Doctor of Engineering Program in
Food Engineering

Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University
Chiang Mai , Thailand

DFE

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University
ปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563 ถึง มิถุนายน 2564)
Academic Year 2020 (June 2020 to June 2021)

คานา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับผลการดาเนินงานรอบปี
การศึก ษา 2563 (ระหว่างมิถุ นายน 2563 ถึงมิถุ นายน 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ
แสดงผลการประเมินตนเองในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุณ ภาพ ASEAN
University Network – Quality Assurance และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาภายในที่มหาวิท ยาลั ย แม่โ จ้แต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และน วั ต กรรม ซึ่ ง เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2563
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มีค วามคาดหวั ง ว่ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ระดับ หลัก สูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัด
การศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ีส่ นใจ

...................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร)
ประธานกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1.1 บทสรุปผูบ้ ริหาร ......................................................................................................... ก
1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ..................................................................... ข
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน ............................................................................................................. ข
ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง ............................................................................................................
องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2558...................................................... 1
องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)........................................................... 2
AUN-QA criterion 1 Expected Learning Outcomes ......................................................... 2
AUN-QA criterion 2 Programme Specification .................................................................. 8
AUN-QA criterion 3 Programme Structure and Content .................................................. 14
AUN-QA criterion 4 Teaching and Learning Strategy .....................................................19
AUN-QA criterion 5 Student Assessment....................................................................... 26
AUN-QA criterion 6 Academic Staff Quality .................................................................. 37
AUN-QA criterion 7 Support Staff Quality...................................................................... 58
AUN-QA criterion 8 Student Quality .............................................................................. 68
AUN-QA criterion 9 Facilities and Infrastructure ............................................................. 85
AUN-QA criterion 10 Quality Enhancement .................................................................... 95
AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output) ........................................................................... 108
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและ ข้อจากัดของหลักสูตร ................................................ 119
3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร.....................................................................120
3.2 แผนพัฒนาของหลักสูตรในปีต่อไป .................................................................. 121
3.3 การมอบหมายแผนการพัฒนาของหลักสูตร ....................................................122
3.4 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
122

ส่วนที่ 1
ส่วนนา

1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สป.อว.ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN University
Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 3.0 ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี
นักศึกษาในหลักสูตรจานวน 6 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกจานวน 3 คน และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 6 คน ซึ่งมีตาแหน่งทางวิชาการระดับ รอง
ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 คน ได้รับงบประมาณในการบริหาร
จัดการหลักสูตรจากเงินรายได้ ประมาณ 143,100 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน 11 Criteria
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Specification
Criterion 3 Programme Structure and Content
Criterion 4 Teaching and Learning Approach
Criterion 5 Student Approach
Criterion 6 Academic Staff Quality
Criterion 7 Support Staff Quality
Criterion 8 Student Quality and Support
Criterion 9 Facilities and Infrastructure
Criterion 10 Quality Enhancement
Criterion 11 Output

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

ข
1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (DFE) ดาเนินการบริหาร
และจัดการหลักสูตรไปคู่ขนานกัน กับทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิศวกรรม
อาหาร (MFE) โดยใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคล้องตัวในการดาเนินงาน
นอกจากนี้ ใ นรายวิ ช าสั ม มนา และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นรู้ จะด าเนิ น การด้ ว ยกั น เพื่ อ
เสริมสร้างทักษะจากพี่สู่น้อง ดังนั้น วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ของทางหลักสูตรทั้ง
สอง จึงมีบางส่วนคล้ายและต่อเนื่องกัน
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความ
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มกี ารเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุ รกิ จการเกษตร เข้าด้ว ยกั น โดยมีป รัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บั ณฑิต ผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม" และมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ว่ า "สร้ า งและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ท่ี มุ่ ง มั่ น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"
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1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลั ก สู ต รได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมอาหาร (รหั ส หลั ก สู ต ร
25570131103236) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มใช้หลักสูตรครั้งแรกปีการศึกษา
2558 โดยปั จ จุ บั น หลั ก สู ต รได้ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ส าหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดยใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2558 ในการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2561
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ทาการ
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่นของงานวิจัยและการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมอาหาร แต่ยังคงสอดคล้องกั บการยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาประเทศให้เป็นครัวของโลก
เพื่อให้การผลิตดุษฎีบัณฑิตได้มีประสบการณ์การทางานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ พร้ อ มรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซีย นอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ สอดคล้ อ งกั บ วิสั ย ทัศ น์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มงุ่ สูค่ วามเป็นผู้นาด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
ปรัชญาของหลักสูตร :
“พัฒนาศักยภาพดุษฎีบัณฑิตในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่จากการ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมอาหารและการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) ได้ โดย
หลักสูตรมีความสาคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรม
อาหารได้ด้วยตนเองได้
2) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมอาหาร
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง
3) เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใช้ความรูท้ างวิศวกรรมอาหารเข้าแก้ไขปัญหา
4) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา :
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ ยวกับ การผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ
อุตสาหกรรมเกษตรอื่น ๆ หน่ว ยงานในภาครัฐ และเอกชน ในด้านออกแบบทางวิศวกรรม การ
วางแผนการผลิต และการวิจัยที่เน้นเทคโนโลยีขนั้ สูง ได้แก่
- อาจารย์/พนักงาน ในหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัย/นักพัฒนา
- นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร : เป็นนักวิจัย เชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใ หม่ใ นงานระบบด้ าน
วิศวกรรมอาหาร ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล (To be
a excertized researcher capable to synthesize a novel knowledge in food engineering systems
for the Green, Organic and Eco-friendly food industries at international level)
PLO ของหลักสูตร :
PLO 1 สามารถแสดงออกถึงความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและ
องค์ ค วามรู้ ใ นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอาหารในระดั บ ประเทศ (Recognize ethical and professional
responsibilities in food engineering)
PLO 2 สามารถนาทักษะในการสืบค้น การวางแผน และการแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
อาหารมาใช้ ท างานวิ จั ย เพื่ อ ต่ อ ยอดหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ (Identify problems, design
experiment and solve mathematical model in food engineering)
PLO 3 สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร การเขียน และการนาเสนอได้อย่างประสิทธิภาพใน
ระดับนานาชาติ (Communicate effectively in writing and oral presentations)
PLO 4 สามารถคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการออกแบบระบบทางวิ ศ วกรรมอาหารที่
ซับซ้อนเพื่อให้ได้การต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Initiate critical thinking for food engineering
systematic design)

จ
PLO 5 สามารถทาการวิจัยและพัฒนาทางด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม
อาหารได้ (Research and develope in food engineering process and products)
PLO 6 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างกลมกลืนกับระบบเชิง
นิเวศน์ (Create food engineering innovations and ecosystem)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาเอก
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 3 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน :
1. เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
2. เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (ต่างมหาวิทยาลัย) เช่น
ชื่อสถาบัน Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย
รูปแบบของความร่วม ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญาจากสองสถาบัน โดย
ผ่านความเห็นชอบตามความตกลงระหว่างสองสถาบัน (MOA)
การให้ใบปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา :
1. สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรูปแบบ 1 ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรูปแบบ 2 ปริญญา (Dual degree) ให้ปริญญาทั้ง 2
สถาบัน คือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และ Doctor of Philosophy in Engineering (Food Engineering) จาก Universiti
Putra Malaysia (UPM)

ปี 1
(2563)
1
(100)

ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
ปี 7
(2562)
(2561) (2560) (2559) (2558) (2557)
1
2
1
3
1
(-)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)

รวม
9
(คน)

ฉ
ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายประถม พิชัย
เจ้าหน้าที่
ห้องปฎิบัติการ

ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

2. นางสุนทรี หาญพรหม

เจ้าหน้าที่การเงิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

อายุการ
ทางาน (ปี)

ศาสนศาสตร
บัณฑิต
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)

ลูกจ้างประจา

28 ปี
(บรรจุ 5
ต.ค.36)

บัญชีบัณฑิต
(การบัญชี)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)

ลูกจ้างประจา

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

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดและค้นคว้างานวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1
2. ห้องปฏิบัติการงานวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
สถานที่ฝกึ ภาคปฏิบัติ
1. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. บริษัทพลีพรีม จากัด ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลาพูน (ประจาปีการศึกษา 2563)

ช
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ : ทาง
หลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา มา
เลือกวิธีการสอนที่แตกต่างเมื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด ดังแสดงข้อมูลในส่วน
ที่ 2 Criterion ที่ 5
การวัดผลและประเมินผลผู้เ รีย นให้ได้ตาม PLO ที่กาหนด: ทางหลักสูตรได้เ ลือกวิธีก าร
ประเมินผลจากจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประเมิน
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดไว้ได้ ซึ่งผู้สอนได้นาเสนอผลดังกล่าวมายังผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา และให้คาแนะนาเพิ่มเติม ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2 Criterion ที่ 5
การบริหารจัดการหลักสูตร: ทางหลักสูตรได้มีการทบทวนผลการจัดการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และทาการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2
Criterion ที่ 10
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปีการศึกษา
ด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
พัฒนาอาจารย์
พัฒนาบุคลากร
จัดการเรียนการสอน

2560
ได้รับ ใช้จริง
150,000

30%
20%
0%
50%

2561
ได้รับ

ใช้จริง

180,000

20%
15%
0%
65%

2562
ได้รับ ใช้จริง
200,000

20%
20%
0%
60%

2563
ได้รับ
ใช้
จริง
143,100 30%
20%
0%
50%

กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น : ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี / โท ทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือเทียบเท่าทั่วไประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของทางหลักสูตร
คือ กลุ่มนักศึกษาที่สนใจจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s need) ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มี 4 ฝ่ายคือ ศิษย์ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า
(Alumni) อาจารย์ (Teachers) และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง (Employers) โดยกลุ่มสุดท้าย
ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการคัดเลือกจากตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้อง (Market segment)
กับศาสตร์ทางวิศวกรรมอาหาร จานวน 3 ประเภทคือ ประเภทอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร
ภาคเหนือ เช่น บริษัทเบทาโกร จากัด (มหาชน) และบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม (จากัด)
ประเภทหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางภาคเหนือ และประเภทการทางานอิสระด้าน
การออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อนามาใช้ออกแบบหลักสูตร

ซ
กลุ่มผู้ส่งมอบ : กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทุกฝ่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจชุมชน
สถาบันการศึก ษาและวิจัย ทางอาหาร นอกจากนี้ยั งผลัก ดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สาเร็ จ
การศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurial)
กลุ่มคู่ความร่ว มมือ : สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารได้
พยายามสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ของ สกอ.
และหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตได้สร้างความร่วมมือต่อเนื่องกับทางหลักสูตร Food engineering
ของ UPM ประเทศมาเลเซีย

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

1
องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1
2
3
4
5

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที.่ ......

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

เกณฑ์คุณภาพที่ 1
1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จาเป็ นต่อการ
ทางาน) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการทางานเป็นทีม เป็นต้น
4. หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
1.1 การก าหนดผลการเรีย นรู้ ท่ี ค าดหวั งต้อ งสะท้อ นถึ งวิสั ย ทั ศ น์แ ละพั นธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย [1,2]
ในการดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (ป.เอก) ได้ทา
การปรับปรุงผลการเรีย นรู้ที่ค าดหวัง ใหม่ตามคาแนะนาของผู้ป ระเมินในปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการ
ประชุม มีมติเ สีย งส่ว นใหญ่ (Consensus) ที่เ ห็นชอบในการปรับ ปรุง ผลการเรีย นรู้ที่คาดหวัง ของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) ซึ่งหลักสูตรระดับ ป.เอก มี PLOs จานวน 6 ข้อ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1 ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ใช้ปรัชญา (Philosophy) และวิสัยทัศน์
(Vision) ของมหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 รวมถึงข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ศิษย์ปัจจุบัน
(Students) ศิษย์เก่า (Alumni) อาจารย์ (Teachers) และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง (Employers)
มาประกอบการปรับปรุงเพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พร้อมทั้ง Breakdown and curriculum
mapping ไปยังส่วนของรายละเอียดของวิชาต่อไป
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ตารางที่ 1 ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.เอก
PLOs
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดว่าจะได้รบั สาขาวิศวกรรมอาหาร ป.เอก
1
สามารถแสดงออกถึงความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและองค์ความรู้ใน
วิชาชีพวิศวกรรมอาหารในระดับประเทศ (Recognize ethical and professional responsibilities in
food engineering)
2 สามารถนาทักษะในการสืบค้น การวางแผน และการแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมอาหารมาใช้ทางาน
วิ จั ย เพื่ อ ต่ อ ยอดหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ (Identify problems, design experiment and solve
mathematical model in food engineering)
3 สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร การเขียน และการนาเสนอได้อย่างประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ
(Communicate effectively in writing and oral presentations)
4 สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในการออกแบบระบบทางวิศวกรรมอาหารที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้การ
ต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Initiate critical thinking for food engineering systematic design)
5 สามารถทาการวิจั ย และพั ฒ นาทางด้ า นกระบวนการและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทางวิ ศ วกรรมอาหารได้
(Research and develope in food engineering process and products)
6 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างกลมกลืนกับระบบเชิงนิเวศน์ (Create
food engineering innovations and ecosystem)

ภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)
ของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
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ตารางที่ 2 ความสอดคล้องระหว่าง PLOs ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
(อ้างอิง ของระดับคณะ)
(อ้างอิง ของระดับมหาวิทยาลัย)
PLOs
Vision
Mission
Vision
Mission
PLO 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 1 และ 2
✓
✓
PLO 2
ข้อที่ 1
ข้อที่ 1 2 3 และ 5
✓
✓
PLO 3
ข้อที่ 3
ข้อที่ 2 และ 3
✓
✓
PLO 4
ข้อที่ 3
ข้อที่ 1 และ 5
✓
✓
PLO 5
ข้อที่ 4 และ 5
ข้อที่ 1 3 5 และ 6
✓
✓
PLO 6
ข้อที่ 3 และ 5
ข้อที่ 1 3 และ 6
✓
✓
1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง [3]
จากผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับ ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.เอก ซึ่งทาง
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกันกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กาหนดเกณฑ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการศึกษา (Expected Learning
Outcomes, ELO) ไว้ 3 ด้ า นคื อ ด้ า นผู้ เ รี ย นรู้ (Learner Person) ด้ า นผู้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
(Innovative Co-Creator) และด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) โดยมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง 2561 (NQF) ที่กาหนดเกณฑ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning
Outcomes, PLO) ไว้ 3 มิติคอื มิติความรู้ (Knowledge, K) มิติทักษะ (Skills, S) และมิตคิ วามสามารถ
ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Application and Responsibility, A) ซึ่ ง ทางคณะกรรมการ
หลักสูตรได้พิจารณาให้ครอบคลุมทั้งทักษะทั่วไป (Generic LO) ทักษะเฉพาะทาง (Specific LO) โดย
วางให้มรี ะดับ (Level) ตามเกณฑ์ของ Bloom Taxonomy และประเภทมิติของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และความสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy
PLOs
Outcome Statement
Specific Generic Level
LO
LO
1

Recognize ethical and professional
/
R/U
responsibilities in food engineering
2
Identify problems, design experiment
/
U/AP
and solve mathematical model in food
engineering
3
Communicate effectively in writing and oral
/
U/AP
presentations
4
Initiate critical thinking
/
AP/AN
for food engineering systematic design
5
Research and develope in
/
E/C
food engineering process and products
6
Create food engineering
/
E/C
innovations and ecosystem
Level: Bloom’s Taxonomy : R = Remembering U = Understanding AP = Applying
AN = Analyzing
E = Evaluating
C = Creating
Type: K=Knowledge, S=Skill, A=Application and Responsibility

Type
K,S,A
K,S,A

K,S,A
K,S,A
K,S,A
K,S,A

1.3 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
จากข้อมูลในรายงานการประชุม เรื่องการปรับปรุงหลักสู ตร และรายงานการปรับปรุงและ
วิพากษ์หลักสูตร ปี 2563 ของสาขาวิศวกรรมอาหาร ป.โท จะพบว่าได้ดาเนินการและเป็นไปตาม
เกณฑ์ค วามต้องการของผู้ที่มีส่ว นได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 ฝ่ายคือ ศิษ ย์ปัจจุบัน
(Students) ศิษย์เก่า (Alumni) อาจารย์ (Teachers) และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง (Employers)
ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งการจาแนกกลุ่มความต้องการได้จัดกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นตามข้อมูลที่มีความ
คล้ายคลึงกันคือ MJU/TQFเป็นความต้องการตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเกณฑ์ข้อกาหนด
ของ สกอ. Program/Faculty เป็นความต้องการตามนโยบายคณะและหลักสูตร Employers/Free เป็น
ความต้องการตามของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการอิสระ Student/Alumni เป็นความ
ต้องการจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
PLOs
MJU/TQF
Program/Faculty Employers/Free Student/Alumni
1
F
F
M
M
2
F
F
F
F
3
F
F
F
F
4
F
F
F
F
5
F
F
F
F
6
F
F
M
M
Remark: F: Fully fulfilled
M: Moderately fulfilled
P: Partially fulfilled
จากข้อมูลจะพบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลของทุกฝ่ายแล้ว
นามาออกแบบสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพื่อเติมเต็มความต้องการของทุก ฝ่าย
โดยในตารางระดับการเติมเต็มความต้องการถูกแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ครบถ้วนความต้องการ (Fully
fulfilled, F) เพียงพอความต้องการ (Moderately, M) และเพียงบางส่วนของความต้องการ (Partially
fulfilled, P) เช่น จากศิษย์ปัจจุบัน (Students) จากรายงานต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบในงานทางวิศวกรรมอาหาร โดยหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมดังจะ
แสดงในหัวข้อ 8.4 ด้านผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง (Employers) จากข้อมูลต้องการแก้ปัญหาโจทย์ใน
งานภาคอุ ต สาหกรรมอาหาร เช่ น การหาสภาวะที่ เ หมาะสมส าหรั บ จากสารสกั ด ล าไยด้ ว ย
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และการผลิตบัลซามิกจากเนื้อผลกาแฟด้วยวิธีใหม่ในระดับอุตสาหกรรม
เป็นต้น
โดยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ มู ล เชิ ง วิ เ คราะห์ จาก
แบบสอบถามจากระบบ Google form ทั้งหมดแล้วพบว่าความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 ฝ่ายคือ ศิษย์ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า (Alumni) อาจารย์ (Teachers)
และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง (Employers) ในรูปแบบความต้องการเชิงประจักษ์ (Expressed
need) และในรูปความต้องการแฝง (Latent need) ซึ่งได้สรุปผลและทาการประเมินเหตุและผลเพื่อ
ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในขั้นตอนสุดท้ายในที่ประชุมหลักสูตร (การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย)
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 1 – ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

1.1

ใช้ทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มาปรั บ ปรุ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของ
หลักสูตรใหม่

1.2

ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รใหม่
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป

1.3

มีการนาความต้องการของผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ทั้ง 4 กลุ่มมาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรใหม่ พร้อมทั้งการวางแผนการ
ประเมินผลลัพธ์ และดาเนินการนาร่องใช้งาน
แล้ ว จั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอน และ
กิจกรรมเสริมของหลักสูตร

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

ทาการเก็บรวบรวมผลการประเมิน
หลังจากเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรใหม่ โดยดู
ผลลัพธ์ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังว่าครอบคลุมทั้ง
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง
เพียงใดจากแบบประเมินผูใ้ ช้
บัณฑิต
- แบบประเมิ น น าผลมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ไป โดยรอนั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ
ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ การศึกษาทางานแล้วเก็บข้อมูลอีก
ส่วนเสีย
ในรอบปีถัดไป
- การวิ เ คราะห์
ความต้องการของ
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น
เสีย
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AUN-QA criterion 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียได้รับรู้
2. ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการ
สอนที่ ท าให้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลที่ แ สดงถึ ง การบรรลุ ผ ล รวมไปถึ ง
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน
2.1 ข้อกาหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรั บ ปรุ ง
2561) ได้จัดทาเล่ม มคอ. 02 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ 16 ก.ย. 2561
และรับทราบจาก สกอ. เมื่อ 16 ก.พ. 2563 โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูต ร (PLO) ทั้ง 5 ข้อตามที่กล่าวมา นอกจากนี้ยังได้จัดทาผลการ
เรียนรู้ตามรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLO) ซึ่งได้เพิ่มรายวิชาแนวใหม่ตามกลุ่มงานวิจัย
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และตามหลักเกณฑ์การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับไปยัง
รายวิชา (Backward curriculum design) ดังจะแสดงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ 3.2 โดยมุ่งพัฒนา
นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อต่อยอดงานวิจัย และผลักดันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท
และ ป.เอก รวมทั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ ไ ด้ ร างวั ล การประดิ ษ ฐ์ และรางวั ล ผลงานวิ จั ย
ระดับชาติ และนานาชาติตอ่ ไป
โดยข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รได้ ท าตามกรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์
รวม กอปรกั บ นโยบายการพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นาประเทศในรู ป แบบ
Thailand 4.0 ที่ ต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศแบบยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ารดารงชี พ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตรถูกออกแบบไว้ให้นักศึกษาจะต้องค้นคว้า พัฒนาโจทย์วิจัยจาก
การศึกษา ปฏิบัติและวิเคราะห์จริงด้วยตนเอง (Hand On) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของการออก
แบบเครื่องจักรกลหรือกระบวนการเพื่อแปรรูปอาหาร รวมไปถึงการออกแบบโรงงานอาหารที่ต้อง
ใช้ความรู้เชิงลึกจากการสังเคราะห์ความรู้ ผสมผสานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การ
อาหาร แต่ยังคงอัตลักษณ์ของนักศึกษาแม่โจ้ ซึ่งข้อกาหนดของหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัยที่
นาเสนอในเว็บไซต์ของหลักสูตร และแบบย่อในแผ่นพับแนะนาหลักสูตรดังภาพที่ 2
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ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
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2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิพากษ์ ขณะพัฒนาหลักสูตรของ
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใ หม่ ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร
จากัด และผู้บริหารของบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จากัด เพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการวิพากษ์ในครั้งนี้
ได้รับข้อแนะนาให้ยืดหยุ่นเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นสู่การผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาชีพ โดยให้
สามารถเรี ย นขณะปฏิ บั ติ ง านในที่ ตั้ ง และเน้ น วิ จั ย เพื่ อ แก้ โ จทย์ ปั ญ หาในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “Innovation and Potential of Alternative
Proteins” โดยคุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จากัด ให้ความรู้และแนวคิดใน
การทางานทางด้านการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารยังเสนอให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่เป็น
นักพัฒนานวัตกรรมโดยมีความรู้ด้าน IOT และ ROBOTIC อีกด้วย เพราะถือเป็นเรื่องสาคัญในยุค
Disruption เป็นผลให้หลักสูตรป.เอก สาขาวิศวกรรมอาหารมีแนวคิดในการปรับปรุง PLOs เพิ่มเติม
สาหรับการจัดทารายละเอียดของวิชา โดยคณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาให้ ครอบคลุมเนื้อหา
แบ่งออกเป็น ๆ 4 ด้านคือ งานวิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหารอัตโนมัติ (Food machine automation)
กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) กลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร (Food innovation) และกลุ่ม
อาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรได้เชิญอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์การทาวิจัยมาร่วมด้วย ซึ่งกลุ่ม
วิจัยดังกล่าวจะต้องขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ อรองรับการทาวิจัยของนักศึกษาใน
สาขา โดยได้พัฒนากลุ่มงานวิจัยและเพิ่มบุคลากรต่อเนื่องจากปีที่ผา่ นมาโดยเพิ่มเป็น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่ ม เครื่ อ งจั ก รกลอาหารอั ต โนมั ติ (Food machine automation) ประกอบด้ ว ย รศ.ดร.
สมเกี ย รติ จตุรงค์ล้าเลิศ รศ.ดร.จตุร ภัท ร วาฤทธิ์ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และ รศ.ดร.
พูนพัฒน์ พูนน้อย
กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) ประกอบด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจและ ผศ.ดร.นักรบ
นาคประสม
กลุ่ ม นวั ต กรรมทางอาหาร (Food innovation) ประกอบด้ ว ย รศ.ดร.จตุ ร ภั ท ร วาฤทธิ์
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร และ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
กลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security) ประกอบด้วย
รศ.
ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ และ ผศ.ดร.นักรบ
นาคประสม
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โดยหลังการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรได้ประชุมหารือ โดยมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ยังคงใช้ผลการเรียนรู้เดิมของหลักสูตร 6
ข้อไว้ โดยให้ดาเนินจนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก่อน จึงทาการปรับปรุงข้อกาหนดและปรับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งมีข้อสรุป เบื้องต้นว่า หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ ใหม่ของ
หลักสูตร ป.เอก คือ “เป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ขั้นสูงในงานระบบด้ าน
วิศวกรรมอาหารที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล” ซึ่ง
นาไปสู่ปรับ Program Learning Outcomes 5 ด้านที่ปรับปรุงใหม่ นาเสนอโดย Mind map ดังภาพที่ 3
ซึ่งเป็นการทา PLO จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะจัดทา PLO Breakdown โดยผลการเรียนรู้
ของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารใหม่น้จี ะถูกนาร่องใช้พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

ภาพที่ 3 การปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความทันสมัย
2.3 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถเข้ า ถึ ง และรั บ รู้ ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดของวิชา [1, 2]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
2559) ได้จัดทาสื่อเพื่อให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรและ
รายละเอี ย ดของวิช า 2 ช่ อ งทางคื อ การเผยแพร่ ด้ ว ยแผ่ น พั บ หลั ก สู ต รทั้ ง ฉบับ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 2) ซึ่งได้ใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานด้านการศึกษาต่าง ๆ เป็นประจาทุก
ปี เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น และง่ายต่อการติดต่อ ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และโดยใช้ QR code เชื่อมผ่านแหล่งข้อมูลไปยังช่องทางที่ 2 คือฐานข้อมูล
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หลักสูตรบนเว็บไซด์ โดยได้สรุปจานวนช่องทางและการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย แสดงในตารางที่ 5 และการเผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอีย ดของวิช า
เว็บไซต์และ Facebook ของสาขาวิศวกรรมอาหารดังแสดงในภาพที่ 4
ตารางที่ 5 สรุปผลการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรจากกลุ่มผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
แหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ของสาขาวิศวกรรมอาหาร
Facebook ของสาขาวิศวกรรมอาหาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่หลักสูตร

การเข้าถึง จานวนการ ข้อมูลมีความ
ข้อมูล
เข้าถึงข้อมูล เป็นปัจจุบัน
ง่าย
211
✓
ง่าย
230
✓
ปานกลาง
30
✓
ปานกลาง
30
✓

ภาพที่ 4 การเผยแพร่ข้อกาหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาเว็บไซต์และ Facebook ของ
สาขาวิศวกรรมอาหาร
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 2 – ข้อกาหนดของหลักสูตร
เกณฑ์
ย่อย
2.1

2.2

2.3

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

หลั ก สู ต รยั ง คงใช้ผ ลการเรี ย นรู้ เดิ ม 6 ข้ อ
โดยมี ก ระบวนการพั ฒ นาข้ อ ก าหนดของ
หลักสูตรเดิม เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น
รวมทั้ ง วางแผนพั ฒ นารายวิ ช าใหม่ ๆ ให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย (GO
Eco) เพื่อใช้ในปี 2564 และได้ปรับใหม่เป็น
PLO 5 ข้ อ โดยจะน าร่ อ งใช้ในปี การศึกษา
ถัดไป
หลักสูตรเพิ่มช่องทางการสื่อสารทั้ง
- แผ่นพับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตอบรับการ ประชาสัมพันธ์
รับนักศึกษาต่างประเทศ
- เว็บไซ้ตข์ อง
สาขาวิศวกรรม
อาหาร

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ค ว ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทาวิจัยด้าน
เครื่องจักรกลอาหารอัตโนมัติ (Food
machine automation)
วางแนวการพัฒนา และจัด ทาฐาน
เรียนรู้ (Learning space)

เพิ่มช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
ใหม่เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น เช่น การทา
Facebook advertising หรื อ การเข้ า
ร่วมงานนิทรรศการทางด้านอาหาร
(Food EXPO) และปรับปรุงข้อมูลใน
ช่องทางทุกด้านให้เป็นปัจจุบัน
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AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
(Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยง
และเอือ้ ประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีสว่ นช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นลาดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและ
กัน)
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่ างชัดเจนตั้งแต่
รายวิชาพืน้ ฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะ
ทาง รวมถึงมีการนาเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
สาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง [1]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบั ณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
2561) ได้จัดทาเล่ม มคอ. 02 โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สร้างคนที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม
อาหารที่มีองค์ความรู้ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร มีจิตวิญญาณใน
การเป็นผู้ประกอบการ (Talent mobility) โดยบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ในงานค้นคว้าวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอาหารให้กับสังคม และเป็นที่ยอมรับสู่สากล
(Internationalization) อั น ได้ แ ก่ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รกลอาหาร กระบวนการแปรรู ป อาหาร การ
จัดการด้านอาหารปลอดภัย ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับภาค
คุณภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และสามารถนาไปประกอบธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจ
อิสระ (Entrepreneur) เองได้
ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLO) ทั้ง 6 ข้อ ทางหลักสูตร ป.เอก ได้ทาการ
สร้างแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาของหลักสูตร (Curriculum mapping) ซึ่ง
เป็นการออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ให้เป็นไปตามลาดับการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 Curriculum mapping of doctoral program in food engineering
Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมอาหาร
- เรียนรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย
- การศึกษาวรรณกรรม
- ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การวิ เ คราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
- การนาเสนอ การเขียนโครงการ
และรายงานการวิจัย
วอ 791 สัมมนา 1
- น าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่
น่าสนใจทางวิศวกรรมอาหาร

วอ 792 สัมมนา 2
- น าเสนอและอภิ ป ราย หั ว ข้ อที่
น่าสนใจทางวิศวกรรมอาหาร

วอ 793 สัมมนา 3
- น าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่
น่ า สนใจทางวิ ศ วกรรมอาหารที่
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

วอ 794 สัมมนา 4
- น าเสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่
น่ า สนใจทางวิ ศ วกรรมอาหารที่
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์

วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- ท า ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ ท ฤษฎี แ ละหลั ก การที่
เกี่ยวข้อง
- รวบรวมผลการทดลองและ
วิเคราะห์ผล การเสนอประเด็นปัญหา
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา และแก้ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นจากการทาดุษฎีนิพนธ์

วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
- รวบรวมผลการทดลองและ
วิ เ คราะห์ ผ ล การพั ฒ นาแนวคิ ด
อย่างอิสระ
- ประมวลองค์ ค วามรู้ จ ากดุ ษ ฎี
นิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงบทความ
วิจัย

วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
- พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด แ บ บ อิ ส ระ
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
สั ง เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ
แสดงออกถึงความรู้ในการทาวิจัย
- ประมวลองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เขี ย น
อธิ บ าย และกระชั บ ในเล่ ม ดุ ษ ฎี
นิพนธ์ตามมาตรฐานการพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย

วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
- ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง
กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
- กาหนดกรอบแนวคิด ออกแบบ
การทดลองและวางแผนการท า
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เน้ น การแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นกับอาจารย์ท่ีป รึ ก ษา
เพื่อเลือกหัวข้อวิจัย

YLO 1 ให้ผู้เรียนตระหนักในวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร มีความรู้เพื่อ สืบค้น
สามารถวางแผนในการทาวิจัย มีการพัฒนาทักษะการนาเสนอ และมีทักษะ
การนาเสนอเพื่อถ่ายทอดผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 2
✓

PLO 3
✓

PLO 4

PLO 5

PLO 6

YLO 2 ให้ผเู้ รียนมีความรู้ขั้นสูงเพื่อให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทา
การวิจัย มีทักษะการคิด อย่างอิสระและมีวิจารณญาณ สามารถวางแผน
ทาวิจัยที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการสื่อสารผลการทาวิจัย
PLO 1
✓

PLO 2
✓

PLO 3
✓

PLO 4
✓

PLO 5
✓

PLO 6

Semester 6

วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
- นาเสนอความก้าวหน้าของดุษ ฎี นิ พ นธ์ - นาเสนอความก้าวหน้าของดุษฎี นิ พ นธ์
อภิ ป รายผลและปั ญ หาของการท าดุ ษ ฎี อภิ ป รายผลและปั ญ หาของการท าดุ ษ ฎี
นิพนธ์
นิพนธ์
- ความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานทาง - ความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในวารสาร
วิชาการในวารสาร
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
- ทาดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ - ทาดุษฎีนิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ยวข้ อง รวบรวม ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวบรวม
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
- พั ฒ นาความคิ ด แบบอิ ส ระ สามารถ - พั ฒ นาความคิ ด แบบอิ ส ระ สามารถ
แสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์ความรู้ แสดงความคิดเห็น สังเคราะห์องค์ความรู้
เพื่อแสดงออกถึงความรู้ในการทาวิจัย
เพื่อแสดงออกถึงความรู้ในการทาวิจัย
- ประมวลองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เขี ย นอธิ บ าย - ประมวลองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เขี ย นอธิ บ าย
แ ล ะ ก ร ะ ชั บ ใ น เ ล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ต า ม แ ล ะ ก ร ะ ชั บ ใ น เ ล่ ม ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ต า ม
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
มาตรฐานมหาวิทยาลัย
YLO 3 ให้ผเู้ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่
โดยพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อ ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรม
อาหารโดยคานึงถึงระบบนิเวศน์ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก
PLO 1
✓

PLO 2
✓

PLO 3
✓

PLO 4
✓

PLO 5
✓

PLO 6
✓
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PLO 1
✓

Semester 5
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จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มีการออกแบบ กาหนดสัดส่วน กระจายภาระการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ให้มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่
กัน แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2 มี ก ารก าหนดสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสม ระหว่ า งรายวิ ช าต่ า ง ๆ ในหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2]
นอกจากการสร้างแผนที่ก ระจายความรับ ผิดชอบผลการเรีย นรู้สู่รายวิชาของหลักสูตร
(Curriculum mapping) ซึ่งเป็นการออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ให้เป็นไปตามลาดับการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบดังตารางที่ 6 ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร ได้สร้างแผนที่แสดงการกระจายผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเทียบกับมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ (Domains of Learning) ทั้ ง 5 ด้ า น ตามกรอบมาตรฐานคั ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติกาหนดสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 Curriculum Mapping vs TQF 5 ด้าน

ซึ่งจากข้อมูลในตารางจะเห็นว่ามีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ 6 ข้อ กับ
มาตรฐานการเรียนรู้พื้นฐานตามเกณฑ์ สกอ. กาหนด 5 ด้าน และในแต่ละองค์ประกอบได้จาแนก
ความสั มพั นธ์ ด้านต่าง ๆ ของผลการเรีย นรู้ ทั้ง 3 มิติ คือ มิติความรู้ (Knowledge, K) มิติทัก ษะ
(Skills, S) และมิติความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรับผิดชอบ (Application and Responsibility,

17
A) โดยแสดงให้เห็นว่าการออกแบบหลักสูตรในตารางที่ 6 กับภาพที่ 7 จะสามารถทาให้บรรลุผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตรได้
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อยุค
สมัย [3, 4, 5, 6]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
2561) ได้กาหนดแผนโครงสร้างการกาหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน เพื่อทาการแบ่ง
ภาระการทางานให้ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มงานวิจัยของคณาจารย์ต่อใช้
ประกอบการเรียนแบบบูรณาการ ส่วนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาก็ได้ดาเนินการโดยการ
จัดลาดับการเรียนรู้ตามลาดับและตามด้วยการจัดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เ รียนได้รับการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วน โดยเมื่อประชุมกาหนดแผนเป็นรายปีแล้ว จึงดาเนินการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบตามที่ได้วางไว้ในรูปแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา (Yearly Learning
Outcomes, YLOs) ตามภาพที่ 5
Program Type 1.1

Program Type 2.1

ภาพที่ 5 แผนผังการจัดการเรียนการสอนในระดับ ป.เอก

18
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 3 – โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
เกณฑ์
ย่อย
3.1
3.2
3.3

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

ได้ ส ร้ า งแผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบ - ตารางที่ 6
ผลลั พ ธ์ การเรี ย นรู้สู่ รายวิชาของหลักสูตร
(Curriculum mapping) ซึ่งเป็นการออกแบบ
โครงสร้ า งการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามล าดั บ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ทาการวิเคราะห์ผลประเมินผู้เรียน
แต่ละเทอม (Formative) ต่อไป และ
รวบรวมข้อมูลไว้วิเคราะห์ผลลัพธ์
ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ห ลั ก สู ต ร
(Summative)
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AUN-QA criterion 4 การเรียนรู้ท่ม
ี ีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)

เกณฑ์คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควร
ต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา บทบาทหน้าที่ของผูส้ อน ผู้เรียนรวมทั้งเนือ้ หาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย
2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็นกล
ยุทธ์ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้
3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การ
เรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องตนเอง
4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความสาคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมคิด
5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสานึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย
ก. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ
กระบวนการเรียนรู้
ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา
กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้
6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหา
ความรูแ้ ละปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (เช่น การตัง้ คาถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะ
ในการรับและใช้ข้อมูล การนาเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ใ ห้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้
รับรู้ [1]
จากปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คือ “มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้าด้านวิศวกรรมอาหารให้สามารถนาไป
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติ ” ซึ่งสอดคล้องกั บ ปรัชญาการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณา
การกับการทางานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
สามารถพั ฒ นาทั ก ษะเดิ ม สร้ า งเสริ ม ทั ก ษะใหม่ มี วิ ธี คิ ด ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัย
แห่งชีวิต” และปรัชญาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร “บัณฑิตผู้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม” และได้มีการ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เรียน อาจารย์ ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจ
เข้าศึกษาสามารถได้รับรู้ 2 ช่องทางคือ การเผยแพร่ด้วยแผ่นพับหลักสูตรทั้งฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 2) และช่องทางที่ 2 คือฐานข้อมูลหลักสูตรบนเว็บไซต์
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลการ
เรียนรู้ท่คี าดหวัง [2, 3, 4, 5]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยมีมติส่วนใหญ่เห็นชอบในการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องกับการบรรลุผลสาเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังโดยเชื่อมโยงจากผล
การเรียนรูร้ ะดับรายวิชา (CLO) และในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อประมวลผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นระดับปี
การศึกษา (YLO) ดังแสดงในตารางที่ 8 ซึ่งแสดงกิจกรรมเรียนการสอนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ (1) กลุ่มวิชาบรรยาย (2) กลุ่มวิชาสัมมนา และ (3) กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์
ซึ่งวิชาบรรยายคือ วิชา วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร ที่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย การศึกษาวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิ ติ การนาเสนอ การเขีย นโครงการและรายงานการวิจัย จึงจัดให้มี กิจกรรมการสอนด้วยวิธี
Lecture, Small group discussion, Problem-based learning, Case study และ Laboratory ส่วนกลุ่ม
วิชาสัมมนาคือ วิชา วอ 791-796 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสัมมนามีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียน
สามารถนาเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ อภิปรายผลและปัญหาของการทาดุษฎีนิพนธ์ และ
นาเสนอความก้ าวหน้าในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร จึงเลือกใช้วิธีก ารสอนด้วย
Seminar และ Reflective thinking นอกจากนั้นกลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ วิชา วอ 891-896 ที่เป็น
ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผเู้ รียนเริ่มต้นจากทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ กาหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการทดลองและวางแผนการทาดุษฎีนิพนธ์ ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล พัฒนาความคิด
แบบอิสระ แล้วสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเขียนอธิบาย และกระชับในเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามมาตรฐาน
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสอนด้ ว ย Small group discussion, Reflective thinking,
Research project และ Laboratory โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์เป็นหลัก และกาหนดให้มีการนาเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ในคาบเรียนวิชาสัมมนาด้วย

21
ตารางที่ 8 กิจกรรมการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาตลอดหลักสูตร
Semester 1

Semester 2

วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิศวกรรมอาหาร
-Lecture
-Small group discussion
-Problem-Based Learning
-Case Study
-Laboratory
วอ 791 สัมมนา 1
-Seminar
-Reflective thinking
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
-Small group
-Reflective thinking
-Research project

วอ 792 สัมมนา 2
-Seminar
-Reflective thinking
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
-Small group
-Reflective thinking
-Research project

YLO 1 ให้ผเู้ รียนตระหนักในวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร มี
ความรู้เพื่อสืบค้น สามารถวางแผนในการทาวิจัย มีการ
พัฒนาทักษะการนาเสนอ และมีทักษะการนาเสนอเพื่อ
ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 1, PLO 2, PLO 3

Semester 3

Semester 4

วอ 793 สัมมนา 3
วอ 794 สัมมนา 4
-Seminar
-Seminar
-Reflective thinking
-Reflective thinking
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
-Small group
-Small group
-Reflective thinking
-Reflective thinking
-Research project
-Research project
-Laboratory
-Laboratory
YLO 2 ให้ผู้เรียนมีค วามรู้ ขั้นสู ง เพื่ อให้สามารถน า
ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ท าการวิ จั ย มี ทั ก ษะการคิ ด
อย่างอิสระและมีวิจารณญาณ สามารถวางแผนทา
วิ จั ย ที่ ซั บ ซ้ อ นอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ทั ก ษะในการ
สื่อสารผลการทาวิจัย
PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4, PLO 5

Semester 5

Semester 6

วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
-Seminar
-Seminar
-Reflective thinking
-Reflective thinking
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
-Small group
-Small group
-Reflective thinking
-Reflective thinking
-Research project
-Research project
-Laboratory
-Laboratory
YLO 3 ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ โดย
พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดในการ
สร้ า งนวั ต กรรมทางวิ ศ วกรรมอาหารโดยค านึงถึง
ระบบนิเวศน์ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่
สังคมโลก
PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4, PLO 5, PLO 6

จากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ส่งผลให้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบการเรียนในห้องเรียนในปี 2563 ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น
แบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ด้วยซอฟท์แวร์ Microsoft Team เพื่อรักษา Social distancing
และเนื่องด้วยปีการศึกษา 2563 มีการรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐ
ประธิปไตยประชาชนลาว จานวน 2 คน เข้าศึกษาในระดับป.โท จึงทาให้หลักสูตรฯ มีการเซ็ตให้วิชา
สัมมนาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในคาบเรียนออนไลน์ด้วย โดยให้นักศึกษาปริญญาเอกผลัดกัน
เป็นผู้ดาเนินรายการเพื่อกากับให้ช่วงเวลาสัมมนาดาเนินไปโดยไม่สะดุด ส่วนนักศึกษาทั้งปริญญา
เอกและปริญญาโทผู้ที่จะนาเสนองานต้องส่งไฟล์นาเสนอเข้าในกลุ่มไลน์แอพพลิเคชั่นก่อนล่วงหน้า
เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ไม่ได้นาเสนองานในคาบเรียนนั้นศึกษาเพื่อตั้งคาถามหากมี
ข้อสงสัย โดยสามารถตั้งคาถามในไลน์แอพพลิเคชั่นก่อนถึงเวลาเรียน (ดังภาพที่ 6) เพื่อให้ผู้นาเสนอ
งานสามารถค้นคว้าหาคาตอบล่วงหน้าหรือตั้งคาถามสดในคาบเรียนเพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบ
ความรู้ และทัก ษะการตอบด้ว ยภาษาอังกฤษของผู้นาเสนอด้วย กิจกรรมการเรีย นการสอนใน
รูป แบบนี้ท าให้ช่วยกระตุ้นความตื่นตัวของผู้เ รียนซึ่งทุกคนมีหน้าที่ และส่วนร่วมในทุกคาบเรียน
ได้รับประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการที่กว้างขึ้น ได้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้รับข้อคิดเห็น
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เพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยเฉพาะในมุมมองของเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่างชาติ รวมถึงนาข้อเสนอแนะของ
คณาจารย์ปรับใช้กับการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ได้ด้วย

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการสื่อสารผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ในวิชาสัมมนา
จากการปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ ดังนั้น ในระหว่างภาคการศึกษา คณาจารย์
ประจาหลักสูตรจะมีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 และมีการเสนอแนวทางแก้ไขแก่คณาจารย์เมื่อ
พบปัญ หาในการเรีย นการสอนร่ว มกั น (ตารางที่ 9) เพื่อให้แน่ใ จว่ านัก ศึก ษายั ง คงได้เ รีย นรู้ ใ ห้
บรรลุผลสาเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผลจากการจัดการเรียนการสอนในรูป แบบ
ออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี บรรลุการเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง แต่ในรูปแบบที่
แตกต่างจากเดิม เช่น ผูเ้ รียนมีทักษะด้าน IT สูงขึ้นมากกว่าเดิม ดังเช่นในวิชาสัมมนาที่มีการนาเสนอ
งานผ่ า นโปรแกรม MS Teams และถามตอบเป็น ภาษาอั ง กฤษผ่ า นทางแอพพลิ เ คชั่ น Line และ
นักศึกษาต่างชาติสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ตามกาหนดเวลา
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ตารางที่ 9 ประมวลข้อดี ข้อเสีย และข้อควรเสนอแนะของการสอนระบบออนไลน์ด้วยภาษาอังกฤษ
ข้อดี
ข้อเสีย
ข้อเสนอแนะ
1. นั ก ศึ ก ษาไทยได้ ทั ก ษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ
2. ก า ร น า เ ส น อ ง า น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษช่วยให้นักศึกษาไทย
มีทักษะในการเตรียมสื่อและการ
นาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ
3. สามารถศึกษาทางไกลได้ในขณะ
เกิ ด ปั ญ หาสภาวะ COVID 19
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
4. นักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยาย
ซ้ าได้ จ ากระบบออนไลน์ ที่ ถู ก
บันทึกไว้
5. การใช้ซอฟท์แวร์สอนออนไลน์ มี
Tool ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเสริ ม การ
สอนได้ เช่น การนั ด หมายเวลา
เรี ย น คลั ง ข้ อ มู ล ระบบการ
ประเมิน และการอุทธรณ์ เป็นต้น
6. นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อย่าง
ต่อเนื่อง

1. ผู้สอนต้องใช้เวลาในการปรับสื่อ
การสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ จึง
ท าให้ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ให้ ไ ด้ ก่ อ น
ล่วงหน้า
2. ผู้ ส อนต้ อ งใช้ เ วลาเตรี ย มตั ว ใน
การสอนด้วยภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาไทยได้รับรายละเอีย ด
จากการสอนน้ อ ยลงกว่ า การ
สอนด้วยภาษาไทยแบบปกติ
4. ตรวจสอบความสงสัยและความ
ไม่เข้าใจจากผู้เรียนได้ยาก หาก
ผู้ เ รี ย นไม่ ก ล้ า ถาม เนื่ อ งจาก
ปัญหาภาษาในการสื่อสาร
5. พ บ ปั ญ ห า ข อ ง สั ญ ญ า ณ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ความพร้ อ มของ
อุ ป กรณ์ ห รื อ เสี ย งรบกวนจาก
ภายนอก เป็นบางครัง้
6. นั ก ศึก ษาไทยต้อ งมีการปรับตัว
เพื่ อ เรี ย นแบบภาษาอั ง กฤษใน
ช่วงแรก
7. การสอนภาคปฏิ บั ติ ใ นการใช้
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์วเิ คราะห์
ข้อมูลทางสถิตทิ าได้ยากกว่าการ
สอนในห้องเรียน
8. การสอนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด
ต่าง ๆ ทาได้ยาก

1. ผู้สอนควรเร่งจัดทาสื่อการสอน
เพื่อ ให้ ส ามารถส่ง ให้ผู้ เรียนได้
ก่อนล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ
2. ผู้ ส อนควรเตรี ย มความพร้ อ ม
กับนักศึกษากับระบบใหม่ก่อน
ทุกครัง้ ที่เริ่มใช้สอนจริง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเข้า
พบเพื่ อเส ริมก า รสอนด้ ว ย
ภาษาไทย
4. เปิ ด โอกาสหรื อ ช่ อ งทางให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ถ า ม ข้ อ ส ง สั ย ใ ห้
สะดวกขึน้
5. ควรพั ฒ นาระบบประเมิ น ให้ มี
ความชัดเจนและครอบคลุมทั้ง
หลักสูตร
6. เตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ ห้ พ ร้ อ มและ
สัญญาณอินเตอร์เน็ ตที่มีความ
เสถียร
7. ทาข้อตกลงกับนักศึกษาในการ
หาสถานที่ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น
สิ่งรบกวนได้ก่อนการเรียน

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ [6]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ม ติ ข อง
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบในการกาหนดแผนโครงสร้างการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างแนวทางและกาหนด
ทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกิจกรรมการ
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เรียนรู้ทั้งหมดดาเนินไปตลอดชีวิต ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
ผู้เรียน โดยมุ่งเน้น (1) พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (2) เพิ่มความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) พัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล (4) สอนให้เกิดการ
เรียนรู้ (5) พัฒนาให้เกิดความคิดริเริ่มเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ (6) มีความตระหนักใน
การแสดงออกด้านวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร ดังกิจกรรมการสอนที่แสดงในตารางที่ 8 ซึ่งผลการ
ดาเนินการของกิจกรรมมีความต่อเนื่องและถูกออกแบบให้มีการวางแผน การดาเนินการ ตรวจสอบ
และแก้ไข ตามแผนวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง โดยจะถูกนาเสนอในหัวข้อเรื่อง
คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน 8.4 ต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังมีการจัดการเรียนรู้โดยการ
สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมการทากิจกรรมสาธารณะบริการสังคม โดยการนาความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอน และผลจากงานวิจัยหรือ ดุษฎีนิพนธ์ของผู้เรียนไปทาการเรียนรู้และบูรณาการร่วม
การกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้การประเมินการเรียนรู้ระยะยาว หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นทางหลักสูตร
ได้ท าการประเมินจากผลของความสามารถในการบูรณาการการเรีย นการกับ การเรียนรู้จริงที่
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เช่น การค้นคว้าข้อมูล การสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน ความคิด
สร้างสรรค์และการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 4 – การเรียนรู้ท่มี ีคุณภาพ
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
หลักฐาน
ย่อย
4.1 มี ป รั ช ญาการศึ ก ษาของคณะฯ และ - ปรัชญาของคณะ
ถ่ายทอดสู่หลักสูตรโดยเผยแพร่ผ่านเว็ บ วิศวกรรมและ
ไซ้ต์ของหลักสูตร
อุตสาหกรรมเกษตร
- เว็บไซต์ของ
หลักสูตร
4.2 -มี ก ารกระจายกิ จ กรรมการเรี ย นการ -ตารางที่ 8
สอนแยกตามรายวิ ช าตลอดหลั ก สู ต ร
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ CLO YLO
และ PLO

4.3

-มีการปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ใ น
ยุควิกฤติโคโรนาไวรัส โดยใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อ สารระหว่า งกิ จ กรรมการเรี ย นทาให้
ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึน้
มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
จุดมุ่งหมายของพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการสอนใน
ห้องและกิจกรรมเสริมทักษะ

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
ปรับปรุงเว็บไซ้ตใ์ ห้ up-to-date
และเพิ่มช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

-ประเมินผลของกิจกรรมการสอน
ว่าเกื้อหนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างไร และพัฒนาให้มี
วิธีการสอนใหม่ๆ
เพือ่ กระตุน้
ผู้เรียนให้สนใจในการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น
-เพิ่มรูปแบบการสอนผ่าน
ออนไลน์ ที่ยืดหยุน่ และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้นา่ เรียนรู้

จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษาต่อไป
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AUN-QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

เกณฑ์คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
• การรับเข้านักศึกษาใหม่
• การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
• การสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้ า ง ควรใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่
หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ควรมีการกาหนดล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผล
วินจิ ฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผู้เ รีย น รวมถึ งช่วงเวลาการประเมิน วิธีก ารประเมิน การก าหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์ การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรทาให้
ชัดเจนและสื่อความที่เกี่ยวข้องได้
5. กาหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
6. นากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพื่อเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือ และดาเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ท ดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ ๆ ได้
รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ ๆ
8. รับรู้ถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง [1, 2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยมีมติเห็นชอบให้กาหนดแผนการประเมินผู้เรียนตั้งแต่ต้นน้าคือ
การรับเข้านักศึกษาใหม่ กลางน้าคือประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา และปลายน้าคือ
สอบดุษฎีนิพนธ์ โดยในทุกช่วงของแผนการประเมินได้คานึงถึงความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร เช่น การรับเข้านักศึกษาใหม่ทางหลักสูตรได้มีการกาหนดเกณฑ์ประเมินจาก
คะแนนผลสอบข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนาข้อมูลพื้นฐานทุก ๆ ด้านมาช่วยจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรต่อไป โดยตารางที่ 10
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แสดงวิ ธี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสอดคล้ อ งโครงสร้ า งกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ข องผลการเรี ย นรู้ที่
คาดหวังแยกตามรายวิชา ซึ่งวิชา วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร ที่ต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้เกีย่ วกับการทาวิจัย การศึกษาวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การ
นาเสนอ การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย จึงจัดให้มีการประเมินด้วยวิธี Oral presentation,
Written exam-Essay, Assignment/Homework, Project และ Laboratory test ส่วนวิชา วอ 791-796
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสั ม มนาโดยต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นสามารถน าเสนอบทความวิ ช าการที่ ส นใจ
ความก้ า วหน้ า ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ อภิ ป รายผลและปั ญ หาของการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และน าเสนอ
ความก้ า วหน้ า ผลงานทางวิ ช าการที่ จ ะตี พิ ม พ์ ล งในวารสาร จึ ง เลื อ กใช้ ก ารประเมิ น ด้ ว ย Oral
presentation และ Presentation นอกจากนั้นวิชา วอ 891-896 ที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ซึ่งมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ กาหนดกรอบ
แนวคิด ออกแบบการทดลองและวางแผนการทาดุษฎีนิพนธ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในช่วงปีแรก ทาการทดลองและวิเคราะห์ผล พัฒนาความคิดแบบอิสระ แล้ว
สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่ออภิปราย และกระชับในเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย ในช่วง
ต่อมา ดังนัน้ จึงประเมินด้วย Oral presentation และ Presentation ในช่วงปีแรก และเพิ่ม Dissertation
ในปีหลั ง ซึ่งก ากั บ ดู แลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นหลัก และมีคณาจารย์ผู้สอนในวิชา
สัมมนาร่วมให้ข้อคิดเห็นระหว่างการนาเสนอความก้าวหน้างานในทุกภาคการศึกษา
ตารางที่ 10 วิธีการประเมินผูเ้ รียนแยกตามรายวิชา
Semester 1

Semester 2

วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิศวกรรมอาหาร
-Oral presentation
-Written exam-Essay
-Assignment/Homework
-Project
-Laboratory test
วอ 791 สัมมนา 1
-Oral presentation
-Presentation
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
-Oral presentation
-Presentation

วอ 792 สัมมนา 2
-Oral presentation
-Presentation
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
-Oral presentation
-Presentation

YLO 1 ให้ผเู้ รียนตระหนักในวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร มี
ความรู้เพื่อสืบค้น สามารถวางแผนในการทาวิจัย มีการ
พัฒนาทักษะการนาเสนอ และมีทักษะการนาเสนอเพื่อ
ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 1, PLO 2, PLO 3

Semester 3

Semester 4

วอ 793 สัมมนา 3
วอ 794 สัมมนา 4
-Oral presentation
-Oral presentation
-Presentation
-Presentation
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3 วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
-Oral presentation
-Oral presentation
-Presentation
-Presentation
-Dissertation
-Dissertation
YLO 2 ให้ผู้เรียนมีค วามรู้ ขั้นสู ง เพื่ อให้สามารถน า
ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ท าการวิ จั ย มี ทั ก ษะการคิ ด
อย่างอิสระและมีวิจารณญาณ สามารถวางแผนทา
วิ จั ย ที่ ซั บ ซ้ อ นอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ทั ก ษะในการ
สื่อสารผลการทาวิจัย
PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4, PLO 5

Semester 5

Semester 6

วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
-Oral presentation
-Oral presentation
-Presentation
-Presentation
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5 วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
-Oral presentation
-Oral presentation
-Presentation
-Presentation
-Dissertation
-Dissertation
YLO 3 ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ โดย
พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดในการ
สร้ า งนวั ต กรรมทางวิ ศ วกรรมอาหารโดยค านึงถึง
ระบบนิเวศน์ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่
สังคมโลก
PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4, PLO 5, PLO 6
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รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอาหาร มีเ พีย งรายวิชาระเบีย บวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร สัมมนา และดุษ ฎีนิพนธ์
เนื่องจากนักศึกษา ป.เอก เป็นแผน 1.1 เน้นการทาวิจัย โดยทางหลักสูตรก็ได้จัดให้มีการเรียนการ
สอนจากการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยที่ทาการศึกษา และนาปัญหามาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งใน
ห้องประชุมกลุ่มย่อย และส่วนใหญ่นาเสนอผ่านระบบออนไลน์
5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกาหนด
เกณฑ์ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
2561) ได้มีมติให้กาหนดวิธีการประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน โดยมีวิธีการประเมินที่
หลากหลายดังแสดงในตารางที่ 10 ส่วนการกาหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้าหนักการประเมิน
ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและได้สื่อสารให้ผเู้ รียนรับทราบ โดยให้
ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ. 03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประมวล
การสอน (Course syllabus) ซึ่งได้ให้ในคาบแรกของชั้นเรียนและทาความเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ กับ
ผู้เรียน และนอกจากนั้นยั งก าหนดให้มีการประเมินผู้เ รีย นในรูป แบบของ Rubrics Score 7 ระดับ
คะแนนที่มีการกระจายน้าหนักในแต่ละ PLO เท่ากัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 ซึ่งได้นาไปใช้
ประเมิน PLOs ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา จานวน 2 คน ซึ่งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของ PLOs ที่ได้ต้องไม่
น้อยกว่า 4.0 ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมินของผู้สาเร็จการศึกษา 2 คน เท่ากับ 4.33 และ 4.50 (ดัง
ภาพที่ 7) และได้ใช้แบบประเมินเดียวกันกับ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่เพื่อติดตามประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังรายบุคคลรายปีการศึกษา (YLO) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของ YLOs
ที่ได้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3.0 ทั้งนีเ้ พื่อดูพัฒนาการการเรียนรูใ้ นแต่ละปีที่ได้รับและติดตามกวดขันผลการ
เรียนรู้ให้ได้ตามที่ค าดหวังก่อนส าเร็จการศึกษา ส่วนผู้ที่ เรียนในหลักสูตร Dual Degree ร่วมกับ
Universiti Putra Malaysia นั้น ทางมหาวิ ท ยาลัย UPM ได้มีแบบประเมินการสอบดุษ ฎีนิพนธ์ ของ
UPM เพื่อช่วยประมวลผลการเรียนรู้ในการทาดุษฎีนิพนธ์ ที่ครอบคลุมหัวข้อ (1) Thesis Topic (Title)
(2) Abstract (3) Research Problem and Objectives (4) Scope and Relevance (5) Literature
Review (6) Methodology/Materials and Methods (7) Analysis and Interpretation of Result (8)
Presentation (9) References/Bibiliography (10) Accomplisment and/or Merits (11) Demerits ดังนัน้
สิ่งนีช้ ่วยยืนยันผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ผู้เรียนได้รับครบทุก PLOs ในระดับสากลด้วย

ตารางที่ 11 Program Learning Outcomes (PLOs) of DFE transform to Rubrics Score (Scale 1-7, S)
Outcome Statement

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1

Recognize ethical and
professional responsibilities
in food engineering

ไม่มีความตระหนักใน
วิชาชีพวิศวกรรมหรือ
มีเล็กน้อย

มีความตระหนักใน
วิชาชีพวิศวกรรม
บางส่วน

มีความตระหนักใน
วิชาชีพวิศวกรรมเป็น
ส่วนมาก

มีความตระหนักใน
วิชาชีพวิศวกรรมครบ
ทุกองค์ประกอบ

มีความตระหนักใน
วิชาชีพวิศวกรรมครบ
ทุกองค์ประกอบ และ
โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม

มีความตระหนักในวิชาชีพ
วิศวกรรมครบทุก
องค์ประกอบ และโดดเด่นใน
ระดับมหาวิทยาลัย

มีความตระหนักในวิชาชีพ
วิศวกรรมครบทุก
องค์ประกอบ และโดดเด่นใน
ระดับประเทศ

2

Identify problems, design
experiment and solve
mathematical model in food
engineering
Communicate effectively in
writing
and
oral
presentations

ไม่มีความเข้าใจ
ทฤษฎีทางวิศวกรรม
อาหารหรือมีเล็กน้อย

มีความเข้าใจทฤษฎี
ทางวิศวกรรมอาหาร
บางส่วน

มีความเข้าใจทฤษฎี
ทางวิศวกรรมอาหาร
เป็นส่วนมาก

มีความเข้าใจทฤษฎี
ทางวิศวกรรมอาหาร
ครบถ้วน

มีความเข้าใจทฤษฎีทาง
วิศวกรรมอาหาร
ครบถ้วน และโดดเด่น
ที่สุดในกลุ่ม

มีความเข้าใจทฤษฎีทาง
วิศวกรรมอาหารครบถ้วน
และโดดเด่นในระดับ
มหาวิทยาลัย

มีความเข้าใจทฤษฎีทาง
วิศวกรรมอาหารครบถ้วน
และโดดเด่นในระดับประเทศ

ไม่มีทักษะด้านต่าง ๆ
เพียงพอต่อการ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
หรือมีเล็กน้อย

มีทักษะด้านต่าง ๆ
บางส่วนเพียงพอต่อ
การสื่อสารกับบุคคล
อืน่

มีทักษะด้านต่าง ๆ
เพียงพอโดยสามารถ
นาเสนอผลงานได้
อย่างเข้าใจ

มีทักษะด้านต่าง ๆ
เพียงพอโดยสามารถ
นาเสนอผลงานและ
ตอบคาถามได้อย่าง
เข้าใจ

มีทักษะดีโดยสามารถ
นาเสนอผลงานและตอบ
คาถามเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

มีทักษะดีโดยสามารถ
นาเสนอผลงานและตอบ
คาถามเป็นภาษาอังกฤษได้
โดดเด่น และสามารถเขียน
บทความภาษาไทยเพื่อ
นาเสนอในระดับชาติ

มีทักษะดีโดยสามารถ
นาเสนอผลงานและตอบ
คาถามเป็นภาษาอังกฤษได้
โดดเด่น และสามารถเขียน
บทความอังกฤษเพื่อนาเสนอ
ในระดับนานาชาติ

Initiate critical thinking for
food engineering systematic
design
Research and develope in
food engineering process
and products

ไม่มีทักษะหรือมี
เล็กน้อย

มีทักษะบางส่วน

มีทักษะเป็นส่วนมาก

มีทักษะครบถ้วน

มีทักษะครบถ้วน และ
โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม

มีทักษะครบถ้วน และโดด
เด่นในระดับมหาวิทยาลัย

มีทักษะครบถ้วน และโดดเด่น
ในระดับประเทศ

ไม่มีความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรมอาหารหรือ
มีเล็กน้อย

มีความรู้ในการวิจัย
และพัฒนาทาง
วิศวกรรมอาหาร
บางส่วน

มีความรู้ในการวิจัย
และพัฒนาทาง
วิศวกรรมอาหารเป็น
ส่วนมาก

มีความรู้ในการวิจัย
และพัฒนาทาง
วิศวกรรมอาหาร
ครบถ้วน

มีความรู้ในการวิจัยและ
พัฒนาทางวิศวกรรม
อาหารครบถ้วนและโดด
เด่นที่สุดในกลุ่ม

มีความรู้ในการวิจัยและ
พัฒนาทางวิศวกรรมอาหาร
ครบถ้วน และโดดเด่นใน
ระดับมหาวิทยาลัย

มีความรู้ในการวิจัยและ
พัฒนาทางวิศวกรรมอาหาร
ครบถ้วน และโดดเด่นใน
ระดับประเทศ

ไม่มีการสร้าง
นวัตกรรมใหม่หรือมี
เล็กน้อย

มีเพียงแนวคิดการ
สร้างนวัตกรรมใหม่

มีรูปแบบการสร้าง
นวัตกรรมใหม่

มีการสร้างนวัตกรรม
ใหม่

มีการสร้างนวัตกรรม
ใหม่และโดดเด่นที่สุดใน
กลุ่ม

มีการสร้างนวัตกรรมใหม่และ
โดดเด่นในระดับมหาวิทยาลัย

มีการสร้างนวัตกรรมใหม่และ
โดดเด่นในระดับประเทศ

3

4

5

6

Create food engineering
innovations and ecosystem

29

PLOs
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ภาพที่ 7 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผูเ้ รียนที่สาเร็จการศึกษา
5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ม ติ ข อง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรให้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนน ถูกใช้ในการ
ประเมิ น เพื่ อ ยื น ยั น ความเที่ ย งตรง ความเชื่ อ มั่ น และความโปร่ ง ใสใน การประเมิ น ผู้ เ รี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนกระบวนการและวิธีการประเมินให้สมเหตุสมผล และเพื่อพัฒนา
วิธีการประเมินให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ. 05 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูล
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ หรื อ แบบประเมิ น ผลการเรี ย น (Course Progressive Summary Report) วิ ช า
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหารที่มีการสอนภาคบรรยายและมีการประเมินผลที่ หลากหลาย
เช่น Oral presentation, Written exam-Essay, Assignment/Homework, Project และ Laboratory test
เป็นต้น ส่วนวิชาสัมมนาและดุษฎีนิพนธ์มีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่ อประเมินจาก Oral presentation,
Presentation และ Dissertation นอกจากมีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วยังได้มีการป้อนกลับ
ถึงผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้ทาไว้โดยสมบูรณ์และวิจารณ์สิ่งที่ผู้เรียนทาไว้ไม่สมบูรณ์ หลังการประเมินแต่ละ
ครั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน การป้อนกลับช่วงระหว่างภาค
การศึกษาทาให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรูไ้ ด้เพิ่มขึน้ ในช่วงเวลาที่เหลือ
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นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังได้กาหนดให้นักศึกษาต้องทาการประเมินการสอนของคณาจารย์
โดยจะแยกเป็นรายบุคคลและผลรวมของทั้งหลัก สูตรหลังจากเสร็จสิ้นภาคการศึกษาแล้ว โดย
ผู้เรียนทุกคนจะต้องทาการประเมินผู้สอนตามความเป็นจริงโดยให้คะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาจาก
คาถามที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ซึ่งแสดงถึงการให้คะแนนและแผนการให้
คะแนนที่ใช้ประเมินผู้เรียน มีความเที่ยงตรงหรือไม่ มีความเชื่อมั่นและโปร่งใสเพียงใด ลักษณะการ
ให้คะแนนรายแก่ผู้สอนรายบุคคลและรายวิชา แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตัวอย่างของผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาแต่ละรายวิชา
หลังจากเสร็จสิน้ ภาคการศึกษา
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ [3]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร โดยมติคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรมีมติให้ปรับปรุงแผนกระบวนการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดังภาพที่ 9 จาก
แผนกระบวนการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลจะเห็นลาดับขั้นตอนการประเมินผู้เรียนของหลักสูตร
ป.เอก ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ตลอดระยะเวลาการเรียน โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินเบื้องต้นตอนรับ
สมัคร ด้วยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินระหว่างการศึกษาซึ่ง
ประกอบด้ว ยการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบีย นเรีย น และประเมินนอกเหนือจากรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น สอบภาษาอัง กฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สอบวัดคุณสมบัติการเป็น
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นักศึกษาปริญญาเอกโดยคณะกรรมการหลักสูตรด้วยการทารายงานค้นคว้าหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่
สนใจ (ใช้ Keywords 5 คา ๆ ละ 10 บทความ สรุปประเด็นสาระที่พบอย่างน้อย 5 บทความ) และ
สอบปากเปล่า เพื่อ แสดงความรู้ ค วามเข้ าใจ การสอบโครงร่างดุษ ฎี นิพ นธ์ ด้วยการท ารูป เล่ ม
รายงานด้วยระบบ I-Thesis ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา ซึ่งขั้นตอนนีจ้ ะมีคณะกรรมการสอบ
โครงร่างประเมิน และใช้แบบประเมินโครงร่าง (Formative Assessment Rubric) การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (YLO) ดังภาพที่ 10 และการสอบดุษฎีนิพนธ์ ด้วยการทารูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ด้วยระบบ iThesis ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีคณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์โดยให้ประธานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและกรรมการภายในเป็นผู้ประเมิน
และใช้แบบประเมินดุษฎีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่วนขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (Summative Assessment Rubric) ก่อนสาเร็จการศึกษา
ทุกการประเมินที่ถูกจัดขึ้นโดยหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการประเมินในรายวิชา การประเมิน
สอบวัดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาปริญญาเอก การสอบโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์ ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (YLO) รวมถึงการสอบดุษฎีนิพนธ์นั้น ได้มกี ารป้อนกลับให้ผเู้ รียนได้ทราบถึง
ผลการประเมินทุกครั้ง โดยเฉพาะการประเมินในรายวิชาซึ่งหลักสูตรถือว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เป็นการบ่งชี้ของผลลัพธ์ของการเรียนรู้และของผลงานของผู้เรียน ชมเชยในส่วนที่ผู้เรียนทาได้ดี
และให้คาแนะนาคอยชี้ทางในส่วนที่เห็นว่าควรต้องปรับปรุงระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เ รียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น บางครั้งอาจมีเวลาให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นได้
ผูส้ อนจึงให้คะแนนและตัดเกรดในภายหลัง
ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาจาก UPM เรียนหลักสูตร Dual Degree ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรม
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้ทาวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเวลา 1
ปี สาเร็จการศึกษา 1 คน คือ Miss Nur Farhana Adoul Rahman (ภาพที่ 11) ทาให้หลักสูตรมีโอกาส
ได้ร่ว มประเมินการสอบดุ ษฎีนิพ นธ์ร่วมกั บคณะกรรมการสอบของ UPM โดยใช้ แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ UPM ที่เป็นสากลเพื่อช่วยประเมินผลการเรียนรู้ในการทาดุษฎี
นิพ นธ์ และได้ป้อนกลั บ ด้ว ยรายงานผลการสอบดุษ ฎีนิพนธ์ ใ ห้ Miss Nur Farhana Adoul Rahman
ทราบด้วย นอกจากนั้นเรามีนักศึกษาไทยจานวน 1 คน คือ นายนราธิป สุจินดา ที่เข้าร่วมโครงการ
Dual degree นี้ และได้ทาการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ UPM และมีการป้อนกลับเพื่อ รายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์
เพื่อป้อนกลับให้นายนราธิป สุจินดา รวมถึงรายการแก้ไขเล่มรายงานดุษฎีนิพนธ์ ทราบด้วยเช่นกัน
และขณะนีผ้ เู้ รียนอยู่ระหว่างการรออนุมัตสิ าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการหลักสูตรฯ ออกแบบวิธีการประเมินผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอน รายละเอียด และตัวชีว้ ัด

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประเมินเบือ้ งต้นขณะรับสมัคร ด้วยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

การประเมินระหว่างการศึกษา
Semester
ประเมินรายวิชา
ประเมินเพิ่มเติม
1
- วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร - สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
- วอ 791 สัมมนา 1
มหาวิทยาลัย (ภายใน 2 ภาค
- วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
การศึกษาแรกสาหรับแรกเข้าและ
ครัง้ ที่ 2 เพื่อแสดงความสามารถก่อน
2
- วอ 792 สัมมนา 2
สาเร็จการศึกษา)
- วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
- สอบวัดคุณสมบัติ (ภายใน 4 ภาค
3
- วอ 793 สัมมนา 3
การศึกษาแรก และใช้อย่างน้อย 5
- วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
บทความที่เกี่ยวข้อง)
4
- วอ 794 สัมมนา 4
- สอบโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์ (ภายใน 5
- วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4
ภาคการศึกษาแรก)
5
- วอ 795 สัมมนา 5
- ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
- วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5
รายปี (YLO)
6
- วอ 796 สัมมนา 6
- สอบดุษฎีนพิ นธ์
- วอ 896 ดุษฎีนพิ นธ์ 6

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Summative Assessment Rubric)

ภาพที่ 9 แผนกระบวนการประเมินผู้เรียนรายบุคคล

34

ภาพที่ 10 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี (YLO) ของผูเ้ รียนที่กาลังศึกษา

ภาพที่ 11 ใบปริญญาบัตรของผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตร Dual degree ของ MJU ร่วมกับ UPM
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5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีมติจากการประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยแจ้งให้ผเู้ รียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ ด้วยการ
กาหนดให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ.03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การ
ร้องทุกข์สาหรับนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หรือแบบประมวลการสอน
(Course syllabus) ซึ่งใช้แจกในคาบแรกของชั้นเรียนและทาความเข้าใจในข้อตกลงเรื่องการรับรู้ถึง
สิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุ ทธรณ์ดังภาพที่ 12 นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ผา่ นสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ด้วย เช่น Facebook, Line และ เว็บไซต์ของคณะฯ

ภาพที่ 12 ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สาหรับนักศึกษา
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 5 – การประเมินผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

5.1

-ก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผู้ เ รี ย น ให้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งโครงสร้ า งกั บผลสั ม ฤทธิ์ ข องผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังแยกตามรายวิชา
-ใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
-ก าหนดให้ มีก ารประเมิน ผู้ เรี ย นในรู ปแบบของ
Rubrics Score 7 ระดับคะแนน
-ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รายบุคคล
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น (YLO) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การป้ อ นกลั บ
กาหนดเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 3.0
-ประเมินสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา (PLO) กาหนด
เกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 4.0

5.2
5.3
5.4

5.5

มีประกาศเกณฑ์จากคณะเพือ่ ความโปร่งใสและมี
การสื่อสารให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับการร้องทุกข์

หลักฐาน

ตารางที่ 10

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

นาผลทีไ่ ด้จากการประเมินไป
วิเคราะห์ถึงผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษารายวิชาและพัฒนาเพือ่
หาวิธกี ารประเมินที่เหมาะสมกับ
รายวิชา
-ประเมิน PLOs นาผลของการประเมินด้วย Rubrics
ผู้เรียนที่สาเร็จ score รายบุคคล (YLO) มอนิเตอร์
การศึกษา
จนสาเร็จการศึกษาเพื่อ ระบุความ
-ผลลัพธ์การ
เชื่อมั่นและความเที่ยงตรงกับ (PLO)
เรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงระบุความสอดคล้องกับผล
รายบุคคลรายปี ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เ พื่ อ
ปรับปรุงให้เกิดวิธีการประเมินแบบ
ใหม่ๆ
สายตรงคณบดี เพิ่มช่องทางและพัฒนาระบบ
มคอ.03
ติดตามผลและเวลาในการแก้ไขที่
รวดเร็วจากคณะ
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AUN-QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ
รวมถึ ง การสืบ ทอดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตาแหน่ง และ
แผนการเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความ
ต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระ
งานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มคี วามสามารถ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
• นากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
• พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย
• ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้
• มีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
• มีการทาวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
4. การสรรหาและการเลื่อนตาแหน่งบุคลากรสายวิ ชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดย
พิจารณาจากการสอน การทาวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน
6. มี ก ารมอบหมายงานที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
โดยคานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
8. มีการวินจิ ฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และนาไปจัดการฝึกอบรมที่ เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร
9. มีก ารนาการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพื่อ
กระตุน้ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
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10. มี ก ารตรวจสอบ ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บประเภทและจ านวนงานวิ จั ย กั บ เกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง
การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดตาแหน่ง และแผนการเกษีย ณ)
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มี มติก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจ าทั้ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมเกษตรและวิ ศ วกรรมอาหาร ซึ่ ง ก าหนดให้ มี แ ผน
โครงสร้างกลุ่มหลักสูตรวิศวกรรมอาหารโดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.
โท และ ป.เอก จานวน 6 คน ซึ่งการวางแผนการบริหารบุคลาการสายวิชาการหรืออาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รนั้ น ทางหลั ก สู ต รฯ ได้ มี ร ะบบการบริ ห ารอาจารย์ ที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ที่ได้กาหนดนโยบายไว้ในแผนระยะยาวในการที่จะให้ได้มาซึ่งอาจารย์ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดย
ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา สกอ. และมีความเชี่ย วชาญครอบคลุมทั้ ง 4 ด้านคื อ
งานวิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหารอัตโนมัติ (Food machine automation) กลุ่มกระบวนการอาหาร
(Food processing) กลุ่มนวั ตกรรมทางอาหาร (Food innovation) และกลุ่มอาหารปลอดภัย และ
อาหารมั่นคง (Food safety and security)
จากข้อมูลข้างต้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้ใช้
การบริ ห ารจั ด การดู แ ลหลั ก สู ต รร่ ว มกั น กั บ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมอาหาร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์กาหนด
ของ สกอ. 2558 และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันจานวน 6 คน ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ

วันที่บรรจุ

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

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

ประสบการณ์
สอน
17 ปี
27 ปี
21 ปี
8 ปี
8 ปี
15 ปี

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

เวลาที่
เหลือ
15 ปี
11 ปี
10 ปี
18 ปี
19 ปี
19 ปี
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล ของหลัก สูตรทั้งสอง จะพบว่าคณาจารย์ทั้ง 6 ท่านยังคงมีเวลา
ราชการเหลือมากกว่า 10 ปี ทุกคน จึงยังไม่จาเป็นต้องเตรียมแผนการบริหารจัดการบุคลากรสาย
วิชาการในช่วงนี้ และคณาจารย์ทั้ง 6 ท่านมีภาระการสอน (FTET) การทาวิจัย การดูแลวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ไม่เกินตามเกินที่ สกอ. กาหนดเอาไว้ ดังแสดงในหัวข้อ 6.2 อย่างไรก็ดีในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้มีการวางแผนสัดส่วนความเหมาะสมตามภาระงานเอาไว้ และมีการ
ประกาศเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์เข้าใหม่เอาไว้แล้ว เช่น คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ การทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ดังนัน้ ทางหลักสูตรจึงได้ดาเนินการ
เพียงประชุมวางแผนการสืบทอดตาแหน่งประธานหลักสูตร การเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ดังแสดง
ในหัวข้อ 6.3
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษาและภาระ
งานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การ
วิจัยและการบริการวิชาการ [2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ตร และวิเ คราะห์ ผ ลการค านวณค่ า ภาระงานของอาจารย์ (FTET)
ประจาปีการศึกษา 2563 จากคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ในปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 14 ค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563
ชื่อ
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

เทอม1
17.40
17.32
12.42
12.98
8.47
5.99

ค่า FTEs
เทอม2
10.87
8.12
13.55
8.65
11.70
7.55

รวม
28.26
25.44
25.94
21.63
20.18
13.54

โดยการคานวณค่าภาระงานของอาจารย์ (FTET) ค่าภาระงานของนักศึกษา (FTES) และ
อั ต ราส่ ว นบุ ค ลากรต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษา (FTE) ใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานการค านวณเดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ทางคณะฯ หรือหลักสูตรทาการคานวณ เพื่อนาไปวิเคราะห์ วิธีการ
คานวณสามารถดูได้จากไฟล์รายการคานวณ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าค่า FTE ของหลักสูตรทั้ง ป.
โท และป.เอก
จากตารางที่ 14 ซึ่งแสดงค่าภาระงานของอาจารย์ (FTEt) และค่าภาระงานของนักศึกษา
(FTEs) สามารถนามาคิดเป็นค่าภาระอัตรางานเฉลี่ย (FTE) พบว่า จานวนอาจารย์ขั้นต่าตามเกณฑ์
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สกอ. และจานวนอาจารย์พึงมีตามภาระงานสอนจริง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า FTE ของหลักสูตร
วิศวกรรมอาหาร ป.เอก FTE เฉลี่ย 1.17 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรพึงมีคือ 3 คน ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากภาระงานเฉลี่ย FTE ดังในตารางที่ 14 เทียบอาจารย์ที่มีอยู่จริง 6 คน และทางอาจารย์
ของหลักสูตรก็มีภาระงานต้องไปช่วยหลักสูตร ป.ตรี ทั้ง 2 สาขาด้วย ดังนั้นจากภาพรวมของกลุ่ม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 5 สาขา จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังได้
6.3 เกณฑ์ ใ นการสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายวิ ช าการซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูกกาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีมติจากการประชุม
คณะกรรมการประจาหลั ก สู ตร เพื่อก าหนดบทบาทและตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน (ประธาน
หลักสูตร กรรมการ และเลขานุการ) โดยมอบหมายงานที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ และทาความเข้าใจให้ตรงกันก่อนประกาศให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยในส่ว นตาแหน่งทางด้านการบริหารหลัก สูตรจะใช้ก ารหมุนเวียนการท างานทุก ๆ รอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามความเหมาะสมที่ตกลงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน ส่วน
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นการวางแผนด้วยเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ซึ่งจะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มีการติดตามการพัฒนาของคณาจารย์ของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ (Output) ที่ได้ออกมา
ตามแผนกลยุทธ์ โดยส่งผลตามมา (Outcome) ด้วยเนื่องจากการได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นจะต้องถูก
ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการวิจัย ความมีเสรีภาพทางวิชาการที่จะทางานวิจัยที่ถนัด รวมทั้ง
ผลงานที่ได้สามารถนาไปประกวดระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการยอมรับ กระตุ้น และรางวัลแห่ง
ความสาเร็จโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังแสดงตัวอย่างอาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลผลงาน
การประกวดนวัตกรรมด้านเกษตรและวิศวกรรมอาหารนานาชาติ และประกาศเกียรติคุณทางหน้า
เวปไซต์ของคณะฯ และหลักสูตรฯ
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ม ติ ข อง
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รที่ เ ห็ น ชอบในหั ว ข้ อ เพื่ อ วางแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (IDP) ของ
คณาจารย์ใ นหลั ก สู ต ร 5 ประเด็ นคือ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก การพัฒนาเพื่อ ขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การพัฒนาด้านวิชาชีพวิชาการเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะด้าน
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ภาษาอังกฤษเชิงวิ ช าการ และการพั ฒนาการด้ านการท าวิ จัย และบริก ารวิช าการ (แบบฟอร์ ม
เอกสาร IDP ของคณะฯ) ดังแสดงในตารางที่ 15 ซึ่งจะเห็นว่าทางหลักสูตรใช้หลักเสรีภาพทาง
วิชาการในการติดสินใจ โดยมีการวินิจฉัยประเด็นที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้
ทางหลักสูตรยังได้กาหนดแผนติดตามในช่วงปี 2561-2564 โดยใช้หลักการส่งเสริมและยืดหยุ่น ใน
การเพิ่มเป้าหมายการพัฒนา พร้อมระบุเหตุผลหรือความสาคัญเร่งด่วนในแต่ละประเด็น
ตารางที่ 15 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สายวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุ คลากรสายวิชาการถูก
วินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อสอบถามความต้องการของคณาจารย์ในการไปฝึกอบรมและ
พั ฒ นาตนเอง หรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการต่ า ง ๆ โดยมี ง บประมาณสนั บ สนุ น จากคณะเป็ น
รายบุคคล (ปีการศึกษาละ 20,000 บาท) เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 และจานวนนักศึกษาที่
ลดลง คณะฯ จึงมีนโยบายยกเลิก การสนับ สนุนงบประมาณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่ยั งคง
สนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมพั ฒ นาตนเองที่ ไ ม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ผ่ า นระบบออนไลน์ ที่ ป ระหยั ด
ค่าลงทะเบียน ซี่งในปีการศึกษา 2563 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง โดย
90% ไม่ใช้งบประมาณในการเข้าฝึกอบรมเลย แต่ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองได้ ดังแสดงในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
ผู้ดาเนินการ
/เอกสารอ้างอิง
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
/ อ้างอิงใบประกาศ EC

รศ.ดร.สมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ / อ้างอิงใบ
ประกาศ MOOC

ผศ.ดร.ชนวัฒน์
นิทัศน์วิจติ ร

4. ผศ.ดร.กาญจนา นาค
ประสม

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
(1) เข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคน"
ประจาปี พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์. 21 เมษายน 2564.
ระบบออนไลน์.
(2) หลักสูตร GHPs & HACCP System Draft
Revision 5-2020 Requirement and
Interpretation (8-9 กรกฎาคม 2563) โดย SGS
Academy
(3) การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(ครั้งที่ 7). วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
นครปฐม ประเทศไทย.
(1) ได้เรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC “สตาร์ท
อัพ มุ่งสู่ฝัน (2 ชั่วโมงการเรียนรู้) ” 8 พฤษภาคม
2021
(2) โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26
เมษายน 2564
(3) ร่วมรับฟังนโยบายและการบรรยาย เรื่อง
"นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยใน
การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนา
เกษตรไทย"
(4) การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่19).
วันที่ 21-27 มีนาคม เจ้าหลาวคาบ่านารีสอร์ท
จันทบุรี
1. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่19).
วันที่ 21-27 มีนาคม เจ้าหลาวคาบ่านารีสอร์ท
จันทบุรี
2. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (On line)
1. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับ
หลักสูตร AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (On line)

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ทีผ่ ู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
1. สามารถนาองค์ความรู้มาใช้สอนเรือ่ ง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย
และนวัตกรรมแก่นักศึกษาได้
2. นาองค์ความรู้ Update มาสอนใน
รายวิชา 440 สุขลักษณะและสุขาภิบาล
เพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร

3. นาผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนได้

1. นาองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ
Startup
2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

3. สามารถนามาใช้ในการบริหาร
หลักสูตร

4. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

1. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

2. สามารถนามาใช้ในการบริหาร
หลักสูตร
1. สามารถนามาใช้ในการบริหาร
หลักสูตร
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ผู้ดาเนินการ
/เอกสารอ้างอิง

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
2. อบรมหลักสูตร ISO/IEC 17020:2012
Introduction and Internal Auditor Course
เลขที่ใบประกาศนียบัตร MASCI/I2007-08006
(1-3 กรกฎาคม 2563) โดย SGS Academy
3. อบรมหลักสูตร GHPs & HACCP System
Draft Revision 5-2020 Requirement and
Interpretation เลขที่ใบประกาศนียบัตร
LDI.TH.FS.GH-01.20.I.0327 (8-9 กรกฎาคม
2563) โดย SGS Academy
4.อบรมหลักสูตร GHPs & HACCP Draft Revision
5-2020 Guideline of Developing Documented
Information เลขที่ใบประกาศนียบัตร
LDI.TH.FS.GH-04.20.I.0002 (10 กรกฎาคม
2563) โดย SGS Academy
5. อบรมหลักสูตร GHPs & HACCP Draft
Revision 5-2020 Internal Audit เลขที่ใบ
ประกาศนียบัตร LDI.TH.FS.GH-03.20.I.0012
(29-30 กรกฎาคม 2563) โดย SGS Academy
6.อบรมหลักสูตร เทคนิคการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อาหารในยุค COVID-19 (10-11
สิงหาคม 2563) โดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Training the
Trainer และ Train to Professional เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและผูป้ ระกอบการด้วย
กระบวนการ Design Thinking เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ทางานร่วมกับผูป้ ระกอบการ ให้แก่บคุ ลากรของ
หน่วยงานเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย โดยเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (23-25
กรกฏาคม, 6-8 และ 20-21 สิงหาคม, 3-4
กันยายน, 5-7, 16-18 และ 30พฤศจิกายน และ
1 ธันวาคม 2563.
1. เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพ
ระดับหลักสูตร AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (On line)
2. เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
กาหนดแนวทางในการเตรียมข้อมูล ให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ทีผ่ ู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
2. สามารถนามาใช้ในการสอนและการ
บริการวิชาการ

3. สามารถนามาใช้ในการสอนและการ
บริการวิชาการ

4. สามารถนามาใช้ในการสอนและการ
บริการวิชาการ

5. สามารถนามาใช้ในการสอนและการ
บริการวิชาการ

6. สามารถนามาใช้ในการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ

7. สามารถนามาใช้ในการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ

1. สามารถนามาใช้ในการบริหาร
หลักสูตร
2. สามารถนามาใช้ในการบริหาร
หลักสูตร
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ผู้ดาเนินการ
/เอกสารอ้างอิง

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม /
อ้างอิงหนังสือตอบรับ

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
AUN-QA (Criterria 9.2) วัน ที่ 29 มี น าคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมคุณภาพการ
จั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ สู่ ค วามเป็ น
อาจารย์มืออาชีพ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินอายุการ
เก็บรักษาของอาหาร วันที่ 25-26 สิงหาคม
2563 โดย บริษัทห้องปฏิบัตกิ ารกลาง (ประเทศ
ไทย จากัด) มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขต
บางเขน
(1) เข้าร่วมโครงการ ”แพลตฟอร์มเร่งรัดการ
เติบโตธุรกิจที่ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
ลึก (NSTDA Deep Tech Acceleration Program)”
โดยสนับสนุนจาก บพข. โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
25-28 กุมภาพันธ์ 2564
(2) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 12th
International Conference on Science,
Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,
Thailand, ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ทีผ่ ู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

3. สามารถนามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. เพื่มพูนความรู้เพื่อนามาใช้ในงานสอน
และงานวิจัยได้

1. เพิ่มพูนความรูใ้ นด้านการนางานวิจัย
และนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจในการทา
Start up จากงานวิจัยและเทคโนโลยีเชิง
ลึก โดยหลังอบรมเกิดแนวทางการ
ทางานวิจัยของนักศึกษาเพื่อต่อยอดใน
การเป็นผู้ประกอบการ
2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

อ้างอิง: การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9]
หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามผลการการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจาหลักสูตร โดยผ่าน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ให้มีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกาหนดให้บุคลากร ดาเนินการประเมินผล
งาน ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม โดยบุคลากรสายวิชาการ จะได้รับการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานขั้นต้นจากหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์ม ปวช 02) ครอบคลุม
• ภาระงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย (ตารางที่ 17) การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
• ภาระงานระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
• การพัฒนาตนเอง
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• การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
• งานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
• พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
โดยมีผลการประเมินและเปรีย บเทียบประเภท และจานวนงานวิจัย กั บเกณฑ์มาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 17 ทุนวิจัยที่ได้รับในปีการศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

ชื่อทุนโครงการ
1. การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผล
ล า ไ ย ส ด เ พื่ อ ท ด แ ท น ก า ร ร ม
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2. การพั ฒ นาต้ น แบบเครื่ อ งตรวจวั ด
ความแก่ ข องทุ เ รี ย นด้ ว ยเซ็ น เซอร์
ไมโครเวฟ

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลา้
เลิศ

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

1. การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนใช้งาน
ตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบอุโ มงค์
สลั บ ทิ ศ ทางก๊ า ซอิ น ฟราเรด-ลมร้ อ น
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารหมั ก เชื้ อ เห็ ด
หลินจือในน้าลาไย
2. การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดมุก
จากเฉาก๊วย

3. การพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ม ไซเดอร์ ล าไย
ผสมเม็ดบีดส์สารสกัดเมล็ดลาไย
4. การพั ฒ นาเครื่อ งหมั ก น้าส้ ม สายชู
จากเนือ้ ผลกาแฟ

ปีที่ได้ทุนวิจัย (มูลค่า)
2563
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(2,325,600 บาท)
2564
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(2,943,688บาท)
2563
ทุนบัณฑิตศึกษา
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(108,000 บาท)
2563
ทุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(350,000 บาท)
2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท แอลพีเอชพี
มาร์เก็ตติ้ง จากัด
(200,000 บาท)
2563
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร (45,000 บาท)
2563
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทกาแฟ
ชาวไทยภูเขา จากัด
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ชื่อ-สกุล

ชื่อทุนโครงการ
5. การกลั่นน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้
หอมเพื่อทาสเปรย์ไล่ยุง

ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม 1. การพัฒนาสูตรตารับสมุนไพรอัดเม็ด
ที่ มี ก ารใช้ ส าหรั บ การผลิ ต น้ านมใน
มารดาหลังคลอด
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัลซามิกจาก
เนื้อกาแฟ

4. การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากทุเรียน
เ ป็ น ส า ร ส กั ด เ ชิ ง ห น้ า ที่ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชสาอาง และวัสดุ
ภัณฑ์
5. การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ
จากผักและผลไม้อนิ ทรีย์

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ

1. การใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงแบบจังหวะ
ช่วยสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง

2. การแปรรู ปผลผลิ ต ทางการเกษตร
ด้ ว ยระบบอบแห้ ง แบบผสมผสาน
อัจฉริยะ

ปีที่ได้ทุนวิจัย (มูลค่า)
(497,310 บาท)
2563
สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(50,000 บาท)
2561-2563
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
( 600,000 บาท)
2563
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและวิสาหกิจ
ชุมชนผสมผสานบ้านศาลาไทย
(211,200 บาท)
2563
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทกาแฟ
ชาวไทยภูเขา จากัด
(396,000 บาท)
2563
สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
(3,645,800 บาท)
2563
ทุน สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(80,000 บาท)
2563-2564
โครงการทุน พวอ. ระดับปริญญา
โท
(276,000 บาท)
2563
ทุนงบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจาปี 2563
(450,000 บาท)
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ชื่อ-สกุล

ชื่อทุนโครงการ
3. การศึ ก ษาผลของสมบั ติ ท างเคมี
กายภาพและการใช้ พ ลั ง งานของการ
อบแห้งใบมะกรูดด้วยระบบผสมผสาน
ของฮีตเตอร์และปั๊มความร้อน
4. การผลิต เต้าหู้ปลอดภัยโดยการลด
การใช้สารเคมี

ปีที่ได้ทุนวิจัย (มูลค่า)
2563
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาสานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.)
(80,000 บาท)
2563
ทุนโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(50,000 บาท)

หมายเหตุ หลักฐานการได้ทุน
ตารางที่ 18 สถิติจานวนทุนที่ได้รับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563
ปี
การศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

จานวน
ทุน
5
13
11
9
11

มูลค่ารวม
(บาท)
1,179,200
9,421000
4,102,600
4,222,520
11,296,288

นศ.โท/
เอก
4
6
5
5
5

จานวนผลงานทางวิชาการ
(ชิ้น)
14
15
16
16
21

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

จากตารางที่ 17 และ 18 แสดงทุนวิจัยที่ได้รับในปีการศึกษา 2563 จะเห็นได้ว่าหลัก สูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยคณาจารย์ในหลักสูตรได้ขอทุน
สนับสนุนการทาวิจัย เพื่อสร้างผลงาน โดยมีการใช้กลไกเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก
ได้ มี หั ว ข้ อ การท าวิ จั ย และเงิ น สนั บ สนุ น ด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2559-2563 โดย
ผลงานวิจัยของอาจารย์ยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าประกวดระดับนานาชาติ และ
ได้ รั บ รางวั ล ซึ่ง กระตุ้น ให้มี ก ารท าวิ จัย และขอทุน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในปี 2563 อาจารย์ ป ระจา
หลักสูตรมีการได้รับทุนวิจัยจานวน 17 ทุน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 11,296,288 บาท เทียบเป็นสัดส่วนเงิน
วิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 1,882,714.6 บาทต่อคน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า
มาตรฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดไว้ คื อ 190,000 บาท ต่ อ คน (อ้ า งอิ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
มหาวิทยาลัยปี 2563) ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2563 ด้านการวิจัย

ส่วนการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่คณาจารย์นั้น คณะฯ ได้ดาเนินการอยู่เป็นประจา
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะฯ ได้มอบประกาศนีย บัต รแก่ค ณาจารย์ใ นหลัก สู ต รที่ ท า
ชื่อเสียงให้แก่คณะ และหลักสูตรในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (อ้างอิง งานสัมมนาทบทวน
แผนฯ) ดังภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 การมอบใบประกาศนียบัตรผู้สร้างชื่อเสียงและผลงานให้แก่คณะฯ
และหลักสูตรฯ ประจาปี 2563
6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มี ก ารตรวจสอบ
ประเมินและเปรียบเทียบประเภท และจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการ
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พัฒนา โดยอ้างอิงเกณฑ์กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ จากคู่มือ สกอ. 2557 เนื่องจาก
มีขอ้ มูลสถิติเดิมเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558-2563 ดังแสดงในตารางที่ 20 และ 21
ส่วนตารางที่ 22 เป็นการเปรียบเทียบประเภทและจานวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี
2558-2563 โดยแสดงให้เห็นถึงปริมาณและคุณภาพผลงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้
ให้เห็นว่า คณะฯ มีการกากับติดตามบุคลากรทางวิชาการ มีการสนับสนุน และให้การชื่นชมยกย่อง
ผลงานงานวิชาการ โดยทิศทางการทาวิจัยของหลักสูตร และคณะฯ มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ทางด้านการเกษตรและอาหาร ระดับนานาชาติ
ตารางที่ 20 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร นับชิน้ งานตามปีปฏิทิน
ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
กพอ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั น อนุ มั ติแ ละจั ด ทาเป็ น ประกาศให้ ทราบเป็ น การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
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ข้อ

7
8

9
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12
13
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15

ข้อมูลพื้นฐาน

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ ว่ า จ้ า งให้
ดาเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจด
ทะเบียน
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
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หมายเหตุ ใช้ เ กณฑ์ ต ามคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557
ตามตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 เรื่องคุณภาพอาจารย์
ตารางที่ 21 เอกสารอ้างอิงรายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ นับชิน้ งานตามปีปฏิทิน 2563
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พิสินี เสือสืบพันุธ์ สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร และจตุรภัทร วาฤทธิ์. 2563.
การวางแผนใช้งานและพัฒนาปรับปรุงตู้อบแห้งผลิตภั ณฑเกษตรแบบต่อเนื่องชนิดอุโมงค์ด้วย
ก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน สาหรับกล่มุวิสาหกิจชุมชน. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความ
ร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่19). น. 211-217. วันที่ 12-13 มีนาคม เจ้าหลาว
คาบ่านารีสอร์ท จันทบุรี.
สาริณี คาแปง, วลัยกร บุญชุม, เจษฎา มีทรง, กาญจนา นาคประสม และ นักรบ นาคประสม.
2563. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเนือ้ ปลาบดแผ่นกรอบจากเศษเหลือกระบวนการ
แปรรู ป ปลาหนั ง ลู ก ผสม (บึ ก สยาม). การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ศ วกรรมอาหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน (ครั้ ง ที่ 6). วั น ที่ 6 มี น าคม 2563.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย.

คะแนน

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.2
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ลาดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
21. ฐิ ติ ช ญาภั ท ร ชลาชั ย , ฑิ ฆั ม พร ไชยวงค์ , นั ก รบ นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิ จ และ
กาญจนา นาคประสม. 2563. ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาดอกเอื้องคา. การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมอาหาร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน (ครั้ ง ที่ 6). วั น ที่ 6 มี น าคม 2563.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย.
ผลรวมถ่วงน้าหนัก

คะแนน
0.2

13.4

ตารางที่ 22 ประเภทและจานวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี 2558-2563

ปี
การศึกษา

2558
2559
2560
2561
2562
2563

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

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

รวม

ตัว
ผลงาน
ตีพิมพ์
ต่อบุคลา
การสาย
วิชาการ

14
14
15
16
16
21

2.8
2.8
3.0
3.2
3.2
3.5

ตารา
(1.0)

1
1
-

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเภทและจานวนของการเผยแพร่งานวิจัยตั้งแต่ปี 25582563 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยจานวนชิ้นผลงานที่เพิ่มขึ้นมีระดับคุณภาพสูงขึ้นด้วยเช่นกัน (เพิ่มระดับ
ความเป็นนานาชาติ) ในขณะที่ ตัวผลงานตีพิมพ์ต่อบุคลาการสายวิชาการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลมาจากการวางแผนการดาเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีแผนวงจร
ควบคุมภาพ (PDCA) โดยมีการส่งเสริมทั้งคุณภาพอาจารย์และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา
ส่วนตารางที่ 23 ทางหลักสูตรได้นาเสนอแนวทางการเทียบเคียงผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ชั ด เจนและโดยมี ค่ า มาตรฐาน
เทียบเคียงเพื่อชี้วัด โดยทางหลักสูตรเลือกใช้ตัวชี้วัดข้อ 7 อัตราส่วน นศ เข้า/อาจารย์ และข้อ 8
คะแนนผลงานวิจัย/อาจารย์ มาเพื่อเปรียบเทียบในเบือ้ งต้น
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ตารางที่ 23 ข้อมูลวิเคราะห์เทียบเคียงเพื่อการพัฒนา (Benchmarked) ของหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร ป.เอก โดยใช้ฐานข้อมูลปี 2563
ข้อมูลการเปรียบเทียบ
MJU
MJU
KMUTT
UPM
(ปี 2562) (ปี 2563)
Thailand
Malaysia
Thailand Thailand
1 จานวนอาจารย์ประจา
6
6
18
10
หลักสูตร
2 ตาแหน่งวิชาการ
รศ. = 2
รศ. = 2
ศ. = 2
ศ. = 4
ผศ. = 4
ผศ. = 4
รศ. = 9
รศ. = 4
ผศ. = 7
ผศ. = 2
3 ผลงานวิจัยของอาจารย์
Int. J. = 7 Int. J. = 8
Int. J. = 44 Int. J. = 37
ประจาหลักสูตร
J. = 3
J. = 3
Conf. = 12
Int. Conf. Int. Conf. =
=1
5
Conf. = 5 Conf. = 5
4 จานวนนักศึกษาเข้า
3
4
23
14
5 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
J. = 2
J. = 3
Int. Conf. = 1 Int. J. = 28
สาเร็จการศึกษา
Int. Conf. Conf. = 1
Conf. = 3
=1
Conf. = 1
6 จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ส า เ ร็ จ
3
1
17
14
การศึกษา
7 อัตราส่ว น นศ เข้า/อาจารย์ 0.50
0.67
1.27
1.40
(4/1)
8 คะแนนผลงานวิจัย/อาจารย์
1.80
2.23
2.58
3.70
(3/1)
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 6 – คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์
ย่อย
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

มีการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ - การฝึ ก อบรม
ครบถ้ ว น เป็ น ไปตามเกณฑ์ข อง คณะฯ และพัฒนาตนเอง
และมหาวิทยาลัย
- ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
พัฒนาและติดตามผลของระบบ
IDP ระบบ IDP online
online ผ่านคณะ
หลักสูตรมีผลงานวิจัยสูงกว่าเกณฑ์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารยกย่ อ งชมเชย
ผู้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งและผลงานให้ แ ก่ ค ณะฯ
และหลักสูตร
เพิ่มเกณฑ์ผลงานวิจยั สูงขีน้ กว่าเดิมเมื่อ
เทียบกับปีการศึกษา 2563

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป

งานสัมมนา
ทบทวนแผนฯ

ผลั ก ดั น ในมี ก ารเพิ่ม ผลงานวิจั ย
ตาแหน่งวิชาการ และทุนสนับสนุน
วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการจาก
ภายนอก
ประเมินคุณภาพและผลงานของ
สายวิชาการทุกปีการศึกษา และมี
การพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
พัฒนาเกณฑ์การให้รางวัลจาก
นโยบายผ่านคณะ

ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์

เพิ่มเกณฑ์ผลงานวิจยั ให้สูงขีน้ ตาม
ตัวเทียบเคียง

58
AUN-QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 7
1. มีการดาเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ
การวางแผนความต้ อ งการห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานบริก ารนัก ศึก ษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ าคุณภาพและจานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีก ารก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์ก ารคัดเลือกในการ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้
ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์
3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกาหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และมีการดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความ
จาเป็นพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและ
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 มีการดาเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ) [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการบริหารการใช้
งานบุคลากรสายสนับสนุนรวมกันกับทางหลักสูตรวิศวกรรมอื่น ๆ อีก 5 สาขา ซึ่งมีจานวน 4 ราย
คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (นายประถม พิชัย) เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (นางสาวจีราพร ทิพย์
เนตร) เจ้าหน้าที่การเงิน (นางสุนทรี หาญพรหม) และ วิศวกรโลหการ (นายประพันธ์ จิโน)
ส่วนทางมหาวิทยาลัยได้มีก ารก าหนดแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
บริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนต่ออาจารย์ให้
น้อยที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันมีสัดส่วนที่มาก ดังนั้น จึงได้มีการรับบุคลากรสายสนับสนุนในกรณีที่
ทดแทนผู้ลาออกเท่านั้น สาหรับหากส่วนงานใดมีบุคลากรที่เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์
อัตรากาลังของส่วนงานนั้นก่อน หากมีอัตรากาลังที่เพียงพอแล้ว ก็จะไม่จัดสรรอัตรากาลังทดแทน
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ให้ (อ้ า งอิ ง : มติ ที่ ป ระชุ ม กรณี บุ ค ลากรที่ เ กษี ย ณอายุ ) และกรอบอั ต ราก าลั ง เพิ่ ม ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
มหาวิท ยาลั ย จะใช้วิธี ก ารให้ลู ก จ้ า งชั่วคราวที่ป ฏิบัติ ม านานสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุเ ป็นพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง : มติที่ประชุมให้รับลูกจ้างชั่วคราวสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ) ซึ่งเป็น
การช่ ว ยเหลื อ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และลดกรอบอั ต ราลู ก จ้ า งชั่ ว คราวพร้ อ มทั้ง
ประหยัดงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ตารางที่ 24 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรร่วมสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรม
อาหาร ทั้ง 5 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
บุลากรสายสนับสนุน

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

ระดับมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ปริญญาโท

ระดับคณะ
ปริญญา ปริญญาโท
ตรี
1
1
-

ระดับหลักสูตร

30
-

11
3
-

-

-

4

-

1

-

-

2

-

1

4

2
-

4

จากตารางที่ 24 จะเห็นว่าทางหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 4 ท่าน
(ใช้งานร่วมกัน 5 หลักสูตร) ดังนั้นจึงร่วมสนับสนุนงบประมาณของสาขาให้ไว้เป็นงบส่วนกลางใช้
สนับสนุนบุคลากรทั้ง 4 ท่าน ไปพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในแต่ละปี เช่น การอบรมระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
งานอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และการดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น
7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกใน
การแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตาม
คู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามแนว Competency (อ้างอิง : คู่มือมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง )
และก าหนดให้ บุ ค ลากรผู้ ส มั ค รตั้ ง แต่ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป ต้ อ งมี ผ ลทดสอบความสามารถ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย และในกระบวนการสรรหายั ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ คณะกรรมการออกข้ อ สอบที่ อ อกข้ อ สอบภาคความรู้
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ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่รับสมัครอย่าง
แท้จริงมาบรรจุในตาแหน่งดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้น เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) นอกจาก
การดาเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการสรรหามีการใช้ระบบ
คุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรู้ความสามารถในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ใ นการ
ทางาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและดารงตาแหน่งในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ได้มา
ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย
ได้มีโ อกาสบรรจุเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ้างอิง : มติที่ป ระชุมการประเมิน
พนักงานรายได้เข้าสู่พนักงานมหาวิทยาลัย ) เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้กั บ
มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุค ลากรสายสนับ สนุนมี career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (อ้างอิง : มติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้กาหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และ
เห็นชอบกรอบประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ด้วยผลงานให้กับทุกตาแหน่งโดยไม่จากัด
จานวน ทั้งนี้ ยกเว้นตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ โดยต้องขอประเมินค่างาน
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการวิเคราะห์ค่างานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้ใช้วางแผนแนวทาง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรไว้ในอนาคตเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่านสนับสนุน
เกษียณอายุราชการในอีก 5-10 ปีข้างหน้าต่อไป โดยกลไกการพัฒนาได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจาก
ส่วนกลาง เพื่อวัดมาตรฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาและเชิดชูผลงาน
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้
ความสามารถของบุ ค ลากร ตั้งแต่ปี 2552 และต่อมาในปี 2553 ได้นาการประเมิน สมรรถนะ
ดังกล่าว มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่

61
โจ้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน โดยได้จัดทาเป็น
คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรประเภทสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย และปัจจุบันสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จะใช้หัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ของแต่ละตาแหน่ง
ในการประเมินตามคู่มอื สมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
ในส่วนของการติดตามการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนั้น กองการเจ้าหน้าที่ ได้นาผลการ
ประเมิ น สมรรถนะของบุ ค ลากร โดยใช้ ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการ/
ลูกจ้างประจา (รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน) / ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบ 1
ตุลาคม ของปี - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ที่แต่ละส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานมายังกองการเจ้าหน้าที่
และนาผลการประเมินดังกล่าวมาดาเนินการสรุปเป็นผลการประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในแต่ละปี และนาหั วข้ อสมรรถนะที่มีบุ คลากรประเมิ นสมรรถนะได้ ต่ ากว่ าค่ ามาตรฐาน ไปศึกษา
รายละเอียด เพื่อนาไปจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะในด้านนั้น ๆ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินสมรรถนะตามคู่มือสมรรถนะฯ ดังกล่าว มาใช้ในการ
วัดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
เห็นว่าสมรรถนะดังกล่าวควรมีการปรับปรุง เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้การทางานของบุคลากร
สายสนับสนุน มีการทางานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการก าหนดสมรรถนะมาตรฐานของตาแหน่ง
ดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง ซึ่ง
คาดว่าจะได้สมรรถนะที่ได้ทาการปรับปรุงนาไปใช้ในปีงบประมาณ 2564 อย่างสมบูรณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้ใช้แนวทาง
ตามที่มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ไ ด้มีก ารจัดท าสมรรถนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยมีผลประเมิ นเป็น
ประจาทุกปี พร้อมสนับสนุนเงินรายได้ของสาขาให้ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง
7.4 มีก ารวินิจฉัย ความต้อ งการการฝึก อบรมและพัฒนาตนเองของบุ คลากรสาย
สนับสนุน และดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มหาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร
จากแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : IDP ที่ (อ้างอิง : แบบฟอร์ม
IDP) และการวิเคราะห์ช่องว่าง Gap Analysis จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร แยกตามตาแหน่ง
งานหรือภาระงานที่รับ ผิด ชอบ (อ้างอิง : รายงานข้อมูล Gap Analysis) เพื่อนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาและการฝึกอบรม โดยมหาวิทยาลัยได้นาข้อมูลดังกล่าวนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร (อ้างอิง : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร) และ (อ้างอิง : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 หน้าที่ 14) เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา
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บุคลากร โดยได้จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ 2563 (อ้างอิง : แผนการ
บริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563) และกาหนดให้ทุกหน่วยงาน
นาแผนดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน (อ้างอิง : บันทึกข้อความที่
อว 69.2.15/ว 11 เรื่องการส่งแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563)
มีก ารติด ตามด้านการพั ฒนาตนเองตาม IDP ที่บุคลากรได้ก าหนดไว้นั้นเป็นไปตามที่
กาหนดหรือไม่ โดยการประเมินจากผู้บังคับบัญชา และมีการประเมินแผนพัฒนาพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ในแผน (ตามแบบฟอร์ ม ปสน.02) พร้ อ มทั้ ง น าข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มาเป็นแนวทางในการวางแผนและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมเข้า
อบรม ในการพัฒนาบุคลากรของปีต่อไป (อ้างอิง : แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564) ดัง
แสดงในตารางที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงรายการและหลักสูตรที่เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนควรไปร่วมอบรม

หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้ใ ช้แนวทางตามที่
มหาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของบุคลากรตาม IDP ที่บุคลากรได้จัดทาขึ้น
และประสงค์เข้าฝึกอบรมตามความสนใจเป็นประจาทุกปี
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ตารางที่ 26 การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคคลากรสายสนับสนุน
ผู้ดาเนินการ
1. นางสุนทรี หาญพรหม

กิจกรรมที่เข้าร่วม
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่องขั้นตอนการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติง าน วั น ที่ 23 มิถุ น ายน 253 ณ คณะวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์
และบุ ค ลากร และโครงการบรรยายให้ ค วามรู้ สิ ท ธิ ข อง
พนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง วันที่ 28 สิงหาคม
2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การเป็ น ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green office) ณ วิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพั ฒ นาส่ ว นงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทาแผนพั ฒ นา
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 25 กันยายน
2563 ณ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอเมือง
จ.เชียงใหม่
5. เข้าร่วมโครงการวิศ วกรรมสัม พัน ธ์ วันที่ 17 กุมภาพั น ธ์
2564 ณ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
2. นางสาวจีราพร ทิพย์ 1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่องขั้นตอนการจัดทาคู่มือ
เนตร
ปฏิบัติง าน วั น ที่ 23 มิถุ น ายน 253 ณ คณะวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์
และบุ ค ลากร และโครงการบรรยายให้ ค วามรู้ สิ ท ธิ ข อง
พนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง วันที่ 28 สิงหาคม
2563 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การเป็ น ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green office) ณ วิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ
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ผู้ดาเนินการ

กิจกรรมที่เข้าร่วม
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพั ฒ นาส่ ว นงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทาแผนพั ฒ นา
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 25 กันยายน
2563 ณ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอเมือง
จ.เชียงใหม่
5. เข้าร่วมโครงการวิศ วกรรมสัม พัน ธ์ วันที่ 17 กุมภาพั น ธ์
2564 ณ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
6. เข้ า ร่ ว มโครงการสั ม มนาเกณฑ์คุ ณ ภาพระดั บหลั ก สู ต ร
AUN-QA วันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams
3. ว่าที่ร้อยตรี ร.ต.ประถม 1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่องขั้นตอนการจัดทาคู่มือ
พิชัย
ปฏิบัติง าน วั น ที่ 23 มิถุ น ายน 253 ณ คณะวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้ า ร่ ว มโครงการรณรงค์ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” วันที่ 26
สิ ง หาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุม 2201-2 อาคารศู น ย์ สั ต ว
ศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร
และสถานที่ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2563 ณ ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การเป็ น ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green office) ณ วิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพั ฒ นาส่ ว นงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทาแผนพั ฒ นา
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 25 กันยายน
2563 ณ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอเมือง
จ.เชียงใหม่
6. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมสั มพั นธ์ วันที่ 17 กุมภาพั น ธ์
2564 ณ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
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4. นายประพันธ์ จิโน

กิจกรรมที่เข้าร่วม
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
1. เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่องขั้นตอนการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติง าน วั น ที่ 23 มิถุ น ายน 253 ณ คณะวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เข้ า ร่ ว มโครงการรณรงค์ ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” วันที่ 26
สิ ง หาคม 2563 ณ ห้ อ งประชุม 2201-2 อาคารศู น ย์ สั ต ว
ศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร
และสถานที่ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2563 ณ ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การเป็ น ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green office) ณ วิ ศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพั ฒ นาส่ ว นงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทาแผนพั ฒ นา
ส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 25 กันยายน
2563 ณ รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา และรีสอร์ท อาเภอเมือง
จ.เชียงใหม่
6. เข้าร่วมโครงการวิศวกรรมสั มพั นธ์ วันที่ 17 กุมภาพั น ธ์
2564 ณ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
7. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องการชุบแข็งโลหะ

อ้างอิง: การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
7.5 มีก ารบริห ารผลการปฏิบั ติ ง านรวมถึ งการตอบแทนและการเห็ น คุ ณ ค่ า การ
ยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5]
มหาวิท ยาลั ย มีก ารยกย่องบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลการปฏิบัติงานดี ดีเ ด่นในด้าน
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในทุ ก ปี ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดย
มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจา ดีเด่น
(อ้างอิง : คาสั่งคณะทางานฯ) และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจาดีเด่น
(อ้างอิง : คาสั่งคณะกรรมการคัดเลือก) โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์
เดี ย วกั น กั บ ของข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ าดี เ ด่ น (อ้ า งอิ ง : หลั ก เกณฑ์ ) โดยอนุ โ ลมตาม
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หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ การครองคน ครองตน ครองงาน และผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งผลให้คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณา
คัดเลือก ข้าราชการและลูกจ้างประจาปี 2563 จานวน 1 คน ส่งผลไปยังต่อกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อ้ า งอิ ง : หนั ง สื อ ส่ ง รายชื่ อ ไปยั ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
โดยข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาดีเด่น จะได้เข้าพิธีมอบเกีย รติบัตร เข็มเชิดชูเกีย รติ
(ครุฑทองคา) และหนังสือที่ระลึกในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และได้รับการ
จัดสรรวงเงินเลือ่ นค่าจ้างเพิ่มเติมจากส่วนกลาง เป็นประจาปีทุกปี
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้ใ ช้แนวทางตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการยกย่ อ งบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี ดี เ ด่ น ในด้ า น
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในทุ ก ปี ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดย
มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ประสานการคั ด เลือ กข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ดีเด่น ซึ่งหลักสูตรและคณะฯ ดาเนินการส่งตัวแทนเข้า
ประกวดทุกปี
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์
การดาเนินการในปัจจุบัน
ย่อย
7.1 หลั ก สู ต รมี ก ารด าเนิ น งานตามเกณฑ์ที่
7.2 มหาวิทยาลัยกาหนด ครบทุกขั้นตอน
7.3
7.4
7.5

หลักฐาน
- ระบบ IDP
online
- แบบฟอร์ม
ปสน.02

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
ควรวางแผนให้ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนพัฒนางานหรือทักษะที่
เอื้อ ต่อ การช่วยเหลือด้านการทา
วิจัยของหลักสูตร
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AUN-QA criterion 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)

เกณฑ์คุณภาพที่ 8
1. มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ
โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจาเป็น
4. มีการจัดการให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา
และการบริ ก ารสนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นและความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางาน
5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้เพื่อสนับสนุนผลสาเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้าง
เสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย
8.1 มีการกาหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและ
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีการประชุมเพื่อจัดทา
แผนโครงสร้างการรับนักศึกษาตามภาพที่ 14 และการประกาศรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบน
เว็ บ ไซต์ ดั ง ภาพที่ 15 โดยเอกสารประกาศการรั บ สมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย มีการกล่าวถึงจานวนรับนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
คุ ณสมบัติเ ฉพาะสาขา ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ วิธีก ารส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัคร รวมถึงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลการ
สอบคัดเลือก และเกณฑ์การรับนักศึกษาไว้อย่างชัดเจน ส่วนแผนโครงสร้างการรับนัก ศึก ษาได้
พิจารณาตามปัจจัยหลักคือ งบประมาณ ต้นทุนการศึก ษา ภาระงานอาจารย์ (ดูการวิเคราะห์ใน
หัวข้อที่ 6.2) และหัวข้องานวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนในปีนั้น ๆ (ดูการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 6.4)
เป็นต้น โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติเบื้ องต้นตามที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 และเกณฑ์ข้อบังคับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีประกาศสื่อสารการรับนักศึกษาบน
เว็บไซด์สถาบันเป็นประจาทุกปี
ทางหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ และ Face book และแผ่น
พับของหลักสูตรเพิ่มเติม และได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรป.โท และป.เอก ให้กับ
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นักศึกษาป.ตรี ปี 4 ที่กาลังจะจบการศึกษา (ภาพที่ 16) โดยการรับเข้านักศึกษาใหม่ทางหลักสูตรได้
มีการกาหนดเกณฑ์ประเมินจากคะแนนผลสอบข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนาข้อมูลพื้นฐาน
ทุก ๆ ด้านมาช่วยจัดการเรียนการสอน (ดูการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 8.2) และส่งเสริมการพัฒนาไปสู่
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรต่อไป
คณะกรรมการหลักสูตรฯ กาหนดจานวนการรับนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
- งบประมาณการบริหารงานของหลักสูตรฯ
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อจานวนนักศึกษา
จากนั้นกาหนดเกณฑ์การรับศึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ เช่นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รับทราบเกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการรับนักศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม

หลักสูตรฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่เปิดรับ,
เกณฑ์การรับนักศึกษา และกาหนดการต่าง ๆ สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น
ทุนช่วยเหลือค่าเทอมและค่าใช้จ่ายบางส่วนจากคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
ทุนวิจัยที่คณาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

ภาพที่ 13 แผนโครงสร้างการรับนักศึกษา และการประกาศเกณฑ์การรับนักศึกษา

ภาพที่ 14 การประกาศรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบนเว็บไซต์
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ภาพที่ 16 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาป.ตรี ปี 4
8.2 มีการกาหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประเมิ น
กระบวนการและเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี เ พื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ดังรายละเอียดกระบวนการในภาพที่ 17 โดยมีการประชุมเพื่อวางแผนการรับนักศึกษา
กาหนดเกณฑ์และจานวนรับเข้า กาหนดช่องทางประชาสัมพันธ์ จากนั้นดาเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาวิชา และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อดาเนินการสอบผู้สมัครด้วยการสอบ
สัมภาษณ์และการสอบข้อเขียนเพื่อนาผลสอบประเมินความรู้และความพร้อมของผู้สอบรายบุคคล
หลังจากทราบจานวนผู้ศึกษารับเข้าซึ่งส่วนใหญ่ไม่ครบตามจานวนความต้องการรับเข้าก็ได้มีการ
วิเคราะห์เพื่อหาช่องทางประชาสัมพันธ์และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเพื่อปรับกระบวนการและเกณฑ์
การรับเข้าต่อไป ผลการวิเคราะห์ทาให้ทราบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญา

71
เอกจานวน 2 คน ได้จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ตอ้ งการศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น อนาคตจึงมีแผนจะประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ศิษย์เก่าที่เคยสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอาหารโดยคณาจารย์จะทาการ
ทาบทามด้วยวาจาผ่านช่องทางโทรศัพท์

PLAN
• ประชุมวางแผนรับนักศึกษา
• กาหนดเกณฑ์และจานวนรับเข้า
• กาหนดช่องทางประชาสัมพันธ์

ACT
• วิเคราะห์จานวนของผู้สมัครเพื่อหา
ช่องทางประชาสัมพันธ์และ
กลุ่มเป้าหมาย
• ประชุมหารือเพื่อปรับกระบวนการ
และเกณฑ์การรับเข้า

DO
• ดาเนินการประชาสัมพันธ์
• แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ
• จัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

CHECK
• ประเมินผลการสอบของผู้สมัคร
• ตรวจสอบจานวนนักศึกษารับเข้า

ภาพที่ 17 การประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ได้มีแผนโครงสร้างการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังภาพที่
18 โดยใช้ผลประเมินจากคะแนนสอบข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร เป็นการกาหนดสิ่ง
ที่ต้องเตรียมความพร้อมเป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนกลางเป็นผู้ควบคุม
และติดตาม โดยให้กลับมาสรุปและนาเสนอผลในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถูก
นามาใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2563 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ผลการเรียนที่คาดหวังของ
หลักสูตร
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คณะกรรมการหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลประเมินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อพิจารณาความพร้อมว่า
ต้องเรียนวิชาพื้นฐานหรือปรับพื้นฐานพร้อมด้านใดหรือไม่

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประสานงานเปิดรายวิชาพื้นฐาน หรือจัดโครงการปรับพื้นฐาน
เฉพาะด้านโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของหลักสูตรฯ หรืองบประมาณจากคณะ

หลักสูตรฯ มีโครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาทุกปีดังนี้
- แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนกลาง เพื่อให้คาแนะนาการปรับตัวขณะเรียนและ
รายวิชาที่ต้องเรียนตามหลักสูตรฯ และเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
- จัดทาโครงการอบรม I-Thesis และ EndNote เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาดุษฎี
นิพนธ์แก่นักศึกษา

ภาพที่ 18 แผนโครงสร้างการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
8.3 มี ร ะบบในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการศึ ก ษาและภาระการเรี ย นของ
นักศึกษาที่เพียงพอ [3]
เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร จึงได้ติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียน
ของผู้เรียนนี้ได้มีการถกถึงผลการเรียนรู้รายบุคคลทั้งในด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และ
ความรับผิดชอบ (A) มิติของความรู้ (K) และด้านทักษะ (S) นอกจากนั้นในวิชาสัมมนาได้มีกิจกรรม
นาเสนอรายงานความก้ าวหน้าของผลการศึก ษาและความก้าวหน้าของการท าดุษ ฎีนิพนธ์ โดย
คณาจารย์มีการให้ข้อมูลป้อนกลับรายบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบในสิ่ง ไว้ถูกต้องดีและสิ่งที่ยั งมี
ข้อบกพร่องเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งได้มีการบันทึกความก้าวหน้าและผลการศึกษาอย่าง
เป็นระบบไว้ในแบบฟอร์มประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาสัมมนา และจากเกณฑ์ผลสอบต่างๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ค่อนข้างผ่อนปรนเวลาให้กับผูเ้ รียน (ดังภาพที่ 9) ทาให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
ได้อย่างล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา หลักสูตรจึงจัดทาแบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และ
ภาระการเรียนของนักศึกษารายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษาทั้งเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อเร่งรัดและ
กวดขัน ดังขั้นตอนกระบวนการดังภาพที่ 19 และได้ทดลองใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยยัง มีระบบติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนดุษฎีนิพนธ์ ผ่านระบบ i-
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Thesis ซึ่ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ส ามารถเข้ า ติ ด ตามผลของนั ก ศึ ก ษา ป.เอก ที่ ร ายงาน
ความก้าวหน้าการทาดุษฎีนิพนธ์ของตนเองได้ตั้งแต่การพิมพ์โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนถึงจัดทา
รูปเล่มรายงานดุษฎีนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ให้เสร็จก่อนขออนุมัติสอบดุษฎีนิพนธ์ ตัวอย่างการ
แสดงผลดังภาพที่ 20
นักศึกษาขอแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้พจิ ารณา
แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนพิ นธ์
ติดตามผลการประเมินระหว่างการศึกษา
Semester
ผลประเมินรายวิชา
ผลประเมินเพิ่มเติม
1
- วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร - การสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า
- วอ 791 สัมมนา 1
- การสอบวัดคุณสมบัติ
- วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
2
- วอ 792 สัมมนา 2
- การสอบโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์
- วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
3
- วอ 793 สัมมนา 3
- การสอบภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จ
- วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
การศึกษา
4
- วอ 794 สัมมนา 4
- การตีพมิ พ์บทความในวารสาร 1
- วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4
5
- วอ 795 สัมมนา 5
- วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5
6
- วอ 796 สัมมนา 6
- การตีพมิ พ์บทความในวารสาร 2
- วอ 896 ดุษฎีนพิ นธ์ 6
- การสอบดุษฎีนพิ นธ์

ภาพที่ 19 กระบวนการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษา
นอกจากนั้น การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึก ษาที่
ผ่ า นไปจะถู ก น ากลั บ มาทบทวนถึ ง ความเหมาะสมในวิ ธี แ ละกระบวนการติ ด ตามดั ง กล่ า วเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึนในปีการศึกษาถัดไป ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินการความก้าวหน้า
การเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาป.เอก รายงานความก้าวหน้ าการทาดุษฎีนิพนธ์ของ
ตนเอง โดยใช้ ก ารน าเสนอผลงานความก้ า วหน้ า เป็ น ภาษาอั ง กฤษ และใช้ ก ารถามตอบเป็ น
ภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทย ซึ่งผลประเมินความก้าวหน้าประจาปี โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง
เป็นลาดับ ดังการรายงานผลประเมินความก้าวหน้าผลการศึกษารายบุคคล สาหรับการประเมินผล
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เพื่อปรับปรุงกระบวนการในปีถัดไปสามารถดูข้อมูลได้จากการประเมินความพึ งพอใจสามารถดูได้
ในหัวข้อที่ 11.5

ภาพที่ 20 ผลการประเมินความก้าวหน้าและติดตามผลการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษาด้วยระบบ IThesis ของนักศึกษา ป.เอก
ตารางที่ 27 ผลการประเมินการความก้าวหน้าการเรียนเพื่อสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

6303507001
6103507001
6003507001
5903507001
5803507003
5703507001

นางสาวนฤมล บุญมี
นางสาววรัญญา เฟือ่ งชุ่ม
นางวรลักษณ์ สุรวิ งษ์
นางสาวสกาวเดือน แก้วดา
นายนราธิป สุจินดา*
นางสาวศรัลยภัคร์ ชานาญ**

ความก้าวหน้าสะสมร้อยละ ผลต่าง
1/2563
2/2563 เพิ่มขึ้น
10
70
80
90
90
90

30
80
100
100
100
100

หมายเหตุ * นักศึกษาสอบป้องกันดุษฎีนพิ นธ์แล้วเสร็จและรออนุมัติสาเร็จการศึกษา
** นักศึกษาสอบป้องกันดุษฎีนพิ นธ์แล้วเสร็จและรอวารสารอนุมัติตีพิมพ์

20
10
20
10
10
10

หมายเหตุ

สาเร็จการศึกษา
สาเร็จการศึกษา
รออนุมัติจบ
รออนุมัตติ ีพิมพ์
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8.4 มี ก ารจั ด ให้ ค าแนะน าทางวิ ช าการกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การแข่ ง ขั น ของ
นักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการทางาน [4]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมอาหาร ได้จัดให้
ค าแนะนาทางวิชาการ กิ จกรรมเสริมหลัก สูตร การแข่งขันของนัก ศึก ษา และบริก ารสนับ สนุ น
นักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางานอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2563 (ภาพที่ 21-24) เป็นกระบวนการตามแผนวงจรการควบคุมคุณภาพ
(PDCA) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่มถูกประเมินความ
พึงพอใจ โดยสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 11.5 นอกจากนั้นเพื่อสนองต่อกระบวนการ PDCA ของการ
จัด การกิ จกรรมเสริมหลั ก สู ตรเพื่อพั ฒนาคุณภาพผู้เ รียนให้ดีขึ้น ดังนั้นในปี 2563 หลัก สูตรจึง
ส่งเสริมกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยทักษะด้านภาษา การปฏิบัติงาน การนาเสนอ การเขียน และการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งทาให้นักศึกษาสามารถนาเสนอผลงานการวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมอาหารในการปฏิบัติงานหรือการเผยแพร่แก่สังคม โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การเข้าร่วมแข่งขันนาเสนอผลงานวิจัยในงาน The 6th Agricultural Engineering Student
Chapter Annual Regional Convention 2020 (6 th ARC 2020) - ASEAN Youth Innovation (Poster)
ระหว่ า งวั น ที่ 8-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จั ด โดย Universitas Brawijaya, ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
จานวน 1 ผลงาน (ภาพที่ 25)
2. การนาเสนองานวิจัย แบบปากเปล่าระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ The 12th
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XII) ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย ในรูปแบบ
ออนไลน์ จานวน 2 ผลงาน
3. การน าเสนองานวิ จั ย แบบปากเปล่ า ระดั บ ชาติ ในงานประชุ ม วิ ช าการ การถ่ า ยเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการครั้งที่ 19 ในวันที่ 12-13
มีนาคม 2563 ณ หาดเจ้าหลาว คาบาน่ารีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จานวน 1 ผลงาน
4. การน าเสนองานวิ จั ย แบบปากเปล่ า ระดั บ ชาติ ในงานป ระชุ ม วิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 ในรูปแบบออนไลน์ จานวน 1 ผลงาน
(อ้างอิง: ผลงานการนาเสนองานวิจัยของนักศึกษา)
นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในนาผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารไป
ใช้ประโยชน์ทางด้านการบริการวิชาการด้วยการเผยแพร่แก่สังคม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการทางานขึน้ อีกด้วย
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ภาพที่ 21 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2560
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ภาพที่ 22 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2561
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ภาพที่ 23 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2562
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A (2563)

P

D

C

A

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ทั้งสองหลักสูตร เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
• นักศึกษาเสนอให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

• คณาจารย์ประชุมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
โดยมีมติปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาสัมมนาให้เป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มเติมกิจกรรมให้
นักศึกษา ป.เอก ตั้งคาถาม และให้ข้อเสนอแนะงานแก่นักศึกษา ป.โท
• คณาจารย์มมี ติเห็นชอบให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษหรือการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อ
สร้างเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
• หลักสูตรจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Innovation and Potential of Alternative Proteins"
โดย คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ ในวิชา วก 490 สัมมนาวิศวกรรมอาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กับ
นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก
• หลักสูตรส่งเสริมการนาเสนองานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
• การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนาโดยให้ นักศึกษา ป.โท นาเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ถามตอบเป็นภาษาไทย และนักศึกษา ป.เอก นาเสนอและถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ

• คณาจารย์ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อทวนสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
• คณาจารย์ประเมินผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาจากการสังเกตการณ์และ
ให้คาแนะนาท้ายคาบเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

• คณาจารย์มมี ติให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อกระตุน้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนการสอนในวิชาสัมมนา เช่น
การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหรือส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นต้น
• นักศึกษาเสนอให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นที่นอกเหนือจากวิชาสัมมนามากขึน้

ภาพที่ 24 กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ประจาปี 2563
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ภาพที่ 25 โปสเตอร์ผลงานวิจัยในงาน The 6th Agricultural Engineering Student Chapter Annual
Regional Convention 2020 (6th ARC 2020)
8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร มีมติเห็นชอบในการกาหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายทุน
สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดัง ภาพที่ 26 เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สังคมและ จิตใจที่สร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล
1. การเพิ่มห้องปฏิบัติการทางด้านการแปรรูปอาหาร ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเป็นยา
และเทคโนโลยีแขนกลอัจฉริยะอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเรียนการ
สอนและการวิจัยดีขึน้
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์เ พิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการเรีย นการสอนและการวิจัย โดยในปี
2563 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ในการจัดซื้อตู้กรองอากาศสะอาด
แบบเป่าลมในแนวนอน เครื่องสูบลมแบบไร้น้ามัน ชุดฝึกหุ่นยนต์ชาญฉลาดต่อการสัมผัส และเครื่อง
ทอดสุญญากาศ รวมวงเงิน 4,434,000 บาท
3. การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะต่อชีวิตแบบ New Normal ในสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 เช่ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ที่ ท างเข้ า อาคารเรี ย น การติ ด ตั้ ง จุ ด จ่ า ย
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แอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าห้องเรียน และหน้าลิฟท์ เพื่อ
สร้างสุขภาวะส่วนบุคคลที่ดี
4. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ จึงลด
การเดินทางเข้ามหาวิทยาลัย ของนักศึก ษา เป็นสร้างสุขภาวะส่วนบุคคลที่ดีใ นสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19
5. การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการรเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น
Microsoft Office Microsoft Team และ Autocad ทาให้สะดวกต่อ การเรียนการสอนมากขึ้น
อี ก ทั้ ง หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด โครงการการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาด้ า นวิ ช าชี พ และ
วิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมย่อยภายใน
โครงการถูกออกแบบและสรรสร้างขึ้นเพื่อให้ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจทั้ง
คณาจารย์และนักศึกษา ให้มีแรงบันดาลใจในสร้างเสริมการเรียนการสอน หรือ สร้างแรงบันใจใน
การทาวิจัยของนักศึกษา รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล ซึ่งกิจกรรมย่อย ดังภาพที่ 27 ได้แก่
1. การเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายประสบการณ์การทางานด้านงานวิจัยและการสอนเพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อเข้าประกวด
แข่งขันในระดับนานาชาติ
3. การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดับ
นานาชาติ
4. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมระดับปริญญาตรี
(อ้างอิง วิดิทัศน์ออกค่ายอาสา)
5. การจัดกิจกรรมบริจาคของให้ศูนย์การเรียนมอวาคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เช่น ชุดนักเรียน
สื่อการเรียน อาหารแห้งและขนม ให้กับน้องๆ นักเรียน (อ้างอิง Facebook)
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ภาพที่ 26 แนวทางในการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประกาศค่าตอบแทน ผลงาน
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ปีการศึกษา

กิจกรรมย่อยในโครงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

2560

2561

2562

2563

ภาพที่ 27 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและ จิตใจที่สร้างเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 8 – คุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

8.1
8.2

หลั ก สู ต รมี ก ารสร้ า งกระบวนการ การ
ประเมิ น กระบวนการ ส าหรั บ การรั บ
นั ก ศึ ก ษา และคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาของ
หลักสูตรและมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน
-หลักสูตรมีระบบและเครื่องมือใช้ตดิ ตาม
ค ว า มก้ า ว ห น้ า ข อง นั ก ศึ ก ษา ระ ดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นรายบุคคล
-หลั ก สู ต รมี ก ระบวนการ PDCA เพื่ อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นและเสริ ม สร้ า ง
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั้ ง การเรี ย นการสอน
และกิจกรรมที่หลากหลาย

8.3
8.4
8.5

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป

เว็บไซต์ และ พัฒนาระบบประมวลผล ติดตาม
ค ว า มก้ า วหน้ า ของนั ก ศึ ก ษา
Face book

ร า ย บุ ค ค ล เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์
พั ฒ น า ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส า ห รั บ
ปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป โดยมี
การใช้งานเต็มรูปแบบตลอดช่วง
แบบประเมิน
ความก้าวหน้าผล การศึกษาของนักศึกษาจนสาเร็จ
การศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การศึกษา
ระบบการติดตามความก้าวหน้า
รายบุคคล
ของผู้เรียน
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AUN-QA criterion 9 สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
(Facilities and Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพที่ 9
1. มี ท รั พ ยากรกายภาพที่ ใ ช้ ด าเนิ น การหลั ก สู ต รรวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษา
ได้เหมาะสม
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ
นักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพืน้ ทีใ่ น
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน การทา
วิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้
7. มีการกาหนดและดาเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย
รวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผทู้ ี่มคี วามจาเป็นพิเศษ
9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้อ งบรรยาย
ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย
[1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อวางแผน จัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรีย นการ
สอน และอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ) ให้เพียงพอเพื่อส่งเสริมการศึกษา
และการทาวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 28 โดยจากการประเมินในช่วง 5-10 ปีนี้ จะมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมประมาณ 30-40 คน ดังนั้นจึงจัดให้มีห้องเรียนสาหรับเฉพาะกลุ่มนักศึกษา (แยก
ออกจากส่วนคณะ) อยู่ 3 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอ นอกจากนี้ยัง
จัดให้มหี อ้ งประชุมสัมมนากลางขนาดความจุ 25-30 คน เพื่อใช้ประชุมร่วมกัน
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ภาพที่ 5 ห้องเรียนที่ใช้ทาการเรียนการสอน ป.โท และ ป.เอก
9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอน และการวิจัย [3,4]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมอาหาร ได้จัด ให้มีห้อ งคลั ง
ความรู้ (Knowledge Room) ส าหรับ เป็นห้องนั่งพัก ผ่อน และใช้ศึก ษาค้นคว้าเอกสาร ตารา เล่ม
วิทยานิพนธ์บทความทางวิชาการเก่า ๆ ที่ได้มกี ารทาการรวบรวมตามกลุ่มประเภทงานวิจัยออกเป็น
แฟ้ม เช่น ด้านการอบแห้ง (Drying) ด้านการสกัด (Extraction) และด้านการสร้างแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) เป็นต้น ทาให้นักศึกษาสะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าการทา
วิจัย และหาข้อมูลเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 29 และมีห้องสมุดของคณะฯ
ที่ได้ให้บริการการยืมคืนหนังสือและพื้นที่สาหรับการเรียนรู้และการประชุม (Learning space and
Meeting space) ดังแสดงในภาพที่ 30 นอกจากนี้ในส่วนของห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็มีหนังสืออยู่ถึง
3,773 เล่มและวารสาร 38 รายชื่อสาหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
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ภาพที่ 29 แผนผังและการจัดคลังความรู้ทางวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก

ภาพที่ 30 พืน้ ที่สาหรับการเรียนรู้และประชุม (Learning and Meeting space)
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9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
และการวิจัย [1,2]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารจั ด
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ใ ห้เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 31

ภาพที่ 31 แผนผังและการจัดห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
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นอกจากนี้ใ นปี 2563 ทางหลัก สูตรฯ ได้จัดท าห้องปฏิบัติก ารทางวิศวกรรม 2 เพิ่มเพื่อ
สนับ สนุนในการท างานวิจัย กระบวนการอาหาร (Food processing) กลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร
(Food innovation) แสดงดังภาพที่ 32 และได้นาอุปกรณ์แขนกล แสดงดังภาพที่ 33 เพื่อสนับสนุงาน
วิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหารอัตโนมัติ (Food machine automation)

เครื่องปัน่ เหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ

พืน้ ที่ Learning Space

เครื่องอัดเม็ดยา
แบบสากเดี่ยว

เครื่อง Freeze drying

เครื่องแพคบรรจุก๊าซไนโตรเจน

ตู้อบสุญญากาศ

เครื่องสกัดโดยใช้ เครื่องระเหยสาร
ระบบสุญญากาศ
ไมโครเวฟ

เครื่อง Colloid mill เครื่องบีบอัดน้ามัน

เครือ่ ง Ultrasonic Bath

เครื่องซีล
สุญญากาศ

เครื่อง water bath

เครื่อง High Pressure Homogenizer
หม้อต้ม 2 ชั้นระบบไฟฟ้า

ภาพที่ 32 แผนผังและการจัดห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 2

ภาพที่ 33 อุปกรณ์แขนกล
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9.4 สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย [1,5,6]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการจัดห้องเรียน
ทางไกล (Teleconference room) สาหรับการสอบวัดคุณภาพ สอบประมวลความรู้ สอบดุษฎีนิพนธ์
และสอบดุษฎีนิพนธ์ กับทาง Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย ดังแสดงในภาพที่
34 นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ใ นกรณี ท างคณาจารย์ ติ ด ภารกิ จ เดิ น ทางไปประชุ ม หรื อ ราชการภายนอก
มหาวิทยาลัย ก็สามารถใช้ระบบ Google Hangout ทาการเรียนการสอนแบบ Video Conference โดย
ให้นักศึกษาสามารถแชร์ไฟล์ก ารนาเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดัง
ตัวอย่างในการจัดการเรียนในรายวิชา วอ 551 นวัตกรรมทางอาหารสู่ผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น

ภาพที่ 34 แผนผังการจัดห้อง Teleconference room ป.โท และ ป.เอก
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ทางหลักสูตรฯ ได้รว่ มส่งข้อเสนอจัดซือ้ โปรแกรมสาเร็จรูปลิขสิทธิ์สาหรับการเรียนการสอน
ในงานวิจัยและการเขียนแบบ ดังรายละเอียดในภาพที่ 35

ภาพที่ 35 การจัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการเรียนการสอนในงานวิจัยและการเขียนแบบ
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9.5 มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความ
ปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ท่มี ีความจาเป็นพิเศษ [7]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการกาหนดและ
ดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย ดังแสดงในภาพที่ 36 โดยใน
ส่วนห้องเรียนจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่ และในห้องปฏิบัติการ
จัดให้มอี ุปกรณ์สาหรับความปลอดภัยในการทางาน ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และคู่มอื การ
ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย และทางเดินลาดเอียงสาหรับผู้ที่มคี วามจาเป็นพิเศษ เป็นต้น

ภาพที่ 36 การรองรับด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันสาธารณะภัยภายในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
นอกจากนี้ในช่ว งที่มีสถานการณ์โ รคระบาด Covid 19 ทางคณะฯ ยังได้ดาเนินการตาม
มาตรการป้องกั นภัย ของมหาวิทยาลัย และกรมโรคติดต่อจังหวัดเชีย งใหม่ ในการป้องกั น และ
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในการเรี ย นการสอน การจั ด สั ม มนา และการท าวิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของ
หลักสูตร ได้มีการทาความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดตั้งน้ายารักษาความสะอาดทุกจุดเข้า
ออกของคณะ ฯ ดังภาพที่ 37 และทาที่จอดรถสาหรับผูท้ ี่มคี วามจาเป็นพิเศษดังภาพที่ 38 ด้วย
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ภาพที่ 37 มาตรการป้องกันภัยโรคระบาดไวรัสโคโคน่า 2019 (Covid 19)

ภาพที่ 38 ที่จอดรถสาหรับผู้ที่มคี วามจาเป็นพิเศษ
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 9 – สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้าง
พื้นฐาน
เกณฑ์
ย่อย
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

หลักสูตรมีทรัพยากรเรื่องการเรียน การ แบบสารวจความ
สอน การสั ม มนา และการวิ จั ย ระดั บ พร้อมของ
บัณฑิตศึกษาครบถ้วน และเพียงพอต่อ ห้องเรียน
ความต้องการของนั กศึกษาและมีการ
ส ารวจสภาพการใช้ ง านให้ พ ร้ อ ม
ตลอดเวลา
ค ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร มี ม า ต ร ก า ร
ด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย อย่ า ง
ครบถ้วน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป
ดาเนินการสอบถามความต้องการ
เพิ่มเติม และตรวจสอบสภาพการใช้
งานให้พร้อมอย่างต่อเนื่อง

ติดตามนโยบายต่อเนื่องในการ
เตรียมความพร้อมช่วงเปิดเทอม
1/2564 ต่อไป
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AUN-QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคาแนะนาและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลัก สูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน
หลักสูตรเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีข้ึน
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อนามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีก ารประชุมเพื่อ
กาหนดแผนโครงสร้างการปรับปรุงหลักสูตร ป.เอก ตามเกณฑ์ข้อกาหนดของการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดย สกอ. ในระดับบัณฑิตศึกษาข้อที่ 11 ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตดาเนินการโดยได้ใช้ความต้องการและข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 2561
ประกอบด้วยศิษย์ปัจจุบัน (Students) ได้จากรายงานต้องการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบใน
งานทางวิศวกรรมอาหาร โดยหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมนักศึกษา ด้าน
ผู้ ป ระกอบการหรื อ นายจ้ า ง (Employers) ได้ จ ากข้ อ มู ล ต้ อ งการแก้ ปั ญ หาโจทย์ ใ นงาน
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยหลักสูตรได้จัดให้มีการขอทุนวิจัยจากโจทย์ของภาคอุสาหกรรม เช่น
ทุน พวอ. ป.เอกและอื่นๆ ส่วนจากศิษย์เก่า (Alumni) ที่ต้องการให้พนักงานมีทักษะการสื่อสาร และ
การนาเสนออย่างมีป ระสิทธิ ภาพโดยหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทัก ษะ
ดังกล่าว ส่วนอาจารย์ (Teachers) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) และ สกอ. (TQF) ต้องการส่งเสริมให้รู้
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เรียนในด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-Creator) โดยหลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชา
และโครงการเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรปรับปรุง 2561 ด้วย
นอกจากนั้นปีที่ผ่านมาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ได้จัด
ให้มกี ิจกรรมการวิพากษ์ขณะพัฒนาหลักสูตรของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จึงได้เชิญผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จากัด และผู้บริหารของบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จากัด เพื่อ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการวิพากษ์ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับข้อแนะนาให้ยืดหยุ่น เนื้อหาของหลักสูตรเพื่อ
มุ่งเน้นสู่การผลิตมหาบัณฑิตด้านวิชาชีพ โดยให้สามารถเรียนขณะปฏิบัติงานในที่ตั้งและเน้นวิจัย
เพื่อแก้โจทย์ปัญหาในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ทางานอยู่ให้ตรงจุด และเพื่อให้โอกาส
สร้างมหาบั ณ ฑิตที่ ถ นั ด งานด้ า นปฎิบัติ ม ากกว่ าด้ า นวิ ช าการ เพราะผู้ป ระกอบการต้อ งการส่ ง
พนักงานเข้าเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะแต่ต้องใช้เวลาเพียงบางส่วน นอกจากนั้นกิจกรรมบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Innovation and Potential of Alternative Proteins” โดยคุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จากัด ที่มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารมาให้ความรู้และแนวคิดในการ
ท างานทางด้านการเป็น ผู้ป ระกอบการนวั ตกรรมอาหารยั งเสนอให้ หลัก สู ตรผลิตบัณ ฑิต ที่ เ ป็ น
นักพัฒนานวัตกรรมโดยมีความรู้ด้าน IOT และ ROBOTIC อีกด้วย เพราะถือเป็นเรื่องสาคัญในยุค
Disruption เป็นผลให้หลักสูตรป.เอก สาขาวิศวกรรมอาหารมีแนวคิดในการปรับปรุง PLOs เพิ่มเติม
โดยหลักสูตรได้ปรับ PLO2 ที่ต้องการให้ผู้เรียน “สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์วิธี การแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนในงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคนิค วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ” โดยจะนาร่อง
ใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไปโดยไม่ ร อรอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ จ ะถึ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2566 ดั ง
รายละเอียดในภาพที่ 39

ภาพที่ 39 การปรับปรุง PLOs จากข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต
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10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการประเมินและ
ปรับปรุงให้ดขี ึ้น [2]
จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้มี Comment จากผู้ประเมิน
ว่า การประเมิน Program Learning Outcomes ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้มีก าร
วางแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 การวางแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เ ห็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
ระดับปริญญาเอก โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และทดสอบใช้กับนัก ศึกษา
ระดับปริญญาเอก ในวิชาสัมมนาประมาณเดือนมกราคม 2564 พบว่า นักศึกษาเข้าใจ Learning
outcome ของหลักสูตรดีขึ้น ตัวอย่างที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองจากการใช้ PLO ใหม่ คือ การแจ้ง
วัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนาทักษะด้านการสื่อสารและภาษาอังกฤษ จากการสังเกตของคณาจารย์
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ผู้สอนในวิชาสัมมนา พบว่า นักศึกษาเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาทักษะ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถ
นาเสนองานในที่ประชุมได้ดีข้ึน และกล้านาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
10.3 มีก ารทบทวน ประเมินกระบวนการเรีย นการสอนและการวัดผลประเมิ น ผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ [3]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการ
ประชุมหารือเพื่อ ทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ เช่นปีที่ผ่านมา ผลของการประเมินกระบวนการเรียนการสอนทาให้ผู้สอนระดับป.โท รายวิชา วอ
552 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรม ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละท่าน ได้กาหนด
รายละเอียดของวิชาและกิจกรรมการเรียนให้เหมาะกับหัวข้องานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วย
ทาให้นักศึกษาได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหัวข้องานวิจัยได้อย่างลึกซึง้ ขึ้น
เนื่องจากในปี 2563 มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในระดับป.โท จานวน 2 คน และผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2562 ได้รับข้อเสนอด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ทางหลักสูตรฯ
จึงได้ดาเนินกิจกรรมให้มีการนาเสนองานด้วยภาษาอังกฤษในการสัมมนาทุกคน โดยตลอดการเรียน
จะมีทั้งนักศึกษาปริญญาเอกและอาจารย์คอยให้คาแนะนา อีกยังทั้งมีการสรุปและให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาปริญญาเอกจากอาจารย์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนและ
เพื่อ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และในส่วนการจัดการเรีย นการสอนในทุก วิชาของปี
การศึกษา 2563 จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดการประเมินกระบวนการ การพัฒนากระบวนการเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาในตารางที่ 28
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น คณาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาดูแล และให้
คาแนะนาแก่นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ในโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตร
ประกาศนียบัตร “การผลิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3” และ “พัฒนาผู้ประกอบเทคโนโลยีการเกษตรรุ่น
เยาว์ (Junior AgTech Entrepreneurship Boot Camp)” โดยเน้นการบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูล
กับการเรียนรูแ้ บบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
และร่วมรับฟังการนาเสนอผลงานของคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง
"“Innovation and Potential of Alternative Proteins”" โดย คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จากัด ที่มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารมาให้ความรู้และแนวคิดในการ
ท างานทางด้านการเป็นผู้ป ระกอบการนวัตกรรมอาหารโดยจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนับ เป็น
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กิจกรรมย่อยในโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อนาไปสู่การปรับใช้การงานวิจัยของตนเอง ดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ตารางที่ 28 การประเมินกระบวนการ การพัฒนากระบวนการเรื่องการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสัมมนา
ปีการศึกษา คะแนน การประเมินกระบวนการ การพัฒนากระบวนการ
2560

4.41

2561

4.43

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

คณาจารย์มีกาหนด
ผลลัพธ์ที่แสดงถึง
คุณภาพที่ต้องการจาก
กระบวนการออกแบบไว้
คือ นักศึกษาสามารถจบ
ได้ในระยะเวลา 2 ปี หรือ
มีผลงานคุณภาพและ
ปริมาณสูงขึน้
จัดให้มีการสัมมนาครบ
ทุกคนและใช้การนาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วน
การถามให้อาจารย์ใช้
ภาษาอังกฤษและให้
นักศึกษาพยายามฟังและ
ตอบเป็นภาษาไทยก่อน

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

การฟังคาถามเป็นภาอังกฤษ
แล้วตอบเป็นภาษาไทยเป็นการ
ฝึกทักษะความเข้าใจคาถามใน
เวทีการประชุมระดับนานาชาติ
ส่วนการการเรียบเรียงคาตอบ
เป็นคาพูดภาษาอังกฤษจะได้รับ
การแนะนาจากอาจารย์ให้เลือก
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จากนั้นจึงทาการเรียบ
เรียงคาตอบเป็นคาพูด
ภาษาอังกฤษ

2562

4.52

เสนอให้มีการพัฒนาทักษะ
ด้านการนาเสนอผลงาน
วิชาการต่อสาธารณะชน
และแนวทางในการสร้าง
แรงบันดาลใจในการ
ทางานวิจัยให้สาเร็จลุล่วง

จัดให้มีการเชิญวิทยาการ
ผู้มีประสบการณ์ให้ดา้ น
การนาเสนอผลงาน
วิชาการในระดับ
นานาชาติเพื่อมาพูดแนะ
แนวทางในการเตรียมตัว
วิธีการในการพูดนาเสนอ
และช่วยพูดสร้างแรง
บันดาลใจในการทางาน
วิจัย

2563

4.78

เสนอให้มีการพัฒนาทักษะ
และการสร้างแรงบันดาล
ใจด้านการเป็น
ผู้ประกอบการและการต่อ

จัดให้มีการเชิญวิทยาการ
ผู้มีประสบการณ์ทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารมาให้
ความรู้และแนวคิดในการ

สานวนการตอบที่กระชับและ
เข้าใจง่าย นอกจากนี้ตอนท้าย
กิจกรรมยังมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมา
เป็นการทวนสอบความถูกต้อง
อีกครัง้ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ของการออกเสียง และสร้าง
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
จากการที่ได้ฟงั วิทยากรที่มี
ประสบการณ์ในการนาเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ซึ่งได้แนะแนวทางในการเตรียม
ตัวก่อนการเสนอ เทคนิคการพูด
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังสนใจใน
งานวิจัย รวมถึงวิธีการในการ
จัดการกับความคิดและแรง
กดดันที่อาจเกิดจากการซักถาม
ของผู้เข้าฟัง ซึง่ ทาให้นักศึกษา
ได้เทคนิคและแนวทางในการ
พัฒนาทักษะในด้านการนาเสนอ
ที่จะสามารถนาไปใช้ในการ
นาเสนอผลงานวิชาการ รวมถึง
การได้เห็นตัวอย่างจากของจริง
และนอกจากนี้วิทยากรยังพูดถึง
แนวทางในการทางานวิจัย
เพื่อให้สาเร็จลุล่วง โดยจะต้องมี
การแบ่งเวลาให้เหมาะสม และ
หาวิธีการจัดการกับความคิด
เมื่อเกิดการย้อท้อต่อการทางาน
ทาให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ
อย่างมากในการทางานวิจัย
ต่อไป
จากการที่ได้ฟงั วิทยากรที่มี
ประสบการณ์ในการนาเสนอ
ช่วยทาให้นักศึกษาสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจและเป็น
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ยอดงานวิจัยไปสูก่ ารทา
ธุรกิจทางด้านอาหาร
นวัตกรรม

ทางานทางด้านการเป็น
ผู้ประกอบการอาหาร
นวัตกรรม

จุดเริ่มต้นของการสร้างกรอบ
ความคิด (mindset) ของการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถ
นาองค์ความรู้ที่ศึกษาได้จาก
การเรียนไปทางานร่วมกับ
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
เป็นธุรกิจได้

อ้างอิง: แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดขี ึ้น [4]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีการสนับสนุนการนา
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือการทาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา
โดยได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร,
วอ 791 สัมมนา 1 และ วอ 795 สัมมนา 5 โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อทาให้เกิดผลงานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี กระบวนการ และนวัตกรรมในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งในปี 2563 นักศึกษามี
ข้อเสนอแนะให้ท างหลั ก สู ต รฯ พั ฒนาทัก ษะทางด้านวิช าการและฝึก การใช้ ภาษาอั งกฤษอย่ าง
ต่อเนื่องในวิชาสัมมนา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ผลการดาเนินงานดังกล่าวทาให้
หลักสูตรฯ สามารถผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การนาเสนอออนไลน์ผลงานการประกวด
นวัตกรรมด้านเกษตรและวิศวกรรมอาหารนานาชาติ เรื่อง “Kinder’s Longan craft cider 0% alcohol
จากงาน The 6th Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2020 (6th
ARC 2020) - ASEAN Youth Innovation (Poster) จัดโดย Universitas Brawijaya, ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่ า งวั น ที่ 23 กรกฏาคม -25 สิ ง หาคม 2563 จนท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล Silver Medal
(Category: Food and Biotech Engineering) ดังภาพที่ 42
ทั้งนี้หลั ก สู ตรฯ ยั งได้มอบหมายให้คณาจารย์และนัก ศึก ษาร่วมท ากิจกรรมการน าองค์
ความรู้จากงานวิจัยไปบริก ารวิชาการ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ก ารใช้ประโยชน์และเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้ องถิ่น โดยการดาเนินงานในโครงการนี้ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสูตรการกลั่นน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อทาสเปรย์ไล่ยุงให้กับเกษตรกร
และประชาชนในเขตอาเภอสันทราย และการผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัด จาก
สมุนไพรสาหรับล้างมือ เพื่อป้องกัน Covid-19 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และถ่ายทาคลิปวิดีโอการ
ถ่ายทอดองค์ความรูด้ ังกล่าวเพื่อส่งมอบให้กับสถานที่ราชการต่างๆ ในชุมชน ดังภาพที่ 43
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นอกจากนี้ ค ณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รยั ง ได้ ท าการร่ ว มมื อ กั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสาหรับการฝึกให้นักศึ กษาใช้ความรู้ด้านการ
วิจัยในฐานะเป็นพี่เลี้ยงให้กับสาหรับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน ในโครงการ ฝึกอบรม
หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตร “พัฒนาผู้ประกอบเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์ (Junior AgTech
Entrepreneurship Boot Camp)” โดยเน้นการบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น
Project base เพื่อสร้างและพั ฒนาบุค ลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ใ นยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้
โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 18
ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัล
ในการนาเสนอผลงานดังกล่าว ดังภาพที่ 44

รูปที่ 42 การผลักดันงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
และนางานวิจัยสู่สังคม เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร
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รูปที่ 43 คณาจารย์และนักศึกษาร่วมทากิจกรรมการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปบริการวิชาการ
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรูก้ ารใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น

รูปที่ 44 คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมมือกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสาหรับการฝึกให้นักศึกษาใช้ความรู้ดา้ นการวิจัยในฐานะเป็นพี่เลีย้ ง
ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
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10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ (ห้อ งสมุ ด ห้อ งปฏิบั ติการสิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5]
หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด คณะ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จุดบริการอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ และได้
มีการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนโดยใช้วธิ ีการประเมินผลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ทางระบบ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสิ่ ง สนั บ สนุ น ผ่ า นทาง http://www.assess.mju.ac.th เป็ น ประจ าทุ ก เทอม
การศึกษาเพื่อนาคะแนนประเมินและข้อคิดเห็นจากผู้เรียนมาใช้เป็นข้อมูล (อ้างอิง: ผลการประเมิน
ส่งสนับสนุนการเรียนการสอน) วิเคราะห์แนวโน้มของคุณภาพของสิ่งสนับสนุน และทาการปรับปรุง
สิ่ ง สนั บ สนุ น ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและทั น ยุ ค ทั น สมั ย ทางหลั ก สู ต รจึ ง ได้ ท าการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ดีข้ึนในปี 2563 โดยในเหตุการณ์โรคติดต่อ Covid 19 ระบาด ทาง
หลักสูตรจึงได้วางนโยบายควบคุมการเข้าออก เพื่อใช้งานห้องปฎิบัติการของนักศึกษา เพื่อควบคุม
ความปลอดภัยในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีบริการการตอบคาถามและรวบรวมบริการออนไลน์
ต่างๆ สาหรับนักศึกษาและคณาจารย์ แสดงดังภาพที่ 45

สายตรง
ผู้อานวยการ

ภาพที่ 45 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ และคุณภาพการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก
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10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ [6]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้ใช้การ
ประเมินความพึงพอใจจากตาราง มาประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
อย่างเป็นระบบ ดังแสดงในภาพที่ 46 เป็นการใช้ระบบประเมินผ่านแอปพลิเคชั่นของ Google form
แทนการใช้แบบสอบถามรายบุคคล หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

ภาพที่ 46 การรับข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บัณฑิตอย่าง
เป็นระบบโดยใช้แอปพลิเคชั่นของ Google form
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ปีที่ผ่านมาหลักสูตรได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ 2563 ที่
มีทั้งแบบกรอกข้อมูลเอกสาร และกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ และทาให้ได้ผลการประเมินดุษฎีบัณฑิต 2
คน คื อ ดร.พั น ธ์ ล พ สิ น ธุ ย า ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ส อนอยู่ ที่ ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยผลการประเมิน ความพึงพอใจโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
ส่วนผลการประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) อยู่ในเกณฑ์
ปานกลางในส่ ว น Specific และอยู่ ใ นเกณฑ์ ม ากส าหรั บ Generic และดร.วรลั ก ษณ์ สุ ริ ว งษ์ ซึ่ ง
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ส อนอยู่ที่ ค ณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิท ยาลัย ราชภัฎพิบูล
สงคราม ได้รับผลการประเมิน ความพึงพอใจโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ส่วนผลการประเมิน
การพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) อยู่ในเกณฑ์มากถึงมากที่สุดทั้ง
ในส่วน Specific และ Generic ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้สาเร็จการศึกษาที่
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และรับรองผลโดยคณาจารย์ของหลักสูตร ซึ่ง หลักสูตรจะ
ได้นาผลประเมินนี้ไปวิเคราะห์เพื่ อ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนที่กาลังศึกษาอยู่จนจบการศึกษาต่อไปในอนาคต
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 10 – การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละพัฒนา
ต่อไป

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

หลักสูตรมีการใช้ข้อมูลจากผู้มีสว่ นได้
ส่ ว นเสี ย ครบทุ ก ส่ ว นโดยเฉพาะผู้ ใ ช้
บัณฑิตเพื่อออกแบบพัฒนาหลักสูตร
ทบทวน วัดประเมินผลการสอน การ
วิจั ย การบริ ก ารวิชาการ รวมทั้ ง ทา
การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น โดยจะ
เห็ น ได้ ชัด ว่า ในปี การศึก ษา 2563 นี้
ท า ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประเมิ น ผลการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ใน
รูปแบบ Rubric ซึ่งมีเกณฑ์การวัดผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาและผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา โดย
อ้างอิง PLO เป็นหลัก

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
จากผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
- ผลการ
ประเมินส่ง
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
-แบบประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิต
เอกสาร และ
เว็บไซต์

ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ น าผล
ประเมินต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ตลอดจนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของผู้ เ รี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ จ นจบ
การศึ ก ษาและเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ กั บ
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเพื่อสะท้อน
ถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินต่อไปในอนาคต
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AUN-QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพที่ 11
1. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการสาเร็จ
การศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทา
ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes)
ที่ตงั้ ไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
2. มี ก ารก าหนด ติ ด ตามและเที ย บเคีย งสมรรถนะในการท างานวิ จั ย ของนั ก ศึก ษาและ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า
ส่วนของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านีม้ ี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษาและอัตราของ
การออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร โดยมีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการ สาเร็จการศึกษา
และอัตราของการออกกลางคัน เพื่อใช้ในการปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2563 ที่ผ่านมายัง
ไม่มีนัก ศึก ษาลาออกระหว่างเรีย น ดังข้อมูลในตารางที่ 29 โดยในปีก ารศึก ษา 2563 พบว่า มี
นักศึกษาป.เอก สาเร็จการศึกษา จานวน 2คน และมีอีก 2 คน ที่สอบดุษฎีนิพนธ์แล้วเสร็จ (รออนุมัติ
จบ 1 คน และรออนุมัติตีพิมพ์ในวารสารอีก 1 คน) ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษากาลังศึกษา 2 คน และทาง
หลักสูตรได้วางมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักติดตามเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผน
ดังนี้
1. มาตรการรักษายอดนัก ศึกษา ป.เอก โดยเร่งดาเนินการผ่านโครงการประชาสัมพั นธ์
หลักสูตร และหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก เช่น โครงการ พวอ. ป.เอก เป็นต้น โดยตั้ง
เป้าจานวนยอดนักศึกษาเท่าเดิมคือประมาณ 3 คนต่อปีการศึกษา
2. มาตรการเร่ ง รั ด ให้ นั ก ศึ ก ษา ป.เอก ที่ ก าลั ง เรี ย นอยู่ ใ ห้ จ บเร็ ว ขึ้ น โดยให้ ท างการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มรอบการประชุมติดตามงานเป็นประจาทุกสัปดาห์ และช่วยผลักดันการ
ทาบทความทางวิชาการเผยแพร่ให้ไวขึน้ และหากเป็นไปได้ควรผลักดันให้เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
3. การหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการทาวิจัย
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ตารางที่ 29 ข้อมูลจานวนนักศึกษา นับถึงสิน้ ปีการศึกษา 2563
ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559
2560
2561
2562
2563

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

จานวน จานวน
นักศึกษา (อัตรา
แผน รับ
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ที่ลาออก การคง
อยู่)
5
4
2
0
100 %
5
1
1
0
100 %
3
1
1
0
100 %
3
1
0
100 %
3
0
100 %
3
1
0
100 %

11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษา
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้มีการกาหนด ติดตาม
และเทียบเคียงระยะเวลา โดยเฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา
2558-2563 ดังตารางที่ 30 โดยพบว่าอัตราการสาเร็จการศึกษาของปี 2558 อยู่ที่ 50 % โดยมีอีก
2 คน ที่สอบดุษฎีนิพนธ์แล้วเสร็จ (รออนุมัติจบ 1 คน และรออนุมัติตีพิมพ์ในวารสารอีก 1 คน) คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้ และในปี 2561 ซึ่งเป็นปีครบรอบสาเร็จการศึกษาในปัจจุบันอยู่ที่ 0
% โดยหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์กวดขันและเร่งรัดนักศึกษาดังรายละเอียด
ในแบบประเมินความก้าวหน้าผลการศึกษารายบุคคล ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามี ระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาอยู่ที่ 4-5 ปี ซึ่งควรเร่งดาเนินการรแก้ไขโดยด่วน
ตารางที่ 30 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี
จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา
รับเข้า
การศึกษา
(คน) 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ที่รับเข้า
4
2558
2
1
2559
1
1
2560
1
1
2561
2562
2563
1
-

จานวน
(อัตราสาเร็จ
การศึกษา)

2 (50%)
1 (100%)
1 (100%)
0%
-
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11.3 การก าหนด ติ ด ตามและเที ย บเคี ย งการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปรับปรุง [1]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มีการสารวจข้อมูลศิษย์
เก่าของหลักสูตรที่ไ ด้ส าเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าจากจานวน 4 คน พบว่ามีงานท า
จานวน 2 คน คือ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฎเชีย งใหม่ และดร.วรลัก ษณ์ สุริวงษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยสามารถกล่าวได้ว่าดุษฎี
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีงานทาที่ตรงสายงานที่ได้ทาการศึกษามา ส่วนอีก 2 คน กาลังอยู่ระหว่าง
การหางานทา ดังนัน้ สัดส่วนของภาวะการมีงานทาของดุษฎีบัณฑิตคิดเป็นร้อยละ 50
11.4 การก าหนด ติด ตามและเทีย บเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของ
นักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้
กาหนดแผนโครงสร้างอาจารย์ประจาของกลุ่มสาหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร และเชื่อมโยงกับหลักสูตร Dual degree กับทาง
มหาวิทยาลัย UPM ด้วย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแผนโครงสร้างดังกล่าวใช้จัดการรูปแบบหน่วยงาน
การทาวิจัย (Research unit) ของสาขาวิศวกรรมอาหารออกเป็นด้านต่าง ๆ 4 ด้านคือ งานวิจัยกลุ่ม
เครื่ อ งจั ก รกลอาหารอั ต โนมั ติ (Food machine automation) กลุ่ ม กระบวนการอาหาร (Food
processing) กลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร (Food innovation) และกลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง
(Food safety and security)
ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวนามาสู่ก ารจัดกลุ่มงานวิจัย ของนัก ศึกษา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
หน่วยงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่สอดคล้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
สูงสุดในการทางานวิจัย โดยกลุ่มงานวิจัยถูกจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ G1. กลุ่มเครื่องจักรกลอาหาร
(Food machinery) G2. กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) G3. กลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร
(Food innovation) G4. กลุ่ ม อาหารปลอดภั ย และอาหารมั่ น คง (Food safety and security) และ
สามารถจาแนกงานวิจัยตามกลุ่มดังแสดงในตารางที่ 31
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ตารางที่ 31 ตารางการติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษา
ID
Thesis topic
5903307004 Process development of balsamic vinegar from coffee pulp with new method

Research group
- Food processing
- Food innovation

5803307005 Energy management of refrigeration system in frozen food industry
6003307001 Application of copigmentation to increase stability of pigments of herbal drink
product from Kaempferia Parviflora.
6003307002 The development of Musa X Paradisiaca Flower extracted processing by
microencapsulation technique
6003307003 Microwave assisted extraction and distillation of essential oil, total phenalic
and pectin from citrus reticulate peels
6003307004 Investigation of far infrared application for enhancing antioxidants in mulberry
tea
6103307001 Pulse electric field assisted extraction of protein from soybean

- Food safety and security
- Food processing
- Food safety and security
- Food processing
- Food safety and security
- Food processing

6103307002 Drying of Longan by heat pump dryer combined with far infrared radiation.

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

6103307003 Development of strategic planning for agricultural products with switching of
gas infrared-hot air tunnel dryer inward community enterprise
6103307004 The development of Thai herbs tablet on bioactive compounds for milk
production in postpartum mothers
6103307005 Extending shelf life by ozone fumigation vertical forced-air circulation system
on longan
6203307001 Development of fresh-cut mango processing using cold plasma
6203307001 Development of pellets production for black grass jelly by encabsulation

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

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

- Food processing
- Food safety and security
- Food processing

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

Dissertation topic

Research group
- Food innovation
- Food processing
- Food innovation

6003507001 Thai creamed honey development by control of crystallization processes
6103507001
6103507001

Innovation technology for encapsulation on bioactive compounds of longan
extract
Innovation technology for encapsulation on bioactive compounds of longan
extract.

- Food innovation
- Food innovation

100
76.9

80

61.5

60
40

23.1

15.4

20
0

G1

G2
G3
Research grouping

ป.โท

G4

Percentage research topic (%)

Percentage research topic (%)

และเมื่อเทียบเคียงปริมาณงานตามกลุ่มงานในระดับปริญ ญาโทอยู่ในกลุ่ม กระบวนการ
อาหาร (G2) และกลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (G4) และระดับปริญญาเอกงานวิจัย ของ
นักศึกษาอยู่ในกลุ่มกระบวนการอาหาร (G2) และกลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร (G3) และกลุ่มอาหาร
ปลอดภัยและอาหารมั่นคง (G4) ดังแสดงในภาพที่ 47
100

85.7

80

71.4

60
40
20

28.6
14.3

0
G1

G2
G3
Research grouping

G4

ป.เอก

G1. กลุ่มเครื่องจักรกลอาหาร (Food machinery) G2. กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) G3. กลุ่ม
นวัตกรรมทางอาหาร (Food innovation) G4. กลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security)

ภาพที่ 47 ร้อยละการแบ่งกลุ่มเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้
ในการปรับปรุง
โดยภาพที่ 48 แสดงเป้าหมายในอนาคตของทางหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.
เอก ที่จะใช้เทียบเคียงมาตรฐานจากหลักสูตรอื่น (Benchmarked) คือ มหาวิทยาลัย UPM ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อการพัฒนาต่อไปในปีหน้า
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ภาพที่ 48 Self-Assessment (Gaps Analysis) of MFE and DFE

11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต และมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้
ประเมิน ปรับ ปรุงระบบ และกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูล
ป้ อ นกลั บ จากบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการ
ปรับปรุงต่อไป รายละเอียดดังตารางที่ 32 - 35
ตารางที่ 32 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ปี
การศึกษา
2560

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

4.65

- ควรมีการประเมินผล สัมฤทธิ์
ของรายวิชาปรับพืน้ ฐาน เพื่อ
ต่อยอดการนาไปใช้งาน
-เพิ่มการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา เพื่อให้
คาแนะนาและตรวจความ
ถูกต้อง

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

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

114

2561

4.71

2562

4.76

- ควรเพิ่มการฝึกอบรมการใช้
Microsoft Office เพื่อนาไปใช้ใน
การทารายงาน นาเสนอ และ
E-thesis
- ควรเพิ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง
การคิด เพื่อพัฒนาทักษะและ
วิชาชีพของนักศึกษา

ในการตรวจรูปเล่มจากอาจารย์ที่ ความพึงพอใจสูงขึ้นอย่าง
ปรึกษา
ต่อเนื่องทุกปี

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

จากโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อ
พัฒนาทักษะ จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรมีการจัดการและ
พัฒนากระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
ซึ่งผลการประเมินจาก
นักศึกษาได้รับผลการตอบ
รับดี และควรมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่อง

จากการสารวจความพึงพอใจ
ยังไม่มขี ้อแนะนาในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม

ปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณาจารย์
ประชุมและมีมติให้เน้นการสร้าง
เสริม ประสบการณ์แ ละต่ อ ยอด
ความรู้เรื่องการคิดค้นนวัตกรรม
และการน าเสนอนวัต กรรมเพื่ อ

มีการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษประสบการณ์ในการ
Pitching ในระดับสากล ซึ่ง
ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้
และเทคนิคต่างๆ รวมถึง
สร้างแรงบันดาลใจในการ
ทาวิจัยเพื่อต่อยอดผลงาน
เป็นผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการที่เป็น
นวัตกรรมทางอาหาร
มีการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ด้านอาหารนวัตกรรมผ่าน

เป็นธุรกิจ Start up ซึ่งสอดคล้อง
กับ ELO และ PLO ของหลักสูตร
ทั้ง 5 ข้อ

2563

4.78

- ควรเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยี
หรือกระบวนการผลิตสมัยใหม่
ที่ทันต่อสถานการณ์การเกิด
โรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019

คณาจารย์ประชุมและมีม ติ ให้
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
สร้างแนวคิดและการประกอบ
ทางระบบออนไลน์ เพื่อทาให้
ธุรกิจอาหารนวัตกรรม

นักศึกษาได้ทราบถึง
กระบวนการคิดและขั้นตอนใน
การเป็นที่จะเริ่มเป็น
ผู้ประกอบการและ
กระบวนการผลิตอาหาร
นวัตกรรม
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินความพึงพอใจของศิษย์เก่า
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

2560

4.69

-

2561

4.71

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

2562

4.75

2563

4.77

อยากให้หลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ทันสมัยให้มากขึ้น
เพิ่มโปรแกรมที่ชว่ ยในการ
ออกแบบระบบและ
เครื่องจักร

คณาจารย์ประชุมหารือและ
มีมติสนับสนุนให้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมา
แนะนาในวิชาสัมมนา

คณาจารย์ประชุมหารือโดย
มีมติสนับสนุนให้มกี าร
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
-

ในปีการศึกษา 2561 ใน
รายวิชาสัมมนามีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเข้า
มาสังเกตการณ์และให้
คาแนะนา

ในปี 2562 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 11th
STISWB XI 2019 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มาเลเชีย (UTM), เมืองโจโฮร์
บะย์รู ประเทศมาเลเซีย
และมีการส่งตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
งานวิจัยระดับนานาชาติใน
งาน 5th South East Asian
Agricultural Engineering
Student Chapter Annual
Regional Convention 2019
ณ Politeknik เมือง Kota
Bharu ประเทศมาเลเซีย
คณาจารย์ประชุมหารือโดย ในปี 2563 มีนักศึกษาเข้า
มีมติสนับสนุนให้มกี าร
ร่วมงานประชุมวิชาการ
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม ระดับนานาชาติ The 12th
กิจกรรมหรือการประชุม
STISWB XII 2020 ณ
วิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร,
อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ประเทศไทย และมีการส่ง
สนับสนุนเครื่องมือที่
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
ทันสมัยเช่น แขนกล
ประกวดงานวิจัยระดับ
อัตโนมัติ
นานาชาติในงาน The 6th
Agricultural Engineering
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Student Chapter Annual
Regional Convention 2020
(6th ARC 2020) - ASEAN
Youth Innovation จัดโดย
Universitas Brawijaya,
ประเทศอินโดนีเซีย

ตารางที่ 34 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

2560

3.19

-

2561

4.26

จากการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่มี
ข้อแนะนาในการปรับปรุง
หลักสูตรเพิ่มเติม
ควรนาโจทย์วิจัย
ภาคอุตสาหกรรมมาทาวิจัย

2562

4.35

ควรนางานวิจัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและทาโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

2563

4.48

- ควรนางานวิจัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและทาโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
- ควรเสริมทักษะด้านระบบ
อัตโนมัติและการใช้
เทคโนโลยีใหม่ที่ชว่ ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ค้นหาโจทย์วิจัยทาง
วิศวกรรมอาหาร
ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อค้นหาโจทย์
วิจัยทางวิศวกรรมอาหาร
- ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อค้นหาโจทย์
วิจัยทางวิศวกรรมอาหาร
- ปรับปรุงหลักสูตรปี
2564

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
-

ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนีม้ ี
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ
ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนีม้ ี
อาจารย์และนักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ
ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนีม้ ี
อาจารย์และนักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ
- มีการเพิ่มวิชาเรียนระบบ
ควบคุมอัตโนมัติใหลักสูตร
ปี 2564
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ตารางที่ 35 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

2560

4.84

2561

4.89

- เนื่องในบางรายวิชา
นักศึกษายังมีพื้นฐานไม่
เพียงพอ จึงทาให้การเรียน
การสอนเชิงประยุกต์เป็นไป
ได้ยาก
ผลักดันคุณภาพอาจารย์ตาม
แผน IDP

2562

4.91

ควรปรับปรุง PLO ในระดับ
ปริญญาเอก

2563

4.90

ผลักดันคุณภาพอาจารย์ตาม เพิ่มผลงานวิจัยและสร้าง
แผน IDP อย่างต่อเนื่อง
บทความวิชาการทีมี
คุณภาพ พร้อมจัดทาตารา

เพิ่มการเชื่อมโยงความรู้
เนือ้ หากับบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

เพิ่มผลงานวิจัยและสร้าง
บทความวิชาการทีมี
คุณภาพ พร้อมจัดทาตารา
วางแผนการดาเนินการในปี
2563

อ้างอิง: แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
สามารถปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการสอน
และทวนสอบแต่ละรายวิชา

คณาจารย์มผี ลตาแหน่ง
ทางวิชาการครบทั้ง 5 ท่าน
ตามแผน IDP
นาผลการดาเนินการ
ปรับปรุง PLO ป.เอก ไปใช้
งานในปี 2563
คณาจารย์มผี ลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มมากขึน้
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 11 – ผลผลิต
เกณฑ์
ย่อย
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

การดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล วิเคราะห์ผลและหา - แบบประเมิน
แนวทางการปรับปรุง
ความพึงพอใจจาก
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และวิเคราะห์ผล
- แบบประเมิน
หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และวิเคราะห์ผล
หลักสูตรมีการแสดงข้อมูล และหาแนวทางการ ความก้าวหน้าผล
การศึกษา
ปรับปรุง
รายบุคคล
- ผลการประเมิน
ส่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน

ช่องว่างในการปฏิบัตแิ ละ
พัฒนาต่อไป
-น าผลของการเที ยบเคียง
ไ ปพั ฒ นา ระ บบติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้
สาเร็จการศึกษาให้ได้ไวขึน้
-จากภาวการณ์ มี ง านท า
ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่
น้อย ควรหาสาเหตุเพื่อปรับ
PLO ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งานบัณฑิต
-น าข้ อ มู ล การเที ย บเคี ย ง
ทั้งหมดมาพัฒนาเพื่อให้เกิด
ผลผลิตที่ดยี ่งิ ขึน้ ต่อไป
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
2561) ได้ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร และมีข้อมูลการวิเคราะห์ต้นเองในเรื่องจุดแข็ง
(Strengths) และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for improvement) เป็นภาพรวมของทั้งหลักสูตร
ป.โท และ ป.เอก ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป. โท ปี 2559 ได้ใช้แนวคิดการทางานโดยเน้นเรื่อง
ผลลั พ ธ์ ข องผู้ เ รี ย น (Learning Outcome) ท าให้ ห ลั ก สู ต รสามารถปรั บ ตั ว ทั้ ง ในเรื่ อ งแนวคิ ด ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนันสนุน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
ส่งเสริมรูเ้ รียน ให้เหมาะกับเกณฑ์ประกันคุณภาพแบบ AUN QA ได้ทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท มุ่งสร้างกิจกรรมกับทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program) ช่วงสัน้ 3-4 เดือน ทาให้มกี ิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษได้หลากหลายรูปแบบทั้งเชิงวิชาการและทักษะอื่น ๆ (Soft Skill)
ได้ดี
3. หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.เอก มุ่งสร้างกิจกรรมกับทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ในรูปแบบหลักสูตรปริญญาคู่ (Dual Doctoral Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูง การ
ร่วมเป็นเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ และสร้างความเป็นนานาชาติ นอกจากนีย้ ังสามารถมองหาการ
วิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า ง (Gaps analysis) เพื่ อ ท าการ Benchmark กั บ ทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ต่อไปได้
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดการสร้างจุดร่วมของหลักสูตรในรูป Flag ship หรือ Product Champion
โอกาส (Opportunity)
1. การพัฒนาโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ของ สกอ. ที่ใช้ผปู้ ระกอบการร่วมออกแบบ
หลักสูตรตามความต้องการของบริษัทผูใ้ ช้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงสาขาที่ตอ้ งการกับตลาดในประเทศ
ไทย และมีงานท า น่าจะเป็นทางออกในการผลิต บัณ ฑิตที่ไ ด้ต ามผลลัพธ์ ของผู้เ รี ย น (Learning
Outcome) และเป็นการเพิ่มยอดนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
2. นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
และจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย จะช่วยเพิ่มโอกาสสาคัญในการหาแหล่งทุนการทาวิจัยด้านวิศวกรรม
อาหาร และเป็นแหล่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสู่ตลาดในประเทศไทย
อุปสรรค (Threat)
1. ปัญหาเศรษฐกิจ ประชากรลดลง และภัยคุกคามจากการระบาดโรค Covid 19
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3.2 แผนพัฒนาของหลักสูตรในปีต่อไป
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลัก สูตรปรับ ปรุ ง
2561) ได้ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร และมี การกาหนดแผนพัฒนาของหลักสูตร ป.โท
และ ป.เอก ไปพร้อมกันในปีตอ่ ไปดังนี้
1. ทาการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แล้วนามาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
โดยพยายามเพิ่มเติมข้อมูลสาหรับการเทียบเคียงคุณภาพกับมาตรฐานที่อ่นื ให้เกิดการพัฒนา
2. ทาการวิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคล IDP โดยให้เพิ่มประเด็นเรื่อง จานวนผลงานทาง
วิชาการ และภาระงานเพื่อส่งเสริมการรับ จานวนรับ นัก ศึกษา ป.โท และ ป.เอก เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักอย่างมีคุณภาพ
3. จัดทากิจกรรมส่งเสริมและเร่งรัดการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก
โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
4. ส่งเสริมการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
3.3 การมอบหมายแผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดาเนินการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
1/2565
2/2565
2/2565
1/2564

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

Score
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
4
4
4
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Criterion
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]
AUN.5 Student Assessment
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes [1, 2]
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5]
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to
ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7]
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning [3]
5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]
6 Academic Staff Quality
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education,
research and service [1]
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve
the quality of education, research and service [2]
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated [4, 5,
6, 7]
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3]
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [8]
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [9]
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are
established, monitored and benchmarked for improvement [10]
7 Support Staff Quality

Score
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
3
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Criterion
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1]
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion
are determined and communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented
to motivate and support education, research and service [5]
8 Student Quality and Support
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education
and research as well as personal well-being [5]
9 Facilities and Infrastructure
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms,
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
[1]
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education
and research [3, 4]
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and research [1, 2]

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

4
4
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Criterion
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated
to support education and research [1, 5, 6]
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented [7]
10 Quality Enhancement
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected
to evaluation and enhancement [2]
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4]
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility
and student services) is subjected to evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement [6]
11 Output
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement [1]
11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement [2]
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and
benchmarked for improvement [3]
Overall Verdict

Score
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.63
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