั้งโจทย์วิจัยและมีความสามารถในการดาเนินการวิจัย
ปี 2563
- บัณฑิตควรมีทักษะดิจิทัล เช่น การเขียน code โปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Java, Python รวม
ไปถึงมีทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลคือปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
- บัณฑิตควรมีความคิดริเริ่มในการตั้งโจทย์วิจัยและมีความสามารถในการดาเนินการวิจัย
จากการประเมินกระบวนการ ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อคิดเห็นในปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องการบัณฑิตที่
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม และต้องการบัณฑิตที่
สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์
และทักษะในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และเคารพกฏระเบียบของ
สังคมและองค์กร มีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอทาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learner)
มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ (ตรงต่อเวลา และทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด)
นอกจากนี้ควรมีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง) ที่ดี สื่อสารได้ดี เขียนได้
ชัดเจน รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ และมีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2563 หลักสูตรมีการนาความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ เช่น การเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Coding ที่ประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมเกษตรไว้
ในหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ และนาไป
ประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมเกษตร ในงานควบคุมอัตโนมัติ และงานควบคุมผ่านระบบไร้สาย เป็นต้น
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 - เกณฑ์ย่อย
ข้อ
ผลผลิต
1
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [1]
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
[1]
11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของ
บัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]

2

3

4





5

6

7
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ข้อ
ผลผลิต
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและ
ปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุง [2]
11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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