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คานา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ สาหรับผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษา 2564
(ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการ
ประเมินตนเอง ในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม.
องค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality
Assurance และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้
แต่งตั้ง นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวั ตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสาคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จะเป็น
เอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น
และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

...................................
(รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร)
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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง.พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้นเพื่อ
รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว.ในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at Programme Leval Version
4.0 ในรอบปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาในหลักสูตรจานวน 192 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 11 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 8 คน คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 3 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 3 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 5 คน ได้รับงบประมาณในการ
บริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 11,100,000 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 10,200,000 บาท
และเงินรายได้ 900,000 บาท โดยมีผลการประเมินจานวน 8 Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 3
เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สป.อว.
Criterion 1 Expected Learning Outcome
Criterion 2 Programme Structure and Content
Criterion 3 Teaching and Learning Approach
Criterion 4 Student Assessment
Criterion 5 Academic Staff
Criterion 6 Student Support Services
Criterion 7 Facilities and Infrastructure
Criterion 8 Output and Outcomes

ประเมินตนเอง
ผ่าน
3
3
3
3
3
3
3
3
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1.2 วิธีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report, SAR) ฉบับนี้เป็นการรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง .พ.ศ. 2564
จัดทาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยในขั้นแรกได้แบ่งกันทาตาม Criterion หลังจากนั้นจึงนาข้อมูล
ที่แต่ละท่านรับผิดชอบมาพิจารณาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนประกอบของ
รายงานประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนด
โดยส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สป.อว.) และผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance
(AUN-QA) จานวน 8 Criterion เพื่อประเมินตนเองอันเกิดจากการดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง จะเป็น
เครื่องชี้วัดระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร อันจะเป็นหลักประกันรวมถึงความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น
ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา
ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และมีปรัชญาการศึกษา(Philosophy of Education)
ว่า “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับ การ
ทางานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
พัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ”
ซึ่ง ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้ง ที่ 7/2563 เมื่อวันที่
8 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดหนังสือที่ อว 68.1.1.2/ว142 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 และมี
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) ของมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ว่ า “เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
การเกษตรในระดับนานาชาติ” และมีพันธกิจ 7 ข้อดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดย
เน้ น ทางด้ า นการเกษตร วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ภาษาต่ า งประเทศ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสาขาวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
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2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ทางการเกษตร และวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่
พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
ความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสัง กัดในคณะ
ธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มี
ความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร อุ ด มด้ ว ยคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม" และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า "สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์
เชี่ ย วชาญ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ างนวั ต กรรม ด้ า นวิ ศ วกรรมและอุต สาหกรรมเกษตรให้ ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกากับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พ.ศ.
2559 โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทา
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ทาการลดหน่วยกิต ด้วยการควบ
รวมรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกันและมีหัวข้อในการเรียนที่ทับซ้อนกันจานวนหลายวิชา อาทิเช่น ได้
ยกเลิกรายวิชา วก207 วิศวกรรมสารวจ และรายวิชา วก 450 วิศวกรรมชลประทาน แล้วนามา
จัดทาเป็นรายวิชา 10401350 การจัดการดินและการให้น้าสาหรับการเกษตร เป็นต้น และได้ทาการ
เพิ่มรายวิชาใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รายวิชา 10401221 การ
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ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร และรายวิชา 10300405
การคานวณทางธุรกิจและการลงทุนสาหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ในรายวิชาเดิม
บางวิ ช าก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาในการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564 เช่น รายวิชา วก 120 คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร ได้ปรับเปลี่ยนเป็น รายวิชา 10401120
คอมพิ ว เตอร์ แ ละดิ จิ ทั ล ส าหรั บ วิ ศ วกร โดยการเปลี่ ย นค าอธิ บ ายรายวิ ช า จากเดิ ม วก 120
คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร เป็นการเรียนการสอนโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อทาการคานวณขั้น
พื้นฐาน ส่วนในรายวิชา 10401120 คอมพิวเตอร์และดิจิทัลสาหรับวิศวกร จะปรับเปลี่ยนเป็นการ
สอนการเขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุมอุปกรณ์ และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายวิชา 10401221 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร
รายวิชา 10401423 เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยาสูง รายวิชา 10401424 วิทยาศาสตร์ข้อมูลทาง
การเกษตร และรายวิชา 10401425 หุ่นยนต์ทางการเกษตรและปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น จากการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2564 ออก โดยการควบรวมรายวิช าและตั ด รายวิช าที่ ไ ม่ ส อดคล้องกับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ออก เพื่อลดหน่วยกิตลง และเพิ่มรายวิชาใหม่ โดยการสร้างรายวิชา
ใหม่ การสร้างรายวิชาใหม่จากการจากการควบรวมรายวิชาเดิม และการสร้างรายวิชาใหม่โดยการ
แก้ไขคาอธิบายรายวิชา แล้วผลปรากฏว่า ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร มีจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 145 หน่วยกิต ภายหลังจากการปรั บ ปรุง หลัง สู ตรแล้ วมี จ านวนหน่ว ยกิ ต ที่เ รี ยนตลอด
หลักสูตร 138 หน่วยกิต คิดเป็นหน่วยกิตที่ลดลง 7 หน่วยกิต

จ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
หลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564
ความเป็นมาของหลักสูตร
ในการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็น “ครัวของโลก” นั้น
จาเป็นต้องมีการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้ง ในระดับพื้นฐาน (ปริญญาตรี) และระดับสูง (บัณฑิตศึกษา)
คณะวิศวกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้ง ตามประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน คือ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ได้ทาการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตร พ.ศ. 2538)
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในงานอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้น
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่นของงานวิจัยและการ
เรียนการสอน โดยการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์
ความรู้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตร แต่ยังคงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นครัว
ของโลก และให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถวิ เ คราะห์ และ
สัง เคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ไ ด้จริง มุ่ง สู่ความเป็นนานาชาติ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นาด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรมเกษตรให้มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ากับ
การผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพวิศวกรรมเกษตร ได้อย่างมีคุณภาพ
และมี จ รรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ ในหน่ ว ยงานทั้ ง ทางภาคเอกชนและภาครั ฐ บาลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและผลิตผู้ประกอบการอิสระ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานวิชาการเพียงพอสามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเกษตร
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2. วิศวกรเกษตรประจาโรงงาน
3. วิศวกรเกษตรประจาฟาร์ม
4. วิศวกรโครงการ
5. วิศวกรฝ่ายขายเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตร
6. นักวิจัยในหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการเอกชน
7. นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
8. อาจารย์ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างกล เกษตร เทคโนโลยี
เครื่องจักรเกษตร เป็นต้น
9. ประกอบอาชี พ อิ ส ระ อาทิ ขายอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งจั ก รกลเกษตร ออกแบบและสร้ า ง
เครื่องจักรกลเกษตร ออกแบบและติดตั้งระบบชลประทาน เปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ไข่ สุกร
เป็นต้น
OBE ของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรมเกษตรให้มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
PLO ของหลักสูตร
1. สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมเกษตร โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้
Sub-PLO
1.1 มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
1.2 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าและเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา
1.3 บริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทางวิชาการได้
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2. สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร และ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยคานึงถึงจรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
Sub-PLO
2.1 บูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่
2.2 สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม
3. สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือโครงการด้วยการออกแบบ พัฒนาหรือการวิจัย
Sub-PLO
3.1 ทาวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตรและประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพ
3.2 ออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเกษตรที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง
4. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี (ตรี / โท / เอก)
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : ไม่มี
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตารางแสดงสถานะของนักศึกษาของหลักสูตร

นศ.รับเข้า
นศ.สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
นศ.สาเร็จการศึกษา > 4 ปี
%นศ.สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
%นศ.สาเร็จการศึกษา > 4 ปี

2564 2563
58
46
-

ปีการศึกษา
2562 2561 2560 2559 2558 2557
55
65
64
71
62
71
30
41
28
26
25
21
8
19
15
23
46.2% 64.1% 39.4% 41.9% 35.2%
32.3% 12.5% 26.8% 24.2% 32.4%
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ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
วุฒิการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
สูงสุด (สาขาวิชา
ที่จบ)
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายประพันธ์ จิโน
วิศวกร
ปริญญาตรี
2. นายประถม พิชัย
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี
ห้องปฎิบัติการ
3. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ
ช่างเทคนิค
ปวช.(ช่างยนต์)
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสุนทรี หาญพรม
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี
ธุรการ
2. นางสาวจิรพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี
ธุรการ

สถานภาพการว่าจ้าง

อายุการ
ทางาน
(ปี)

พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา

25
29

พนักงานมหาวิทยาลัย

15

ลูกจ้างประจา

22

พนักงานมหาวิทยาลัย

10

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมและอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการฟิสิกส์ เป็นต้น
2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การฝึกงานโรงงาน ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
งานเขียนแบบวิศวกรรม ปฏิบัติการวิศวกรรม1 และปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 เป็นต้น
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมและอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฌ

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ :
หลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติ จาก มคอ.2
จะเห็นได้ว่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีการจัดการเรียนการสอนให้รายวิชามีภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อยู่ในรายวิชาเดียวกันเพิ่มขึ้นหลายวิชา เช่น รายวิชา 10401120 คอมพิวเตอร์และดิจิทัลสาหรับ
วิศวกร และรายวิชา 10401221 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเกษตร เป็นต้น
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กาหนด :
หลักสูตรได้เลือกวิธีการประเมินผลจากจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถประเมินผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดไว้ได้ ซึ่งผู้สอนได้นาเสนอผลดังกล่าวมายัง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และให้คาแนะนาเพิ่มเติม โดยอาจารย์ผู้สอนได้แสดงไว้ใน มคอ.3 และมคอ.
4 ส่ ว นผลการประเมิ น ต้ อ งน าเข้ า คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รทุ ก ภาคการศึ ก ษา นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้กาหนดให้ เพิ่มช่องทางในการอุทธรณ์ผลการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน
การบริหารจัดการหลักสูตร :
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
โดยมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเป็นประจาทุกเดือน เพื่อปรึกษาหารือ และดาเนินการ หรือ
นาแนวนโยบายและข้อมู ลระดั บมหาวิ ทยาลั ยและคณะ มาถ่ายทอดให้ แก่ คณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อพิจารณาดาเนินการ ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ ผู้ ส อน เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรได้จัดประชุมเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานในภาคการศึกษานั้น เพื่อวางแผนแก้ไข
พัฒนา ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA และรายงานให้คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
เป็นประจาทุกภาคการศึกษา

ญ

คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างการบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้ดาเนินการตาม มคอ. 2 โดยให้อาจารย์ผู้สอนการ
จัดทา มคอ. 3 และมคอ. 4 ก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นแผนในการเรียนการสอน และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องดาเนินการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 และก่อน
เปิ ด เรี ย นภาคการศึ ก ษาต่ อ ไป คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนและดาเนินการจัดทา มคอ.7

ฎ

มคอ. 2

มคอ. 3

มคอ. 4

มคอ. 5

มคอ. 6

มคอ. 7
ผังการจัดการศึกษาของหลักสูตร
กลุ่มผู้เรียน :
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือกตามหลัก เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติอื่นๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม และนักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมเกษตร ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholder’s Need) ของหลั ก สู ต ร วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิศวกรรมเกษตร ได้แก่
• นักศึกษาผู้เรียน
• บัณฑิต/ศิษย์เก่า
• คณาจารย์ผู้สอน
• ผู้ใช้บัณฑิต
• สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
• สภาวิศวกร
• ผู้วิเคราะห์และกาหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม

ฏ

• ผู้กาหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรได้ใช้ข้อมูลทุกส่วนมาประกอบเพื่อนามาใช้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม PLO
กลุ่มผู้ส่งมอบ :
โรงเรียนมัธยมต้องการให้นั กเรี ยนของตนที่ เ ข้า มาเรี ยนในหลัก สู ตร สามารถเรียนจนส าเร็ จ
การศึกษาและสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
1. คณะต่างๆ ที่รับผิดชอบในการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนการ
สอนโดยหลักสูตร ซึ่งได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และวิทยาลัยบริหารศาสตร์
2. สถานที่ฝึกสหกิจศึกษาและศึกษาดูงาน
3. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสภาวิศวกร

1

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

2

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตำรางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
✓

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

✓

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

✓

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

✓

5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

✓

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่
ข้อสังเกต : ................
จากรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร พบว่า มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การ
กำกับมาตรฐานหลักสูตร [รายละเอียดKPI]
...................................
(รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร)
ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ให้ข้อมูล

...................................
(รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

...................................
(รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
คณบดี
ผู้รับรองข้อมูล
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ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 1
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the
vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง
หลักสูตรที่ดาเนินการในปัจจุบัน คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [1.1.1]
มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับ ผิ ด ชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เ ชิง ตัว เลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรนี้ได้นาวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้[1.1.2] และ วิสัยทัศน์และพันธ
กิจคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร[1.1.3] มาก าหนด วัตถุประสงค์หลักสูตร[1.1.4 หน้า 7]
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรให้มีความดสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
[1.1.2 หน้ า 79] ท าแผนผั ง หลั ก สู ต ร [1.1.4 หน้ า 85 และหน้ า 90] และใช้ ก รอบคิ ด ของ Bloom
taxonomyในการก าหนดทั ก ษะเฉพาะสาขา (specific learning outcome; SLOS) และทั ก ษะทั่ ว ไป
(generic learning outcome; GLOS) [1.1.4 หน้า 95]
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาเนินการร่างหลัก สู ตร โดยคณะกรรมการปรั บ ปรุง หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเกษตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการซึ่งได้จาการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการขณะอาจารย์ไ ปเยี่ยม
ตรวจเพื่ อ ประเมิน ผลในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ กษา จากการสอบถามจากศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ไ ด้ เ ข้ า ท างานในสถาน
ประกอบการ และตามแนวนโยบายของประเทศ[1.1.6] เพื่อนามากาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู้ร ะดั บ
หลักสูตร (PLOs) โดยผลลัพธ์ก ารเรีย นรู้ระดับ หลัก สู ตร (PLOs) นี้ต้องสอดคล้ องกั บมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [1.1.1] และ
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร [1.1.5] ภายหลังจากกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
แล้วเสร็จ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ดาเนินการกาหนดรายวิชาต่างๆขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัด
การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) เป็นสาคัญ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา(CLOs) ในแต่ละรายวิชา คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์และปรับปรุง แล้ว
จัดทาร่างเพื่อนาเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 5 คน
[1.1.4 หน้า 185] แล้วได้ทาการแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และได้ดาเนินการตามขั้นตอน
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดต่างๆ[1.1.4 หน้า ข] ปัจจุบันหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ขณะนี้
อยู่ระหว่างการดาเนินการนาเสนอหลักสูตรเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
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เห็นชอบหลักสูตร และขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาเครื่องกล จากสภาวิศวกร
ในด้านการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดทา website ของสาขาวิศวกรรม
เกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์[1.1.7] ทาให้ในปีการศึกษา 2564 มีผู้ที่คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์สมัคร เข้ามา
ศึกษาเพิ่มขึ้น(ข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา : ปีการศึกษา 2563 รับเข้า 46 คน ปีการศึกษา 2564
รั บ เข้ า 58 คน) โดยข้ อ มู ล ใน website แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาขณะ
ทาการศึกษาและแสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาภายหลังจากจบการศึกษา
รายการหลักฐาน 1.1
1.1.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) : R1
1.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [https://www.mju.ac.th/th/Vision.html]
1.1.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
[https://engineer.mju.ac.th/wtms_about.aspx?lang=th-TH#tab2]
1.1.4 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
1.1.5 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 : R3
[https://coe.or.th/rules_and_regulation/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%
9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8
%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%
b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4-2/]
1.1.6 แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
[http://rdi.npu.ac.th/uploads/news_deposit/8589da41430811b3f247fc6714c7d82c.pdf]
1.1.7 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the
programme.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กาหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ระบุผลลัพธ์
การเรียนรู้ระดับรายวิชา พร้อมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา รวมทั้งการนาข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ของทีม
ผู้สอนมาปรับปรุงรายวิชา มาจัดทารายงานรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ในระบบออนไลน์ [1.2.1]

7

ก่อนเปิดสอน 15 วัน โดยในชั่วโมงปฐมนิเทศแต่ละรายวิชา ผู้ประสานงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดรายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผล ให้นักศึกษาทราบด้วย
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลความสาเร็จและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษา ในรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา เพื่อนาผลการ
ดาเนินงานไปปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กลยุทธ์การเรียนการสอน หรือวิธี การวัดประเมินผล
ของรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป
ส าหรั บ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง 2564 [1.2.2] หลั ก สู ต รนี้ อ อกแบบโดยใช้ แ นวคิ ด Backward
Curriculum Design จึงทาให้มีโอกาสได้ทบทวนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา การสอน และการประเมินผล และเมื่อ การจัดการเรียนการสอนครบวงรอบ หลักสูตรจะได้
ทบทวนความสอดคล้องภายหลังดาเนินการแล้วเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงในรอบต่อไป
รายการหลักฐาน 1.2
1.2.1 มคอ.3-6 ในระบบออนไลน์ http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/default.aspx
1.2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both
generic outcomes (related to written and oral communication, problem-solving,
information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes
(related to knowledge and skills of the study discipline).
หลักสูตรปรับปรุง 2564 [1.3.2] ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญ ญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [1.3.1 ] โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ระดับหลั ก สู ต ร
แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา (specific learning outcome) ได้แก่ ทักษะความรู้
พื้นฐานทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ
ทักษะการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทักษะการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมหรือโครงการ ด้วยการออกแบบ พัฒนาหรือการวิจัย และ 2) ผลการเรียนรู้ทั่วไป (generic
learning outcome) ได้แก่ ทักษะการสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจิตอล[1.3.2 หน้า 95]
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ตารางที่ 1.3.1 แสดงผลการเรียนรู้เฉพาะสาขาและผลการเรียนรู้ทั่วไป และสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy
PLOs
Outcome Statement
Specific Generic Level
LO
LO
1
สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหางานด้าน
/
AP
วิศวกรรมเกษตร โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้
2
สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทาง
/
AP
วิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
และวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยคานึงถึงจรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
3
สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือโครงการ ด้วย
/
AN
การออกแบบ พัฒนาหรือการวิจัย
4
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย
/
AP
ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
รายการหลักฐาน 1.3
1.3.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) : R1
1.3.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially
the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the
expected learning outcomes.
การจัดทาหลักสูตรปรับปรุง 2564 [1.4.2] คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขา
วิศวกรรมเกษตร ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการซึ่งได้จาการสอบถาม
ความต้องการของผู้ประกอบการขณะอาจารย์ไปเยี่ยมตรวจเพื่อประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา จากการ
สอบถามจากศิษย์เก่าที่ได้เข้าทางานในสถานประกอบการ และตามแนวนโยบายของประเทศ[1.4.6] เพื่อ
นามากาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) นี้ต้อง
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [1.4.1] และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร [1.4.3]
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร ที่มีทักษะ
ทางด้านดิจิตอล ทั้งด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปพื้นฐาน การใช้โปรแกรมในการเขียนแบบทางวิศวกรรม
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การควบคุมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ และสอดคล้ องกับ
แนวนโยบายของประเทศ[1.4.4] โดยที่ “เกษตรอัจฉริยะ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีที่รัฐบาลวาง
กรอบแนวทางครอบคลุมตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561-2580 มีแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แผนแม่บทการเกษตร
ตามนโยบายของกระทรวงและสหกรณ์ จากข้อมูลที่ไ ด้รวบรวมมาจึงนามาร่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ดัง ตารางที่ 1.4.1 และได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดัง
ตารางที่ 1.4.2
ตารางที่ 1.4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
Program Learning Outcomes
ระบุขั้นพัฒนาการจากการเรียนรู้ของ
(จานวน PLOs ให้ระบุตามความ
Program Learning Outcomes ที่กาหนด (Sub-PLOs)
เหมาะสม
(จานวน Sub-PLOs ให้ระบุตามที่สามารถดาเนินการได้
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ในแต่ละ PLOs)
หลักสูตร)
1) สามารถใช้ ค วามรู้ ใ นการแก้ปัญหา 1.1) มีความรู้พื้นฐานและทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
งานด้านวิศวกรรมเกษตร โดยอาศัย 1.2) ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใน
หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียน 1.3) บริหารจัดการแหล่งความรู้เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาทาง
โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้ วิชาการได้
2) สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหา 2.1) บูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
ทางวิ ศ วกรรมเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ หรือแนวคิดใหม่
วิ ศ วกรรมเกษตร และวิ ศ วกรรม 2.2) สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดย
ค านึ ง ถึ ง จรรยาบรรณในงานด้ า น
วิชาชีพ
3) สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือ 3.1) ทาวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตรและประยุกต์ใช้ความรู้ใน
โครงการด้ ว ยการออกแบบ พั ฒ นา การแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพ
หรือการวิจัย
3.2) ออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
เกษตรที่สามารถนาไปใช้งานได้จริง
4) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ่ ม ค น ที่
หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้าน
ภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
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ตารางที่ 1.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLOs
ผู้ใช้งาน มหาวิทยาลัย อาจารย์
ศิษย์
ศิษย์
บัณฑิต
ประจา ปัจจุบัน
เก่า
หลักสูตร
1 สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
F
F
F
M
F
งานด้านวิศวกรรมเกษตร โดยอาศัย
หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้
2 สามารถประยุ ก ต์ แ ละวิ เ คราะห์
F
F
F
P
M
ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อประกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมเกษตร และ
วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ส า ข า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล โดยค านึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
3 สามารถแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรม
F
F
F
P
P
หรื อ โครงการ ด้ ว ยการออกแบบ
พัฒนาหรือการวิจัย
4 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ่ ม ค น ที่
F
F
F
F
M
หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้าน
ภาษา เทคโนโลยี และดิจิตอล
Remark: F=Fully fulfilled M=Moderately fulfilled P=Partially fulfilled
รายการหลักฐาน 1.4
1.4.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) : R1
1.4.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
1.4.3 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 : R3
[https://coe.or.th/rules_and_regulation/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%
9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8
%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%
b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4-2/]
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1.4.4 แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
[http://rdi.npu.ac.th/uploads/news_deposit/8589da41430811b3f247fc6714c7d82c.pdf]
1.5. The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by
the students by the time they graduate.
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2564 [1.5.1] ขณะนี้มีเพียงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น และในแผนการ
ศึกษา[1.5.1 หน้า 27-30 ] ได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชา
เฉพาะก็เรียนเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชานอกสาขาจึงทาให้การ
วัดผลการบรรลุการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่สามารถทาได้ในขณะนี้
รายการหลักฐาน 1.5
1.5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 2
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all
stakeholders.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [2.1.2] สร้างโดยอ้างอิงจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [2.1.1] และระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร [2.1.3] ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ดาเนินการเป็นปีที่ 1 ข้อกาหนดของ
หลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อหลัก 8 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญา
ของหลักสูตร ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 3) ระบบการจัด
การศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 4) ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
5) หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร 8) การ
ประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของ หลักสูตร [2.1.2]
หลักสูตร มีการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรสาย
วิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง) ผ่านช่องทาง ช่อง YouTube [2.1.5] และwebsite[2.1.4] ของสาขาวิศวกรรม
เกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โดยเนื้อหาใน website ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) เน้นการปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี เนื่องจากสาขาเป็นผู้จัดทา
website เอง จึงทาให้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายการหลักฐาน 2.1
2.1.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) : R1
2.1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
2.1.3 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 : R3
2.1.4 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]
2.1.5 ช่อง YouTube
[https://www.youtube.com/channel/UCcohP7fY5W2lrYodMH8HZJQ/videos]
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2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with
achieving the expected learning outcomes.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [2.2.2] สร้างโดยอ้างอิง จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ ก ษา
แห่ง ชาติ มาตรฐานคุ ณ วุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [2.2.1] และระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกร [2.2.3] จากผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตราฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน [2.2.2] แล้วจึงจัดทาแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) โดยวัตถุประสงค์ระดับรายวิชา (CLOs) ต้องสะท้อนความ
สอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ หลั ก สู ต ร (PLOs) [2.2.2 หน้ า 80 -106 ] ในกระบวนการจั ด ท า
วัตถุประสงค์ระดับรายวิชาทุกครั้งจะมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร และ
หลังจากดาเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว จะต้องมีการทวนสอบเพื่อดูผลการด าเนินการว่านัก ศึ กษา
บรรลุตามวัตถุประสงค์ระดับรายวิชาอย่างไร พร้อมทั้งนาผล การทวนสอบไปปรับรายวิชาในปีการศึกษา
ถัดไป
รายการหลักฐาน 2.2
2.2.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) : R1
2.2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
2.2.3 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 : R3

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564[2.3.2] โดยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
ผู้ ป ระกอบการซึ่งได้ จ าการสอบถามความต้ องการของผู้ ป ระกอบการขณะอาจารย์ไ ปเยี่ ยมตรวจเพื่อ
ประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา จากการสอบถามจากศิษย์เก่าที่ได้เข้าทางานในสถานประกอบการ และ
ตามแนวนโยบายของประเทศ[2.3.4] เพื่อนามากาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โดย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) นี้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) [2.3.1] และระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิ ศ วกร [2.3.3] ภายหลั ง จากก าหนดผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ร ะดั บ หลั ก สู ต ร ( PLOs) แล้ ว เสร็ จ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จึงได้ดาเนินการกาหนดรายวิชาต่างๆขึ้น โดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาที่
เน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) เป็นสาคัญ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา(CLOs)
ในแต่ละรายวิชา คณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์และปรับปรุง แล้วจัดทาร่างเพื่ อ
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นาเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่ วม 5 คน [2.3.2 หน้า
185]
ขณะนี้หลักสูตรได้กาหนดแผนดาเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเพิ่มเติมที่จะนาไปเข้าวงรอบ
การพัฒนา ได้แก่ 1) ความต้องการและความคาดหวังทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2) ผล
การดาเนินงานของหลักสูตร ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2564 3) ความพึง
พอใจและความผูกพันของศิษย์เก่า 4) ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะนาข้อมูลป้อนกลับ ข้อเสนอแนะ ร่วมกับผลการ ทวนสอบและผลการ
ประเมิน ผลการความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษามาวิเคราะห์ และทบทวน ก่อน
นาไปใช้ในการปรับปรุงระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรในวงรอบต่อไป
รายการหลักฐาน 2.3
2.2.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) : R1
2.2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
2.2.3 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 : R3
2.3.4 แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
[http://rdi.npu.ac.th/uploads/news_deposit/8589da41430811b3f247fc6714c7d82c.pdf]

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning
outcomes is shown to be clear.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 [2.4.1] ได้จัดทาวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) และจัดทาแผน
ที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
[2.4.1 หน้า 80-106] และมีการจัดทา มคอ. 3 ทุกรายวิชา มีการกาหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (CLOs) และ
ถ่ายทอดไปยังนักศึกษาในวันปฐมนิเทศรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้จัดทารายงานใน มคอ.5 พร้อมกับผลการ
ทวนสอบ และผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา นาข้อมูลต่างๆ เข้าปรึกษาหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับวิธีการสอนและการประเมินผล
รายการหลักฐาน 2.4
2.4.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
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2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are
integrated.
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 [2.5.1] มี ร ะบบจั ด การศึ ก ษาเป็ น แบบหน่ ว ยกิ ต มี 2 ภาค
การศึกษาๆ ละ 15 สัปดาห์ โดยมีจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต มีการจัดแผนการ
ศึกษาโดยได้วางกรอบความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา(YLO) แล้วนาความคาดหวัง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา มาจัดทาแผนการศึกษา[2.5.1 หน้า 27-30] โดยกาหนดรายวิชาลง
ในแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาที่กาหนดไว้
ตารางที่ 2.5.1 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1 PLO 1: สามารถใช้ ค วามรู้ใ นการแก้ปั ญ หางานด้ า นวิศ วกรรมเกษตร โดยอาศั ย หลั ก การทาง
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้
PLO 4: สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจิตอล
2 PLO 1: สามารถใช้ ค วามรู้ใ นการแก้ปั ญ หางานด้ า นวิศ วกรรมเกษตร โดยอาศั ย หลั ก การทาง
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติได้
PLO 2: สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
และวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยคานึงถึงจรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
PLO 4: สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจิตอล
3 PLO 2: สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
และวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยคานึงถึงจรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
PLO 4: สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจิตอล
4 PLO 2: สามารถประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเกษตร
และวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยคานึงถึงจรรยาบรรณในงานด้านวิชาชีพ
PLO 3: สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมหรือโครงการ ด้วยการออกแบบ พัฒนาหรือการวิจัย
PLO 4: สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วย ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจิตอล
รายการหลักฐาน 2.5
2.5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
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2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor
specialisations.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 [2.6.1] มีจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม 6 หน่วยกิต
- กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต 3 หน่วยกิต
- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- รายวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มการคิดคานวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 25 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จากโครงสร้างหลักสูตรจะเห็นได้ว่ารายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจมี
จานวน 15 หน่วยกิต และมีรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ
ได้แก่ สหกิจศึกษา การเรียนรู้อิสระ การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ จานวน 6 หน่วยกิต
ดังนั้นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จึงมีรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ จานวน 21 หน่วยกิต
รายการหลักฐาน 2.6
2.6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
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2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [2.7.1] ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการซึ่งได้จาการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการขณะอาจารย์ไปเยี่ยมตรวจเพื่อ
ประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา จากการสอบถามจากศิษย์เก่าที่ได้เข้าทางานในสถานประกอบการ และ
ตามแนวนโยบายของประเทศ[2.7.2] จะเห็นได้ว่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 นี้ มีความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของประเทศและตอบสนองภาคอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้เน้นการ
เรียนการสอนทักษะดิจิตอล [2.7.3] และจะเห็นได้ว่า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีรายวิชาเกี่ยวกับ
ทักษะดิจิตอลมากกว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 อย่างเห็นได้ชัด
รายการหลักฐาน 2.7
2.7.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
2.7.2 แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ
[http://rdi.npu.ac.th/uploads/news_deposit/8589da41430811b3f247fc6714c7d82c.pdf]
2.7.3 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 3
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.1.3 หน้า 7] ได้กาหนดปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรไว้ในเล่มหลักสูตรอย่างชัดเจน ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้[3.1.1] และ วิสัยทัศน์และพันธกิจคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร[3.1.2]
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (work integrated learning: WIL) เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรฯ [3.1.4] หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการ
สอนในนักศึกษา เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม เรียนรู้เรื่องการสื่อสารและเทคโนโลยี และเรียนรู้เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการหรือทางานร่วมกับผู้ประกอบการ ผ่านโครงสร้างหลักสูตร [3.1.3 หน้า 14-21] และได้จัดทา
แผนการศึกษา[3.1.3 หน้า 27-30] โดยกาหนดรายวิชาลงในแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความ
คาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษาที่กาหนดไว้ [3.1.3 หน้า 107]
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2564 ได้ เ น้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ (active
learning) โดยการประชุมสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาที่มีเฉพาะภาคบรรยายเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การฝึกทาโจทย์ การพาไปศึกษาดูงาน และ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นบางส่วนได้แสดงไว้ใน website ของสาขา
[3.1.5]
รายการหลักฐาน 3.1
3.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [https://www.mju.ac.th/th/Vision.html]
3.1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
[https://engineer.mju.ac.th/wtms_about.aspx?lang=th-TH#tab2]
3.1.3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
3.1.4 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 : R3
[https://coe.or.th/rules_and_regulation/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%
9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8
%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%
b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4-2/]
3.1.5 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]
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3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate
responsibly in the learning process.
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.2.1] เป็นหลักสูตรที่ให้ความ
สาคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ (active learning) ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในแผนการศึกษา[3.1.3 หน้า 27-30] และใน
คาอธิบายรายวิชา[3.1.3 หน้า 31-68] จากแผนการศึกษาและคาอธิบายรายวิชา พบว่า หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564 มีจานวนรายวิชาที่นักศึกจาเป็นต้องเรียนทั้งสิ้น 43 รายวิชา มีรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจานวน 27
รายวิชา คิดเป็น 62.8 เปอร์เซนต์ จากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนรวมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นักศึกษามีช่องทางอุทธรณ์ผล
การศึกษา และมีช่องทางการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทา
ขึ้น[3.2.3] เพื่อเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในระดับรายวิชา และมีการนาข้อมูลย้อนกลับไปเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลในระดับหลักสูตร ในการปรับปรุงและการเก็บรวมรวมข้อมูล
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบต่อไป
รายการหลักฐาน 3.2
3.2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
3.2.2 มคอ.3-6 ในระบบออนไลน์ http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/default.aspx
3.2.3 https://www.mju.ac.th/th/Student_Page.html

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the
students.
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.3.1] ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (active learning) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แจ้งแนวนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์การจั ดการ
เรียนรู้เชิงรุกในทุกรายวิชา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในที่ประชุมเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป สาหรับตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่นักศึกษามีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงได้ใน https://info-ae.mju.ac.th/ [3.3.2]
รายการหลักฐาน 3.3
3.3.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
3.3.2 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]
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3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how
to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g.,
commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to
experiment with new ideas and practices).
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.4.1] ได้กาหนดให้รายวิชานาปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรลงสู่
การปฎิบัติ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนากระบวนการคิด การเน้นการ
ปฏิบัติจริง โดยกาหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ใน มคอ.3 [3.4.2] อย่างชัดเจน
หลักสูตรได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิง กลยุทธ์ การสืบเสาะ การแก้ปัญ หา การ
ตัดสินใจ ผ่านการทากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษา[3.4.1 หน้า 27-30] และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา [3.4.1 หน้า 107] ซึ่งจะเห็นพัฒนาการของนักศึกษาผ่านผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.4.1] ได้จัดการเรียนการสอนเป็นลาดับขั้น
ตามหลัก Bloom Taxonomy สาหรับตัวอย่างกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิ ธี เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรม และปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการเ รี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เข้ า ถึ ง ได้ ใ น
https://info-ae.mju.ac.th/ [3.4.3]
รายการหลักฐาน 3.4
3.4.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
3.4.2 มคอ.3-6 ในระบบออนไลน์ http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/default.aspx
3.4.3 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas,
creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.5.1] มีกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีการเรียนรู้คู่การ
ปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีกรอบความคิด
ของผู้ประกอบการ โดยจัดการเรียนการสอนบรูณาการผ่านรายวิชา ต่างๆ รวมไปถึง รายวิชาสหกิจศึกษา
การเรียนรู้อิสระ การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ สาหรับตัวอย่างกิจกรรมการสอนและ
การเรียนรู้เข้าถึงได้ใน https://info-ae.mju.ac.th/ [3.5.2]
รายการหลักฐาน 3.5
3.5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
3.5.2 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]
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3 . 6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to
ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected
learning outcomes.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [3.6.1] ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 โดยได้เพิ่ม
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิตอลเพิ่มขึ้น โดยเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมู ล และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปสาหรับงานเขียนแบบ สร้าง และวิเคราะห์ชิ้นงาน ซึ่ง ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยการ
สอบถามความต้องการของผู้ประกอบการขณะอาจารย์ไปเยี่ยมตรวจเพื่อประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษา
จากการสอบถามจากศิษย์เก่าที่ได้เข้าทางานในสถานประกอบการ และตามแนวนโยบายของประเทศ
[1.1.6] สาหรับตัวอย่างกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเข้าถึงได้ใน https://info-ae.mju.ac.th/ [3.6.2]
รายการหลักฐาน 3.6
3.6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
3.6.2 Website ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [https://info-ae.mju.ac.th/]
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 4
4 . 1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching
and learning objectives.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [4.1.1] กาหนดวิธีการประเมินนักศึกษาหลายวิธีและทุกวิธีมีความ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs/ sPLOs) และระดับรายวิชา (CLOs) วิธีการต่างๆ ที่
ใช้ในการประเมินนักศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตั้งแต่แรกรับ ระหว่าง
การศึกษา และก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุม PLOs ของ
หลักสูตร
1) การประเมินเพื่อรับเข้าศึกษา หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน เช่น
คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น [4.1.1 หน้า 113]
2) การประเมินในระหว่างการศึกษา ทั้งนี้การประเมินในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ประเมินผล
การเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 5 ด้าน เช่น ด้านความรู้ ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน การฝึกทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การฝึกทาแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน การทารายงาน การนาเสนอ
รายงาน การสอบ การทาโครงงานในวิ ชาเรียนรู้อิสระ เป็นต้น ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุ่ม การทาโครงงานในวิชาเรียนรู้อิสระ การฝึกงานใน
รายวิชาสหกิจศึกษา เป็นต้น [4.1.2]
การประเมิ นประกอบด้ว ย การประเมิ นรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม การประเมิ นผลงานและการ
ปฏิ บั ติ ง าน (authentic & performance) การประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น การและประเมิ น ผลรวบยอด
(formative & summative) การประเมินรายบุคคล เช่น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การฝึกทาแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน การฝึกทาแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน และการสอบ ส่วนการประเมินรายกลุ่ม เช่น การทารายงาน
การนาเสนอรายงาน การทาโครงงานในวิชาเรียนรู้อิสระ การฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นต้น [4.1.2]
3) การประเมินก่อนสาเร็จการศึก ษา เป็นการประเมินรายบุคคล โดยประเมินจาการสอบวั ด
มาตราฐานICT และสอบวัดภาษาอังกฤษ โดยระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาขึ้น [4.1.3]
รายการหลักฐาน 4.1
4.1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
4.1.2 ตัวอย่าง มคอ.3 : R4
4.1.3 https://www.mju.ac.th/th/Student_Page.html#
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4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit,
communicated to students, and applied consistently.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [4.2.1 หน้า 48] ได้กาหนดเรื่องการประเมินนักศึกษา และการอุธรณ์
ของนักศึกษาไว้ โดยรายเลียดการประเมินผลได้แสดงรายละเอียดในระดับรายวิชาไว้ใน มคอ.3 [4.2.2]
ส่วนการอุทธรณ์ คณะกรรมการวิชาการของคณะได้กาหนดให้ทุกรายวิชาของคณะเพิ่มช่องทางการอุทธร์ไว้
ใน มคอ. 3 ดังภาพที่ 4.2.1 และแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศในระดับรายวิชาของวิชาต่างๆ

ภาพที่ 4.2.1 ช่องทางการอุทธรณ์
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการประเมินในแต่ละรายวิชาได้ โดย
ผ่านระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น[4.2.3]
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์จากนักศึกษา
รายการหลักฐาน 4.2
4.2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
4.2.2 ตัวอย่าง มคอ.3 : R4
4.2.3 https://www.mju.ac.th/th/Student_Page.html#

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied
consistently.
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [4.3.1] หลักสูตรได้
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานและการให้ระดับขั้นใช้วิธีการอิงเกณฑ์ที่กาหนด จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี [4.3.2]
ในระหว่างการเรียการสอน อาจารย์ผู้สอนจะให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เช่น ให้แสดงความคิดเห็น การฝึกทาโจทย์ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน ได้ และได้แจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เมื่อสิ้นสุดการเรียนการเรียนการสอน
ผู้สอนจะทาการวัดและประเมินผลโดยการสอบ
ส่วนการประเมินการเรียนรู้ระดับหลักสูตร คือ นักศึกษาต้องเรียนครบตามหน่วยกิตตามหลักสูตร
138หน่วยกิต สอบผ่านมาตราฐานICT และภาษาอังกฤษ โดยระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาขึ้น
[4.3.3] และนักศึกษาสามารถตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยทาตามคาแนะนาในคู่มือ
[4.3.4]
ในปีการศึกษา 2564 การรายงานผลการให้ทุกรายวิชาเป็นไปตามกระบวนการและกาหนดการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนในการประเมินผล หลักสูตรไม่ได้รับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการประเมินผลจากนักศึกษาทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
รายการหลักฐาน 4.3
4.3.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
4.3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
[http://www.education.mju.ac.th/fileDownload/520.pdf54]
4.3.3 https://www.mju.ac.th/th/Student_Page.html#
4.3.4 คู่มือระบบตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
[http://www.education.mju.ac.th/www/Document.aspx?ID=21]

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes,
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and
fairness in assessment.
หลั ก สู ต รได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ นการเกี่ ย วกั บ การประเมิ นผลตั้ ง แต่ การกาหนดวิธีการ
เครื่องมือ ปฏิทินการดาเนินการ (ตารางเวลา) ในแต่ละรายวิชานักศึกษาทุกคนจะได้รับการประเมินผลด้วย
วิธีเดียวกัน โดยอาจารย์ผู้สอนได้แสดงข้อกาหนดต่างๆ ไว้ใน มคอ.3 [4.4.1] เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ทาการรวบรวมผลการประเมินจากรายวิชาต่างๆ เข้าที่ประชุมเพื่อทาการทวน
สอบผลการประเมิน หากมีรายวิชาใดมีผลการประเมินที่ผิดปกติ ก็จะทาการสอบถามอาจารย์ผู้สอนให้ทา
การชี้แจง แล้วจึงนาผลการประเมินทั้งหมดส่งไปยังคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้จะนาผลการประเมินในระดับรายวิชาที่ได้จากประเมินผลของนักศึกษา
มาทาการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป [4.4.2] [4.4.3]
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รายการหลักฐาน 4.4
4.4.1 มคอ.3-6 ในระบบออนไลน์
[http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/default.aspx]
4.4.2 https://www.mju.ac.th/th/Student_Page.html#
4.4.3 https://www.mju.ac.th/th/personnel_page.html

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the
expected learning outcomes of the programme and its courses.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [4.5.1] ได้กาหนดวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs, sPLOs) และ
ถูกถ่ายทอดลงมาเป็นวัตถุประสงค์ระดับรายวิชา (CLOs) ไว้อย่างชัดเจน ใน มคอ. 3 [4.5.2] เพื่อเป็น
เป้าหมายสาคัญที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาจะได้เข้าใจตรงกัน
อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาวิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ในแต่ละรายวิชา
กาหนดขึ้น เพื่อสามารถนาไปสู่วัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ให้
คณาจารย์ผู้สอน โดยการส่งเอกสารและแจ้งในที่ประชุมสาขา เพื่อให้คณาจารย์นาไปจัดทา มคอ. 3 ที่มีการ
แสดงวิธีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตรและรายวิชา
รายการหลักฐาน 4.5
4.5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
4.5.2 มคอ.3-6 ในระบบออนไลน์
[http://www.education.mju.ac.th/informationSystem/default.aspx]

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [4.6.1] ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (active
learning) จึ ง ท าให้ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นระหว่ า งเรี ย น (formative assessment) เช่ น สั ง เกต
กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม การตอบคาถาม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมอภิปราย และทา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน เป็นต้น แล้วแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
ส่วนการการประเมินผลรวบยอด เช่น การสอบ และการทารายงาน (summative assessment)
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการหลังจากที่สิ้นสุดภาคการศึกษาเป็นการประเมินในภาพรวมระดับรายวิชา
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รายการหลักฐาน 4.6
4.6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and
alignment to the expected learning outcomes.
ในการดาเนินการของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564[4.7.1] เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละวิชา
อาจารย์ผู้สอนจะทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา แล้วนา
ข้อมูลมานาเสนอ เพื่อทาการปรึกษาหารือและทาการปรับปรุงกระบวนการสอนอย่างต่อเนื่อง
สาหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้เห็นความสาคัญของการเปิดมุมมองเชิงธุรกิจและการเป็น
เจ้าของกิจการ (ownership) จึงมีการกาหนดให้นักศึกษาได้เรียนหัวข้อการเป็นผู้ประกอบการ และการ
วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้วิธีการเป็นผู้ประกอบการ [4.7.1 หน้า 14]
สาหรับผลการดาเนินการในปีการศึกษา 2564 ค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนระดับหลักสูตรเท่ากับ 4.58 และ 4.51 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด [4.7.2]
รายการหลักฐาน 4.7
4.7.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
4.7.2 ผลประเมินความพึงพอใจ
[https://erp.mju.ac.th/assessMenuRptForCourseInCurr.aspx?goID=11]
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 5
5 . 1 . The programme to show that academic staff planning (including succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure
that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education,
research, and service.
หลักสูตรฯ วางแผนอัตรากาลังสายวิชาการ เพื่อให้มีจานวนและคุณภาพเพียงพอต่อภารกิจด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้
1. การสื บ ทอดต าแหน่ ง (sucession plan) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการท าหน้ า ที่ ป ระธาน
หลั ก สู ต ร เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพโดยเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการปรับปรุงหลักสูตร กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลัก สูตร
เป็นต้น
2. การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (promotion) มหาวิทยาลัยมีการกาหนดบันไดของวิชาชีพ
(career path) ของอาจารย์เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่ การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และความ
เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการสู่ตาแหน่งทางวิ ชาการถึงอาจารย์
ทุกคนผ่าน http://personnel.mju.ac.th/ และผ่านทางประธานหลักสูตรฯ ในการประชุมอาจารย์ผู้สอน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนรับรู้ความจาเป็น
ของการสร้างผลงานวิชาการเพื่อการข้าสู่ตาแหน่งรวมทั้งผลประโยชน์ที่จะรับ
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 11 คน จบการศึกษาระดับปริญญา
เอก 8 คน และการศึ ก ษาระดั บ ปริญญาโท 3 คน มี ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์จ านวน 3 คน ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จานวน 5 คน และอาจารย์จานวน 3 คน
ตารางที่ 5.1.1 แสดงตาแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
จานวน(คน)
รองศาสตราจารย์
ปริญญาเอก
1
รองศาสตราจารย์
ปริญญาโท
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก
5
อาจารย์
ปริญญาเอก
2
อาจารย์
ปริญญาโท
1
รวมทัง้ สิ้น
11
3. การเกษี ย ณอายุ การเลิ ก จ้ า งและการจ้ า งต่ อ ( retirement, termination, and redeployment) ของคณาจารย์ ตั้งแต่ปี ข้อมูล พ.ศ. 2561-2570 ประกอบด้วย
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ปี 2561 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2562 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2563 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2564 เกษียณอายุ 1 คน
ปี 2565 เกษียณอายุ 1 คน
ปี 2566 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2567 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2568 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2569 ไม่มีผู้เกษียณอายุ
ปี 2570 เกษียณอายุ 1 คน
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้กาหนดระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรเป็นแผนระยะยาวผ่านทาง
ระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาฯ และคณะฯ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริม าณ
และเชิงคุณภาพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง [5.1.1] ดังนี้
1. อาจารย์ระบุความต้องการในการพัฒนาตนเองใน TOR
2. ประธานหลักสูตรพิจารณา TOR ของอาจารย์ภายในสาขาวิชา และสาขาวิชาเสนอแผนพัฒนา
บุคลากรของสาขาวิชาฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาดูงานระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ การทาวิจัย
ร่วมกับต่างประเทศ การลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มายัง
การเจ้าหน้าที่
3. คณะฯ กาหนดวาระแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีง บประมาณในการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประเมินความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
เพื่อนามาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป
ในการวางแผนจัดอัตรากาลังของอาจารย์ เพื่อ ให้มั่นใจว่าจะมีอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง คณะฯ ร่วมกับหลักสูตรและสาขาวิชาได้จัดทา
แผนระยะสั้น ระยะยาว โดยสอบถามอัตรากาลัง มายังหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์
อัตรากาลังอาจารย์ ทาแผนกรอบอัตรากาลังอาจารย์ มีการทบทวนแผนกรอบอัตรากาลังทุกปี เพื่อจัดสรร
กรอบอัตราให้กับสาขาวิชาที่มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือโอนย้าย เพื่อให้มีอัตรากาลังที่
เพียงพอ จากนั้น มีการนาเข้าหารือในที่ประชุมคณะฯ รวมทั้งหารือหัวหน้ากลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาผลงานตีพิมพ์เพื่อให้มีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ [5.1.2] ทาให้หลักสูตรมีอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาเพียงพอทั้งในส่วน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา และอาจารย์ผู้สอน
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รายการหลักฐาน 5.1
5.1.1 ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(TOR) โดยกองบริหารทรัพยกรบุคคล
[http://personnel.mju.ac.th/form_tor.php]
5.1.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยแยกตามคณะ
[https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear.aspx?year=2564&dep=20400]

5 . 2 . The programme to show that staff workload is measured and monitored to
improve the quality of education, research, and service.
หลักสูตรมีการพิจารณวางแผนกาหนดจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภาระงานในหลักสูตรฯ โดยใช้วิธีการคานวณภาระงานตามเกณฑ์ของคณะฯ ร่วมกับเกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากับ 1:20 ซึ่งกาหนดโดยสภาวิศวกร
หลักสูตรได้มีการติดตาม ควบคุม กากับมิ ให้ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการเกินเกณฑ์
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้มีโอกาสปฏิบัติงานตามภารกิจด้านวิจัย บริการวิชาการอื่นๆ ให้ครบถ้วนทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
จากผลการดาเนินในปีการศึกษา 2564 พบว่าบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรมีจานวนชั่วโมง
ภาระงาน FTEs ทั้งปีเฉลี่ย เท่ากับ 15.89 และ FTE ทั้งปีเฉลี่ย 34.14 [5.2.1]
ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รได้ นาข้ อมู ล นี้มาใช้ ใ นการกากับ ติ ด ตามการด าเนิน งานของหลั กสู ต ร เพื่ อ ให้ไ ด้
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการต่อไป เพื่อให้สามารถสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ปฏิบัติภารกิจทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
รายการหลักฐาน 5.2
5.2.1 ข้อมูลภาระงานสายวิชาการ : R5

5 . 3 The programme to show that the competences ofthe academic staff are
determined, evaluated, and communicated.
การประเมินผลบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร ดาเนินการโดยคณะฯ บุคลากรสายวิชาการของ
หลักสูตรทุกคนมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจานวน 9 คน และเป็นข้าราชการจานวน 1 คน
[5.3.1] มีโดยพนักงานมหาวิทยาลัย มีรอบการประเมิน 1 รอบ คือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม และข้าราชการ
มีรอบการประเมิน 2 รอบ คือเดือนตุลาคม-มีนาคม และเมษายน-กันยายน ปัจจุบันนี้หลักเกณฑ์และ
ขั้ น ตอนการประเมิ น เป็ น ไปตามแนวทางของคณะและมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ป ระกอบของการประเมิน
ประกอบด้วย 1) การประเมินผลงานปฏิบัติการ (TOR) ที่ครอบคลุมภารกิจการสอน วิจัย บริก ารวิชาการ
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และด้านบริหาร 2) การประเมินสมรรถนะรายบุคคล (competency) ซึ่ง มีการกาหนดค่าคาดหวัง ของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ระบุสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการที่หน่วยงานคาดหวัง ได้แก่
1. ภาระงานบริหาร
2. ภาระงานตามพันธกิจ
3. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ในการประเมิ น ผลทั้ ง 3 ส่ ว นนั้ น คณะก าหนดให้ ป ระธานหลั ก สู ต รเป็ น องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการประเมินผล โดยมีคณบดี เป็นประธาน ทั้ง นี้เป็นไปตามคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณ มีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการอย่างมีมาตรฐาน
และเป็นธรรมโดยชี้แจงให้ผู้ถูกประเมินทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หลังจากนั้น
จะมีการนาข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้างของบุคลากร ตาม
แนวทางที่ มหาวิทยาลัยกาหนด [5.3.2] [5.3.3]
ทั้งนี้ในการประเมินผลการปฎิบัติง านจะมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและปฏิบัติอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ขั้นตอนของการทาข้อตกลง TOR จนถึงกระบวนการรับทราบผลการประเมิน
ในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรมีการรสอน ผลงานวิจั ย ผลงานบริการ
วิชาการ และได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกราย และไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
รายการหลักฐาน 5.3
5.3.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
[http://personnel.mju.ac.th/tor.php]
5.3.2 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่างจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
[http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/2963.pdf]
5.3.3 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
[http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/14912.pdf]

5 . 4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are
appropriate to qualifications, experience, and aptitude.
การจัดสรรภาระงานของบุคลากรสายวิชาการดาเนินการในระดับคณะฯ โดยบุคลากรสายวิชาการ
สามารถเลือกค่าน้าหนักของภาระงาน แล้วนาไปจัดทาข้อตกลงภาระงานตามเกณฑ์สัดส่วนที่กาหนดโดย
มหาวิทยาลัย [5.4.1]
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ในระดับหลักสูตร ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หลักสูตรดาเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ทุกคน เพื่อพิจารณาภาระงานการเป็นผู้ประสานงาน การเป็นผู้สอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
พิจารณาจากความต้องการ ความถนัดและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน
หลังจากนั้นหลักสูตรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้ง รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน
คณะฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการในลาดับต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ประสานและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาจัดทาร่าง มคอ.3
เนื่องจากในปี พ.ศ.2565 มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจะมีการเกษียณอายุ 1 คน ดังนั้น หลักสูตร
จึงเตรียมการวางแผนจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อทดแทน (succession plan) โดยมีการเตรียมการส่ง
มอบรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนที่จะเกษียณอายุให้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรท่านอื่น
รายการหลักฐาน 5.4
5.4.1 มาตราฐานภาระงานทางวิชาการฯ [http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/19777.pdf]

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit
system which accounts for teaching, research, and service.
การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการของหลั ก สู ต รด าเนิ น การโดยคณะและ
มหาวิทยาลัย ตามความสามารถและผลงานด้านการสอน บริการวิชาการ และด้านวิจัย ทิศทางการการ
พัฒนาความก้าวหน้า มี 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง และ
การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายหน่วยงาน 2) การพัฒนาความก้าวหน้าในตาแหน่งวิชาการ เป็นการ
วางแผนการดาเนินการโดยอาจารย์ โดยประธานหลักสูตร มีหน้าที่สนับสนุน ให้คาปรึกษา และผู้บริหาร
คณะ มีหน้าที่ส่งเสริมการประเมินการสอน กากับติดตาม และดาเนินการต่อในขั้นตอนระดับมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [5.5.1]
รายการหลักฐาน 5.5
5.5.1 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/9101.pdf]
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5 . 6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account
professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.
การจัดการเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร ดาเนินการโดยคณะฯ ที่
อ้างอิงจากมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [5.6.1] กองทุนสารองเลี้ยงชีพ [5.6.2] ระบบประกันสังคม
[5.6.3] สาหรับอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง คณะจะสื่อสารข้อมูลไปยังบุคลากรสายวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อทาความ
เข้าใจให้ตรงกัน
รายการหลักฐาน 5.6
5.6.1 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [http://personnel.mju.ac.th/welfare.php]
5.6.2 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [http://personnel.mju.ac.th/pvd.php]
5.6.3 ระบบประกันสังคม [http://personnel.mju.ac.th/form_hostname.php]

5 . 7 The programme to show that the training and developmental needs of the
academic staff are systematically identified, and that appropriate training and
development activities are implemented to fulfil the identified needs.
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรดาเนินการโดยหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้ง
ในส่วนของงบประมาณและการจัดการ ในส่วนของหลักสูตรดาเนินการโดยการพิจารณาความจาเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละคนทั้งโดยวาจาและข้อมูลที่นาเสนอในการกาหนดข้อตกลง/ รายงานภาระงาน [5.7.1]
รวมทั้งพิจารณาความจาเป็นในระดับหลักสูตร/ รายวิชา กิจกรรมประกอบด้วย 1) การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการอบรม/ พัฒนา/ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2) คณะส่งเสริมให้มีนักวิชาการจากต่างสถาบันทั้งภายใน/
ภายนอกประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากรสายวิชาการที่คณะฯ ทั้ง ใน
ระบบออนไซต์ และ ออนไลน์ ส่งเสริมให้กับบุคลากรสายวิช าการที่ สนใจ 3) มหาวิทยาลัยได้จั ด สรร
งบประมาณในการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ตามความต้องการของบุคลากรเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน
และได้จัดทาระบบการเรียนการสอนออนไลน์[5.7.2] 4) มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ สาหรับการพัฒนาบุคลากร[5.7.3]
รายการหลักฐาน 5.7
5.7.1 ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(TOR) โดยกองบริหารทรัพยกรบุคคล
[http://personnel.mju.ac.th/form_tor.php]
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5.7.2 https://it.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH
5.7.3 กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/9101.pdf]

5 . 8 The programme to show that performance management including reward and
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.
นอกจากระบบการพิจารณาขึ้นเงินเดือนแก่อาจารย์ตามระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะ มีระบบ
การคัดเลือกและมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ [5.8.1] การสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของบุคลากรสายวิชาการดาเนินการในระดับคณะและหลักสูตร ประกอบด้วย
1) ระดับคณะมีการสร้างแรงจูงใจโดยมีระบบให้รางวัลและยกย่องเชิดชูแก่บุคลากรที่มีผลงานเด่นในด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ 2) มีการยกย่องชื่นชมในที่
ประชุมกรรมการส่วนงาน และในสื่อสังคมออนไลน์ของคณะ[5.8.2] และมหาวิทยาลัย[5.8.3] 3) ในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรมีการสร้างบรรยากาศการทางานเป็นทีมที่ช่วยจูง ใจให้บุคลากรสายวิชาการร่วมสร้ าง
ผลงาน
รายการหลักฐาน 5.8
5.8.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
5.8.2 https://engineer.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH
5.8.3 https://www.mju.ac.th/th/
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 6
6 . 1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-todate.
การดาเนินการในการรับนักศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ
ร่วมกันกาหนดนโยบายและแผนการรับนักศึกษา [6.1.1 หน้า 12] จานวนการรับนักศึกษาแต่ละปีล่วงหน้า
ให้สอดคล้องกับอัตรากาลังของอาจารย์ผู้สอน เพื่อผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ หลักสูตรมีการกาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ [6.1.1 หน้า 11] [6.1.2] ที่ชัดเจน ซึ่งผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะ และมีการพิจารณาทบทวนวิธีการรับและเกณฑ์การรับทุกปี ก่อน
ส่งให้มหาวิทยาลัยประกาศและเผยแพร่ผ่านเว็บไชต์และสื่อต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมีระบบรับนักศึกษา[6.1.2]
[6.1.3] มี เ อกสารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ทั น สมั ย up to date และเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางอื่ น ๆ รวมทั้ ง
ประชาสั ม พั น ธ์ ท าง website ของมหาวิ ท ยาลั ย และผ่ า นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย มี ผู้
ประสานงานให้ข้อมูลและให้คาปรึกษากับหลักสู ตรแบบ up to date ผ่านทาง Group Line ดัง ภาพที่
6.1.1[6.1.4]

ภาพที่ 6.1.1 Group Line
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ตาราง 6.1.1 การรับนักศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ[6.1.5]
วิธีการรับสมัคร
2561
2562
2563
สมัคร เรียน สมัคร เรียน สมัคร เรียน
คัดเลือก
165 29 74 15 66 28
Admission (สกอ.)
4
1
6
4
โควตาจัดสรร
52 21 24 10
9
3
โควตาจัดสรร MOU
24 11 24 17 16
9
โควตาบุตรศิษย์เก่า
โควตาความสามารถพิเ ศษ (ดนตรี - 3
3
3
1
1
กีฬา)
โควตาลูกหลานเกษตรไทย
6
1
9
1
1
คัดเลือก (Open Farm)
โควตาการสอบคัดเลือกในเขตพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โควตาชาวไทยภูเขา
โควตาราชประชานุเคราะห์
2
2
1
1
โควตาเด็กดีมีที่เรียน
1
2
1
1
โควตาสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ เ พื่ อ
ชุมชน (สรช.)
งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
4
3
รับตรงร่วมกัน
38
5
รวม
251 65 184 55 101 46
รายการหลักฐาน 6.1
6.1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
6.1.2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปี 2564
[https://admissions.mju.ac.th/www/Default.aspx]
6.1.3 ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
[http://www.education.mju.ac.th/www/Document.aspx?ID=13]
6.1.4 ภาพที่ 6.1.1 Group Line

2564
สมัคร เรียน
139 36
5
5
8
1
28 13
2
1
3
1
4
5

1
1

1

196

58
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6.1.5การรับนักศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ
[https://erp.mju.ac.th/AUNQA008.aspx?year=2564&num=4&fac=3&pro=0301&fbclid=IwAR3
KwmY17zlAXyat3v8VkzGToSbXM_uIHZHEI8mXf3rwwTkKLWH8-3soPnc]
6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support
services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support
services for teaching, research, and community service.
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีระบบจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ Microsoft Teams ซึ่งเป็นระบบที่ดีมาก ทาให้การเรียนการสอนทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การ
สอน การส่งงาน และการสอบ) โดยระบบนี้มีการบันทึกการสอนในแต่ละคาบของการเรียน ทาให้นักศึกษา
บางรายที่ไม่สามารถเรียนในคาบนั้นๆ สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ ดังภาพที่ 6.2.1[6.2.1]

ภาพที่ 6.2.1 การเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams

ภาพที่ 6.2.1 การเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams (ต่อ)
คณะได้กาหนดแผนพัฒนาบุคลากร การกาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล
(Individual Development Plan) มีการกาหนดให้จัดทาแผนพัฒนางาน ผ่านการพิจารณาของประธาน
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆ ดังนี้[6.2.2]

37

ตารางที่ 6.5.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
โครงการ/กิจกรรม
1
นางสุนทรี หาญพรหม
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
2
นายประถม พิชัย
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 30/11/2564 - 30/11/2564
สถานที่/หน่วยงาน : รับฟังการบรรยายผ่านระบบโปรแกรม
Microsoft Teams
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3

นายประพันธ์ จิโน

4

นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

5

นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร

1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
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รายการหลักฐาน 6.2
6.2.1 การเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams [https://it.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH]
6.2.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
[https://erp.mju.ac.th/personrpt1NameList.aspx?dID=291&sd=01/10/2564&ed=30/09/2565]
6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance,
and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are
shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and
corrective actions are made where necessary.
หลักสูตรมีระบบและกลไกติดตามดูแลความก้าวหน้าของนักศึกษา เพื่อให้สาเร็จตามแผนการ
ศึกษา หลักสูตรได้รับข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่จะไม่จบตามแผนการศึกษาและกลุ่ มเสี่ยงที่จะตกออก จาก
คณะกรรมการวิชาการของคณะ เมื่อได้ข้อมูลแล้วหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
ไปติดตามตรวจสอบเพื่อให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
ตารางที่ 6.1.2 แสดงจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
รับเข้า ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่4
2564
58
48
48
2563
46
42
40
40
2562
55
49
44
43
43
2561
65
56
51
51
51
2560
64
55
49
49
8
2559
71
55
49
49
20
2558
62
50
48
48
19
2557
71
54
50
49
24

ชั้นปีที่5

มากกว่าปีที่ 5

3
9
9

3
1
2

รายการหลักฐาน 6.3
6.3.1 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
6.3.2 จานวนนักศึกษาในแต่ ละชั้น ปี จานวนการพ้นสภาพนัก ศึ กษา และจานวนการส าเร็จ การศึ ก ษา
[https://erp.mju.ac.th/AUNQA003.aspx?year=2564&num=8&lv=1&fac=3&pro=0301]
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6 . 4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services
are shown to be available to improve learning experience and employability.
นายกรวีร์ ยอดยิ่ง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเรียนดี ประจาปี 2564
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มงกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 6.4.1 การเข้ารับรางวัล [6.4.1]
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมโครงงานวิศวกรรม
เกษตรแห่งชาติ โดยมีนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเกษตร จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วม โดยการประชุม
วิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยสานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย TSAE – Thai Society of Agricultural Engineering [6.4.2] ได้จัดการแข่งขัน
นาเสนอโครงงานภาคโปสเตอร์ การแข่ง ขันนาเสนอโครงงานภาคบรรยาย และการแข่ง ขันทักษะด้าน
วิศวกรรมเกษตร โดยในปีนี้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ด้านการนาไปใช้
ประโยชน์ , รางวัลชนะเลิศด้านการนาเสนอ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ จาก
โครงการศึกษาวิจัยโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IOT เซ็นเซอร์ทางการเกษตรสาหรับการเพาะปลูกหญ้าพลังงาน
สุวรรณภูมิแบบแม่นยา และการพัฒนาสมการพยากรณ์วันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคผลรวมอุณหภูมิ
ความร้อนเฉลี่ย (Heat Sum)

ภาพที่ 6.4.2 การแข่งขั้นทักษะวิศวกรรมเกษตรระดับประเทศ
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นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

ภาพที่ 6.4.3 การทากิจกรรมจิตอาสา [6.4.3]
รายการหลักฐาน 6.4
6.4.1 ภาพที่ 6.4.1 การเข้ารับรางวัล
6.4.2 https://ae-project.rmutto.ac.th/
6.4.3 ภาพที่ 6.4.3 การทากิจกรรมจิตอาสา
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6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be
evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and
relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ได้มีการบริหารการใช้งานบุคลากร
สายสนับสนุนรวมกันกับทางหลักสูตรอื่น ๆ อีก 5 สาขา ซึ่งมีจานวน 5 ราย [6.5.1] ดังตารางที่ 6.5.1
ตารางที่ 6.5.1 แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
ตาแหน่ง
นางสุนทรี หาญพรหม
พนักงานธุรการ
นางจีราพร ทิพย์เนตร
นักวิชาการศึกษา
นายประพันธ์ จิโน
วิศวกรโลหการ
นายประถม พิชัย
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายพงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ พนักงานห้องปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวช.

มหาวิทยาลัยมีการกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย[6.5.2] อย่างชัดเจน
และคณะมีการประเมินสมรรถนะ (competency) ผลการปฏิบัติง านของบุคลากร (TOR) ปีละ 1 รอบ
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและปีละ 2 รอบ สาหรับข้าราชการ
รายการหลักฐาน 6.5
6.5.1 บุคลากรสายสนับสนุน [https://info-ae.mju.ac.th/?page_id=166]
6.5.2 http://personnel.mju.ac.th/edoc/forms/31783.pdf
6.5.3 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา บุคลากรสายสนับสนุน
[https://erp.mju.ac.th/personrpt1NameList.aspx?dID=291&sd=01/10/2564&ed=30/09/2565]
6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking,
and enhancement.
คณะ มีระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตสังคม แก่นักศึกษาโดย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีโสตทัศนูปกรณ์ และระบบสารสนเทศพร้อมสาหรับการเรียนการสอน
และสืบค้นด้วยตนเอง มีห้องสมุด อาคารเรียน ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น
ห้องคอมพิวเตอร์ มีสนามฟุตบอล ห้องสมุด และห้องปฐมพยาบาล เป็นต้น
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นอกจากนี้นักศึกษาสามารถที่จะใช้ บริการสิ่ง สนับ สนุนที่ มหาวิ ทยาลัย จัด ให้ เช่น ศูนย์กีฬา มี
บริการด้านสุขภาพจากงานอนามัยและพยาบาล สถานที่พักผ่อนรอบมหาวิทยาลั ย โรงอาหาร มีสัญญาณ
WIFI ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 [6.6.1] พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.59
รายการหลักฐาน 6.6
6.6.1 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
[https://erp.mju.ac.th/assessMenuRptForCourseInCurr.aspx?goID=11]
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 7
7. 1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material,
and information technology, are shown to be sufficient
หลักสูตรมีอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขนาด 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 17,175 ตาราง
เมตร และอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม ขนาด 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,488 ตารางเมตร โดยหลักสูตรมี
การบริหารจัดการอาคารและห้องเรียนให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียนบรรยาย
ความจุไม่เกิน 50 ที่นั่ง จานวน 11 ห้อง ห้องเรียนบรรยายความจุ 50-100 ที่นั่ง จานวน 4 ห้อง ห้องเรียน
บรรยายความจุ 100-200 ที่นั่ง จานวน 1 ห้อง โดยห้องเรียนทุกห้องจัดให้อุปกรณ์อานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมศักยภาพในด้านการเรียน ได้แก่ กระดานไวท์บอร์ด เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ เครื่องวิชวลไลเซอร์
โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ พัดลม และเครื่องเสียง ให้มีความพร้อมใช้งานแก่อาจารย์และนักศึกษา
โดยก่อนเปิดการศึกษาทุกปีการศึกษาจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตรทาการสารวจ
ความพร้อมของห้องและอุปกรณ์ทุกห้อง โดยใช้แบบฟอร์มสารวจความพร้อมห้องเรียนของงานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม (วอ.กส.003) ซึ่งหากมีอุปกรณ์ชารุด เสียหาย จะดาเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของ
คณะฯ มาดาเนินการซ่อมแซม โดยเขียนคาร้องในแบบฟอร์มคาขอใช้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(วอ.กส.001) เพื่อเตรียมการให้พร้อมก่อนเปิดการศึกษา
ตารางที่ 7.1 ข้อมูลห้องเรียนบรรยายอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ห้องเรียน
E101
E117
E122
E123
E212
E306
E309
E310
E311
E312
E403
E413
E414
E519
E601
E602

ความจุ (คน)
350
72
48
48
94
30
40
20
32
111
56
30
30
20
20
20

การใช้งานหลัก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา

อุปกรณ์อานวยความสะดวก
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
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รายการหลักฐาน 7.1
7.1.1 แบบฟอร์มสารวจความพร้อมห้องเรียนของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (วอ.กส.003)
7.1.2 แบบฟอร์มคาขอใช้บริการงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (วอ.กส.001)
7 . 2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available,
and effectively deployed.
หลั ก สู ต รได้ จั ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ ใ ห้ มี ค วามเเพี ย งพอต่ อ การเรี ย นรู้ พื้ น ฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมี
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสาขาวิ ศวกรรมเกษตร โดยได้จัดเตรียมเครื่องมือและอุ ปกรณ์ ในการเรี ย นรู้
ภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบและเพี ย งพอต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนและการท าวิ จั ย
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค จานวน 2 คน และวิศวกร จานวน 1 คน ช่วยควบคุ ม
ดูแล และเป็นผู้ช่วยสอนฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติที่ต้องควบคุมและฝึกเป็นพิเศษ
การจั ด การเรี ย นการสอนในภาคปฏิ บั ติ ไ ด้ จั ด เตรี ย มห้ องปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง อาคารเรีย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม จานวนรวม 15 ห้อง โดยแต่ละห้องจะมีอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแล หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชารุดแจ้ง ประธานหลักสูตรเพื่อทราบ และดาเนินการ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้
ตารางที่ 7.2.1 ห้องเรียนปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
อาคาร

อาคารเรียนรวม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์

อาคารปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
ห้องปฏิบัติการทางกลศาสตร์ของแข็ง
ห้องปฏิบัติการทางความร้อน
ห้องปฏิบัติการของไหล
ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตเกษตร
ห้องปฏิบัติการคุณสมบัติทางกายภาพ
ห้องปฏิบัติการยานยนต์
ห้องปฏิบติการโลหะการ
ห้องปฏิบัติการงานไม้
ห้องปฏิบัติการสารวจและชลประทาน
ห้องปฏิบัติการแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม

ผู้ควบคุม/ผู้ช่วยสอน
ประถม พิชัย
เจ้าหน้าที่ของคณะ
ประถม พิชัย
ประถม พิชัย
ประถม พิชัย
พงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ
ประถม พิชัย
ประถม พิชัย
พงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ
พงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ
พงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ
ประพันธ์ จิโน
ประพันธ์ จิโน
พงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ
พงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ

47

ในแต่ละภาคการศึกษาหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่ อวางแผนจัดการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เช่น
การซ่อมบารุง และการวางแผนของบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่ชารุด หรือเครื่องที่มี
ความทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 7.1.3 รายการคุรุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายการคุรุภัณฑ์

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ชุดฝึกหัดอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
อากาศยานไร้คนขับสาหรับการฉีดพ่นทางการเกษตร
อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรสาหรับหว่านปุ๋ยเกล็ดและเมล็ด
พันธุ์พชื
ชุดวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนในตัวอย่างผลผลิตเกษตรและ
อาหาร
เครื่ อ งวั ด ค่ า ดู ด กลื น แสงชนิ ด ล าแสงคู่ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
อุณหภูมิและอุปกรณ์สาหรับวิเคราะห์หน่วยสีด้วยการสะท้อนแบบ
กระจาย
ต้นแบบตู้ค อนเทนเนอร์ส าหรับ ปลู กพืช ภายใต้ส ภาวะแวดล้ อ ม
เทียมในระบบปิด พร้อมซอร์ฟแวร์
เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟมาสสเปคโตรมิเตอร์
เครื่องรามานไมโครสโคปโทรมิเตอร์

งบประมาณ
(บาท)
50,000
99,000
200,000
2,900,000
1,850,000

ได้รับบริจาคจาก
โครงการ
2,679,280
9,985,000
6,947,510

รายการหลักฐาน 7.2
7.2.1 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and
communication technology.
หลั ก สู ต รได้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ประจ าคณะฯ ที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณชั้ น 2 อาคารเรี ย นรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร โดยเปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาห้องสมุด
ให้บริการและดูแลทรัพยากรภายในห้องสมุด ทรัพยากรหนังสือส่วนใหญ่ภายในห้องสมุดจะเป็นหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นที่จัดเก็บและรวบรวมงานวิจัยของนักศึกษาของ
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คณะฯ ภายในห้องสมุดได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้บริการสาหรับการสืบค้นข้อมูล วารสารออนไลน์ แ ละ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ผ่านระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย
คณะฯ ได้วางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการห้องสมุดของคณะฯ ให้บริการในรูปแบบ “Digital
Library” ให้เข้ากับยุคสมัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ภายในห้องสมุดคณะยังมีที่นั่ง (โต๊ะ
และเก้าอี้) ให้บริการ โดยสามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 150 คน นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาด
ความจุ 20 ที่นั่งจานวน 1 ห้อง สาหรับเป็น Co-working space ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อ
จัดประชุมกลุ่มย่อย หรือการติวทบทวนเนื้อหาวิชาเรียน ภายในห้องมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบครัน
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาน จอทีวี LED และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น และมีห้องประชุมขนาดความจุ 10 ที่
นั่ง จานวน 1 ห้อง เพื่อใช้สาหรับเป็นห้องประชุมและห้องสอนออนไลน์สาหรับให้บริการแก่อาจารย์ที่
ต้องการสอนหรือจัดทาคลิปการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ภายในห้องมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่อง
Visualizer กล้องจับภาพแบบอัตโนมัติความไวสูง และไมค์ตัดเสียงสาหรับห้องประชุม
นอกจากนักศึกษาจะสามารถใช้บริการห้องสมุดประจาคณะฯ แล้ว นักศึกษาสามารถใช้บริการยืม
คืนหนังสือที่จัดเก็บไว้ที่สานักหอสมุดส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการยืมคืนหนังสือแบบออนไลน์
โดยทางเจ้าหน้าที่ของสานักหอสมุดส่วนกลางจะนาส่งหนังสือที่ยืมมาส่งที่ห้องสมุดคณะฯ ทาให้นักศึกษามี
ความสะดวกสบายในการใช้ บ ริ ก ารมากยิ่ ง ขึ้ น หนั ง สื อ และวารสารของห้ อ งสมุ ด ประจ าคณะฯ และ
สานักหอสมุดส่วนกลางมีจานวนที่ครอบคลุมและความเพียงพอกับความต้องการใช้งานของนักศึกษาและ
อาจารย์ ข องคณะฯ ส าหรั บ การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อเพื่ อนามาใช้ ง านในแต่ ล ะปี นั้น ส านั ก หอสมุ ด จะจั ดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาและอาจารย์ของคณะฯ แจ้งความจานงค์ความต้องการหนังสือได้ในกิจกรรม Maejo Book Fair
นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อผ่านระบบออนไลน์ของสานักหอสมุดได้
รายการหลักฐาน 7.3
7.3.1 วารสารออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
7.3.2 “Digital Library”
7.3.3 Co-working space
7.3.4 สานักหอสมุดส่วนกลาง
7.3.5 หนังสือและวารสารของห้องสมุดประจาคณะฯ และสานักหอสมุดส่วนกลาง
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7 . 4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs
of staff and students.
หลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการขอรับการจัดสรรงบประมาณซื้อ โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อลงโปรแกรมและอัพเดทให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเหมาะกับ
กับใช้งาน ได้แก่โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป เช่น โปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Windows และ Microsoft Office
และโปรแกรมเฉพาะทางทางวิศวกรรม เช่น โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Autodesk และ
AutoCAD เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณสาหรับซ่อมแซมและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ รวมถึง
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมและทันสมัย
ตารางที่ 7.4.1 ข้อมูลโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
โปรแกรม
Auto CAD
Autodesk Revit
SketchUp
SPSS Base + Amos
Endnote
Turnitin

การใช้งาน
งานเขียนแบบและออกแบบทางวิศวกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
การจัดทาบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด ทางหลักสูตรได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใน
รู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม Microsoft Team ซึ่ ง ทางกองเทคโนโลยี ดิ จิ ต อลของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
ดาเนินการจัดเตรียมระบบให้ นอกจากนี้กองเทคโนโลยีดิ จิตอลยังได้จัดเตรียมโปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์อื่น เช่น Zoom เพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษา
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น งานระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบโทรศัพท์ ระบบการ
เรียนการสอนและประชุมทางไกล เป็นต้น โดยมีการดาเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบประชุมทางไกล ระบบ
โทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสายสื่อสาร บริการ Virtual Private Network (VPN) การใช้ง าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากภายนอก และพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
บุ ค ลากร ระบบสารสนเทศนั ก ศึ ก ษา ระบบสารสนเทศทางการเงิ น ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ เ พื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
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รายการหลักฐาน 7.4
7.4.1 โปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
7.4.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัล

7 . 5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information
technology for teaching, research, service, and administration.
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จานวน 1 ห้อง (ห้อง E208) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารเรียน
รวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 60 เครื่อง โดยใช้ในการเรียนการสอนและการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เช่น การอบรมการใช้โปรแกรมเขียนแบบโดย
คอมพิ ว เตอร์ และการอบรมการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ ช าการ เป็ น ต้ น จากข้ อ มู ล การใช้ ง านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ พบว่าคอมพิวเตอร์มีจานวนเพียงพอกั บปริมาณของนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียน ซึ่ง หาก
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาใดมีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่าจานวนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ทางหลักสูตรจา
ดาเนินการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เพียงพอกับจานวนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางมหาวิทยาลัยที่อาคาร
เรียนรวม 80 ปี และที่กองเทคโนโลยีดิจิตัล ในการเรียนการสอนและการจัดฝึกอบรม
ห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการ และห้องสานักงานของหลักสูตรมีระบบอินเตอร์เน็ตแบบ
เครือข่าย (LAN Network) ครอบคลุมทุกห้อง นอกจากนี้ยังมีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI hotspot)
ทั้ ง ในระบบเครื อ ข่ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย (MJU_WLAN) เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เอกชน
(MJU_WLAN by AIS) และเครือข่ายของบริษัทเอกชน (AIS/True/DTAC) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณห้องเรียน
และห้องสานักงานทุกห้อง (ปัจจุบันบางเครือข่ายอยู่ในระหว่างการทาการต่อสัญญาการติดตั้ง) โดยอาคาร
เรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขนาด 6 ชั้น มีจุดปล่อยสัญ ญาอินเตอร์เน็ตไร้สาย จานวน 147 จุด และ
อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม ขนาด 1 ชั้น มีจุดปล่อยสัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สาย จานวน 12 จุด
ด้านการดูแลและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางหลักสูตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
ได้มีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นประจาโดยเฉพาะช่วงก่อน
เปิดภาคการศึกษา รวมถึงการเช็คสภาพและปรับปรุงแก้ไขปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพดี
และสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม
รายการหลักฐาน 7.5
7.5.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7.5.2 ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI hotspot)
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7 . 6 The environmental, health, and safety standards and access for people with
special needs are shown to be defined and implemented.
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี ศูนย์กีฬา สนามฟุตบอล สนามเทนนิส ลานออกกาลังกาย ห้องฟิเนส สระ
ว่ายน้า เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกมาใช้พื้นที่เพื่อออกกาลังกาย มี
การรักษาภูมิทัศน์ธรรมชาติให้มีความร่มรื่น สวยงาม มีมุมโต๊ะเก้าอี้ที่ให้นั่งพักผ่อน หย่อนใจทั้ งภายในและ
นอกอาคาร
ในส่วนของคณะฯ นั้นทางหลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ จัดการบริหารทรัพยากรและสิ่งอานวยความ
สะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคารให้แก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างครบครัน ดังนี้
ห้องน้า ในแต่ละชั้นของอาคารจะมีห้องน้าให้บริการในจานวนที่เพียงพอ โดยได้กาหนดให้พนักงาน
ทาความสะอาดเข้าดูแลความเรียบร้อยและทาความสะอาดตามช่วงเวลาที่กาหนด และหากพบอุปกรณ์ใน
ห้องน้าชารุดเสียหาย พนักงานทาความสะอาดจะแจ้งปัญหาให้กับช่างเทคนิค งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าดาเนินการแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริเวณของร้านค้าและโรงอาหาร โดยให้เอกชนเช่าพื้นที่สาหรับให้บริการ
แก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งบริเวณใต้ถุนด้านหน้าและด้านหลังของอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งมีร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านถ่ายเอกสาร และเครื่องจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
แบบอัตโนมัติ (ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีบางร้านค้าที่ปิดชั่วคราว คาดว่าจะเปิด
บริการปกติในปีการศึกษาหน้า)
ในส่วนของลานกิจกรรมและมุมสันทนาการ ได้จัดให้มีที่นั่ง (โต๊ะและเก้าอี้) ให้บริการ และมีการจัด
แต่ง ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้น่าอยู่ ร่มรื่น สอดคล้องกับแนวนโยบายสานักงานสีเขียว
(Green office) นักศึกษาสามารถใช้เป็นมุมพักผ่อน หรือพื้นที่สาหรับทากิจกรรมได้
อีกทั้งยังมีสนามกีฬาให้นักศึกษาและบุคลากรได้ออกกาลังกาย ประกอบด้วย สนามฟุตบอล สนาม
ฟุ ต ซอล สนามตะกร้ อ สนามวอลเลย์ บ อล สนามแบดมิ น ตั น และสนามบาสเก็ ต บอล โดยคณะฯ ได้
ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกสนาม เพื่อให้นักศึกษาสามารถมาออกกาลังกายและทากิจกรรมช่วงเวลา
หลักเลิกเรียนได้
ด้านการทากิจกรรมของนักศึกษานั้น ทางหลักสูตรได้จัดให้มีห้องกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ห้อง
สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ห้องชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ และห้องชมรม Maejo
Racing Team เพื่อใช้เป็นสถานที่ทากิจกรรม การจัดประชุม การจัดเก็บอุปกรณ์การทากิจกรรม และเป็น
ห้องพักของนักศึกษา
ในส่ ว นระบบความปลอดภั ย ภายในอาคาร ได้ มี ม าตรการและการด าเนิ น งานตามมาตรการ
ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green office) และมาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอั ค คี ภั ย ในอาคาร (Fire Alarm
System) โดยมีการบริหารจัดการระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย โดยจัดให้มีถังดับเพลิงและระบบสาย
ยางฉีดน้าดับเพลิงภายในอาคารครอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคาร และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกายภาพและ
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สิ่งแวดล้อมตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ยังได้จัดทาป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน
ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดสภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งยังได้จัดให้มี
ระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งทั่วทุกอาคาร เพื่อช่วยบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง สร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัย
ในช่ ว งการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ได้ มี แ นวทางและมาตรการด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยได้นาเอามาตรการและ
แนวทางปฏิบัติของทางภาครั ฐ คาสั่งประกาศจัง หวัด เชียงใหม่ ประกาศของคณะ และคาสั่ง ประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกั บการ
รับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อและการล้างทาความ
สะอาดอาคาร การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้า ง
มื อ การจั ด ที่ นั่ ง และบริ เ วณที่ ส าธารณะโดยค านึ ง ถึ ง มาตรการการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม ( Social
distancing) การจัดทาหน้ากากอนามัยแจกให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น มาตรการที่ได้ดาเนินการ
ต่างๆ เหล่านี้ทาให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะเกิดความตะหนักและมีความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามมาตรการเพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
รายการหลักฐาน 7.6
7.6.1 ห้องน้า
7.6.2 ลานกิจกรรมและมุมสันทนาการ
7.6.3 สนามกีฬา
7.6.4 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
7.6.5 ระบบกล้องวงจรปิด
7.6.6 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological
environment that is conducive for education, research, and personal well-being.
คณะได้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยจัดห้ องเรียนที่มี
ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning and Sharing room) ซึ่งนักศึกษาสามารถขอใช้ห้อง เพื่อทากิจกรรมกลุ่ม
ด้านการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สานักงานธุรการของหลักสูตร มีการปรับปรุงการ
เพิ่ ม จุ ด เชื่ อ มต่ อ ระบบเครือ ข่ า ยอิ นเตอร์ เ น็ต ไร้ส าย ในแต่ ล ะชั้ น ของอาคารเรีย น โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ง าน
สารสนเทศด าเนิ น การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบอย่ า งสม่ าเสมอ กรณี นั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้าน
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เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงานธุรการของหลักสูตร เพื่อ
ดาเนินการแก้ไข
โดยที่หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน โดยได้นาหลักแกณฑ์การประเมินสานักงานสี เขียว
(Green office) หรื อ ส านั ก งานที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มมาเป็น
แนวทาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของคณะฯ และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อม (Green University)
มาตรการและข้อกาหนดของสานักงานสีเขียว (Green office) ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ด้านนโยบายและการวางแผนการดาเนินการ หลักสูตรได้ให้ประธานและกรรมการใน
หลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสานักงานสีเขียวของคณะ เพื่อกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และเป็น
คณะทางานขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะจัดขึ้น
หมวดที่ 2 ด้านการสื่อสารและจิตสานึก
หมวดที่ 3 ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร ในอาคารของหลักสูตรได้มีการวางแผนและปฏิบัติ
ตามมาตรการการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้าของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การติด
ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน้าอย่างประหยัด การติดตั้ง สวิตซ์ไฟห้องน้าแบบอัตโนมัติ การติดตั้ง สวิตซ์
กระตุกสาหรับไฟแสงสว่างภายในสานักงาน การใช้ระบบไฟแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ และการล้างและ
ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
หมวดที่ 4 ด้านการจัดการของเสีย ซึ่งประกอบด้วยด้านการจัดการขยะภายในสานักงาน ได้จัด
ให้มีถังขยะแบบแยกประเภท เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทิ้งขยะได้ถูกประเภท ทาให้สะดวกในการจัดการ
ขยะให้ตรงกับประเภท สาหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) พนักงานทาความสะอาดประจาชั้นจะทา
การคัดแยกแล้วนาไปจาหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ในส่วนขยะเปียก (Wet waste) จาพวกเศษอาหาร
จะทาการคัดแยกแล้วนาไปเป็นส่วนผสมในการทาปุ๋ยหมักร่วมกับขยะอินทรีย์จาพวกเศษพืช เช่น กิ่งไม้
ใบไม้ และเศษหญ้า บริเวณฐานเรียนรู้การผลิต ปุ๋ยอิน ทรีย์แ บบไม่พลิ กกลั บกอง ซึ่ง เป็นฐานเรียนรู้ที่ มี
อาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ดูแล สาหรับ ขยะอันตราย (Hazardous waste) จาพวก สารเคมี หลอดไฟ สี
สเปรย์ และแบตเตอรี่ จะทาการรวบรวมไว้ที่คณะฯ แล้วแจ้ง ให้ทางฝ่ายสิ่ง แวดล้อม กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มาเก็บรวบรวมเพื่อนาไปกาจัดให้ถูกวิธีการต่อไป ขยะส่วนที่เหลือจากที่กล่าวมาจะเป็น ขยะ
ทั่วไป (General waste) โดยจะได้นาใส่ถุงขยะสีดาเก็บรวบรวมไว้ที่ จุดพักขยะประจาอาคารที่คณะฯ ได้
จัดเตรียมไว้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมาจัดเก็บและนาไปกาจัดต่อไป ด้านการจัดการน้าเสียภายในสานักงาน
น้าเสียที่เกิดจากการใช้น้าภายในอาคาร เช่น ห้องน้า และห้องปฏิบัติการ จะมีการจัดเก็บและส่งผ่านระบบ
ท่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัยเพื่อทาการบาบัดให้ผ่านค่ามาตรฐาน จากนั้นจะส่งน้าหลังการ
บาบัดไปใช้กับพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย เช่น สนามฟุตบอล และสนามหญ้า ในส่วนของน้าที่เหลือทิ้ง
จากใช้งานอื่น ๆ เช่น การล้างจาน ได้ดาเนินการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อบาบัดน้าเหลือใช้ดังกล่าวก่อนการ
ระบายทิ้งตามธรรมาชาติ
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หมวดที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร หลักสูตรร่วมกับคณะได้ดาเนินการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น การบารุง รักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ มีการทาความ
สะอาดห้องเรียนและห้องทางานโดยแม่บ้านเป็นประจา มีการดาเนินการรณรงค์การงดสูลบุหรี่ในอาคาร มี
การเพิ่มแสงสว่างโดยการเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีการใช้มาตรการสานักงานสีเขียว
(Green office) และ หลักการ 5 ส. มาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและสถานที่ มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณอาคาร มีการควบคุมสัตว์พาหะนาโรคโดยจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาสารวจ
เพื่อป้องกันและกาจัดเป็นประจาทุกเดือน มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด และประตู
อัตโนมัติ (Smart Gate) ทั่วทั้งอาคาร มีอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบเตือนภัยภายในอาคาร
หมวดที่ 6 ด้านการจัดซื้อสินค้า หลักสูตรได้มีแนวทางและดาเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้รับการจัดอันดับจาก GREENMATRIC WORLD RANKINGS 2021 อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยไทย และ
อันดับที่ 121 ของมหาวิทยาลัยโลก

รายการหลักฐาน 7.7
7.7.1 หลักแกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว (Green office)
7.7.2 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านสิ่งแวดล้อม (Green University)
7.7.3 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
7.7.4 ขยะอันตราย (Hazardous waste)
7.7.5 จุดพักขยะประจาอาคาร
7.7.6 ระบบบาบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัย
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7 . 8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are
shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to
stakeholder needs.
หลักสูตรได้มีการจัดให้บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน [7.8.1] ได้แก่ นางสุนทรี หาญพรหม ตาแหน่ง
พนักงานธุรการ มีหน้าที่หลักคือ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาหนังสือเข้าและออก นางจีราพร ทิพย์เนตร
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่หลักคือ การจัดการตารางการเรียนการสอน ประสานงานกับนักศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน ช่วยจัดทาหลักสูตร ช่วยจัดทารายงานประกันคุณภาพ และดูแลครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ นายประพันธ์ จิโน ตาแหน่ง วิศวกรโลหการ มีหน้าที่หลักคือ ช่วยงานสอนในรายวิชาฝึกงาน
โรงงาน ช่วยงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องกล ดูแลเครื่องมือกล และช่วยงานตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย นายประถม พิชัย ตาแหน่ง พนังงานห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่หลักคือ ช่วยงานในห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและงานประปา และช่วยงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย นายพงษ์นรินทร์ จอมใจป้อ
ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่หลักคือ ช่วยงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานสารวจ งาน
ชลปทาน งานเครื่องจักรกลเกษตร และช่วยงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย
คณะได้กาหนดและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมตามความสามารถและ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (training need) ทั้ ง ภายในและนอกคณะ โดยหลั ก สู ต รสนั บ สนุ น
งบประมาณการพัฒนาตนเอง และมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานของ
บุคลากร
ในแต่ละปีบุคลากรทุกคนต้องระบุความต้องการการพัฒนาตนเอง (training want) ในการรายงาน
ภาระงานประจาปีด้วย ซึ่งคณะฯ จะนาข้อมูลส่วนนี้ไปประกอบการวางแผนพัฒนากาลังคนต่อไป
ในปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในประเด็นที่เป็นประโยชน์
กับการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตร ดังตารางที่ 7.1 [7.8.2]
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ตารางที่ 7.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
โครงการ/กิจกรรม
1
นางสุนทรี หาญพรหม
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
2
นายประถม พิชัย
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 30/11/2564 - 30/11/2564
สถานที่/หน่วยงาน : รับฟังการบรรยายผ่านระบบโปรแกรม
Microsoft Teams
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3

นายประพันธ์ จิโน

4

นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ

5

นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร

1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
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รายการหลักฐาน 7.8
7.8.1 บุคลากรสายสนับสนุน [https://info-ae.mju.ac.th/?page_id=166]
7.8.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
[https://erp.mju.ac.th/personrpt1NameList.aspx?dID=291&sd=01/10/2564&ed=30/09/2565]

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown
to be subjected to evaluation and enhancement.
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่ างๆ ได้แก่ การจัดซื้อหนังสือ ตารา วารสารทาง
วิชาการ และฐานข้อมูลทางวิชาการ จัดช่องทางให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนความ
ต้องการ และประเมินการใช้ทรัพยากรการศึกษา โดยการสารวจความต้องการหนังสือ ตารา วารสาร ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง [7.9.1]
ห้องเรียน ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ หลักสูตรและคณะเปิดให้นักศึกษาและอาจารย์แ จ้ง
ความต้องการได้ตลอดภาคการศึกษา ที่เจ้าหน้าที่สานักงานธุรการของหลักสูตร เพื่อดาเนินการจองให้ใน
ระบบต่อไป
หลักสูตรมีการสารวจความพร้อมของห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน โดยบุคลากรสาย
สนับสนุน ส่วนเครื่องมือในห้องปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบเครื่องมือนั้นๆ จะเป็นผู้ตรวจสอบ หากมีวัสดุ
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือชารุดเสียหาย หลักสูตรมีการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบารุง เป็นประจา
นอกจากนี้ในระหว่างภาคการศึกษาหากมีวั ส ดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือชารุดเสียหายอีก นักศึกษาและ
บุคลากรสามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่สานักงานธุรการของหลักสูตร เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
มหาวิทยาลัยมี ระบบเครือข่ ายอิน เตอร์เน็ ตไร้ส ายภายในครอบคลุมพื้น ที่ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลสาหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และจัดให้มีการบารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนกลางที่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยใช้งานร่วมกัน เช่น
การสารวจซ่อมบารุงระบบเครือข่าย การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ (hardware & software) การบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น [7.9.2]
รายการหลักฐาน 7.9
7.9.1 สานักหอสมุด [https://libmode.mju.ac.th/2020/sar/]
7.9.2 กองเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[https://it.mju.ac.th/wtms_index.aspx?&lang=th-TH]
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN 8
8 . 1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement.
หลักสูตรได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ระหว่างการศึกษา เช่น ลาออก ไม่มาลงทะเบียนเรียน ตกออก ใช้ระยะเวลาการศึกษาเกินแผนกาหนด เป็น
ต้น มาสรุปรายงานในรูปแบบของ SAR หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อติดตามและสอบถามข้อมูลโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ได้รับนักศึกษเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมเกษตร จานวน 65 คน พบว่า ในปี
การศึกษา 2564 มีนักศึกษาของหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาจานวน 30 คน เรียนเกิน
แผนการศึกษาจานวน 21 คน ลาออกหรื อตกออกระหว่างการศึกษาจานวน 14 คน ดัง ตารางที่ 8.1.1
[8.1.1]
ตารางที่ 8.1.1 สถานะของนักศึกษาของหลักสูตร
ปีการศึกษา จ า น ว น
สาเร็จการศึกษา (คน)
นักศึกษา ตามแผน
เกินแผน
ทั้งหมด
การศึกษา
การศึกษา
2564
2563
2562
2561

58
46
55
65

2560

64

2559

71

2558

62

2557

71

30
(46.2%)
41
(64.1%)
28
(39.4%)
26
(41.9%)
25
(35.2%)

21
(32.3%)
8
(12.5%)
19
(26.8%)
15
(24.2%)
23
(32.4%)

ลาออกหรือตกออก ระหว่างการศึกษา (คน)
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
หรือ
มากกว่า
10
4
2
6
5
1
9
5
0
0
9

6

0

0

16

6

0

2

12

2

0

7

17

4

1

1
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รายการหลักฐาน 8.1
8.1.1 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี จานวนการพ้นสภาพนักศึกษา และจานวนการสาเร็จการศึกษา
[https://erp.mju.ac.th/AUNQA003.aspx?year=2564&num=8&lv=1&fac=3&pro=0301]
[https://erp.mju.ac.th/qaRpt13.aspxJ]
8 . 2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement
to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
ในแต่ละปีการศึกษามีการติดตามบัณฑิตภายหลังการสาเร็จการศึกษาดาเนินการผ่านกระบวนการ
ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ 1.ระยะเวลา
ในการได้งาน 2. เงินเดือนเริ่มต้น 3.ประเภทของงาน 4.ร้อยละการมีงานทาและการศึกษาต่อ [8.2.1]

ในปีการศึกษา 2564 ได้ทาการสารวจโดยทาแบบสอบถามมีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตรตอบ
แบบสอบถามจานวน 5 คน พบว่า 1. มีบัณฑิตได้งานก่อนจบการศึกษา 1 คน และได้งานภายใน 3-6 เดือน
จานวน 1 คน 2. เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 13,250 บาท 3. ได้งานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน 1 คน
ไม่ตรงสาขาจานวน 1 คน 4. ได้งานร้อยละ 40 [8.2.2]
รายการหลักฐาน 8.2
8.2.1 ระบบภาวะมีการทางานของบัณฑิต [https://erp.mju.ac.th/surveyStudentLogin.aspx]
8.2.2 ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต [https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx]
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8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff
and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
คณาจารย์ของหลักสูตร มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานสาขาวิศวกรรม
เกษตรเป็นค่อนข้างมากดังตารางที่ 8.3.1 [8.3.1 หน้า 158-183] โดยโครงการวิจัยหลายโครงการมี
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการด้วย เช่น โครงการการศึกษากระบวนการแยกเปลือกเมล็ด
ลาไยเพื่อใช้เนื้อในเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น [8.3.1 หน้า 169] โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมทางานวิจัย
ผ่านรายวิชาเรียนรู้อิสระ หลักสูตรจึงสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยและบริการวิชาการ และสนับสนุนให้
นักศึกษาทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยการสนับสนุนเงินให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาเรียนรู้อิสระ
คนละ 3,000 บาท
ตารางที่ 8.3.1 ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่[8.3.2]
ปีการศึกษา
ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่

2560
2561
2562
2563
2564

ระดับ
มหาวิทยาลัย
-

ระดับ
ชาติ
3
7
3
4
4

ระดับ
เอเซีย
-

ระดับ
นานาชาติ
10
11
9
8
11

ทั้งหมด จ าวนวนผลงานที่
เผยแพร่ต่อจานวน
คณาจารย์

13
18
12
12
15

1.18
1.63
1.09
1.09
1.36

รายการหลักฐาน 8.3
8.3.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
8.3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยแยกตามคณะ
[https://erp.mju.ac.th/academicWorkDepartmentByYear.aspx?year=2564&dep=20400]
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8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes,
which are established and monitored.
หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าของผลลัพธ์ของหลักสูตร ตามความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้
ในแต่ละปีการศึกษา [8.4.1 หน้า 107] เพื่อนามาประเมินและปรับปรุง ให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามที่
คาดหวัง และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย[8.4.2] เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตร โดย
ข้อเสนอแนะสาหรับหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้แก่ อยากให้ปรับปรุงหลักสูตรที่สามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง เพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบให้มากกว่าเดิม ปรับปรุง
เกี่ยวกับเรื่องเเขนกลมากขึ้นเพราะในยุคปัจจุบันใช้เเรงงานคนน้อยลง เป็นต้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อ ELOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559(ปีการศึกษา 2564) มีความชัดเจนในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.69) [8.4.2]
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของบั ณ ฑิต ใหม่ม หาวิ ทยาลัย แม่โ จ้ ที่มี ต่อ คุ ณภาพหลัก สู ตรของ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559(ปีการศึกษา 2564) ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก(ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.67) [8.4.3]
รายการหลักฐาน 8.4
8.4.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
8.4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
[https://e-plan.mju.ac.th/_reportStudentOfFinalV2.aspx]
8.4.3 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
[https://e-plan.mju.ac.th/ReportStudentOfEnd.aspx]

8 . 5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established,
monitored, and benchmarked for improvement.
หลักสูตร มีแผนและกระบวนการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทุกปี โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [8.5.2] ซึ่งผลข้อมูลความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2564 ซึ่งจะใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระหว่างปี 2563 – 2564 [8.5.2] พบว่าในปี
การศึกษา 2564นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มี ความพึง พอใจในการใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้นในทุกด้านเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2563
ดังตารางที่ 8.5.1 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านทักษะทางปัญญามีความพึงพอใจต่าที่สุด ดังนั้นหลักสูตรนาข้อมูลนี้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้ จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ส ถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง (Simulation Based
Learning) ซึ่งจะทาให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการให้เหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นการเสริมทักษะทางปัญญา
ตารางที่ 8.5.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [8.5.2]
ปีการศึกษา 1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 4. ด้ า น ทั ก ษะ 5. ด้ า นทั ก ษะ
และจริยธรรม
ทางปัญญา
ความสัมพันธ์ฯ การวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลขฯ
2563
3.56
3.33
2.89
3.67
3.33
2564
4.33
4.04
3.81
4.22
4.07
ในส่วนของคู่เทียบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้เลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคู่เทียบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมเกษตรมาเป็ น เวลานาน และมี ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เฉลี่ย

3.39
4.04
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ตารางที่ 8.5.2 เปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดับที่
ข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
จานวนรับนักศึกษาต่อปี(คน)
64
40
(ปีการศึกษา 2560)
[8.5.4]
[8.5.7]
2
จานวนสาเร็จการศึกษาต่อปี(คน)
41
26
(ปีการศึกษา 2563)
(64.1%)
(65.0%)
[8.5.4]
[8.5.5]
3
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร
160,000
147,285
(บาท)
[8.5.6]
[8.5.7]
4
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
138
148
(หน่วยกิต)
(หลักสูตรปรับปรุง
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)
พ.ศ. 2560)
[8.5.6]
[8.5.7]
5
จ าน ว น ร ายวิ ช าเกี่ ย วกั บทั ก ษะ
3
2
ดิ จิ ต อ ล ด้ า น ก า ร เ ขี ย น แ ล ะ ใ ช้ (ไม่รวมวิชาเอกเลือก (ไม่รวมวิชาเอกเลือก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(วิชา)
และวิชาเลือก)
และวิชาเลือก)
[8.5.6]
[8.5.7]
6
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
11
11
[8.5.6]
[8.5.7]
-รองศาสตราจารย์(คน)
3
2
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์(คน)
5
6
-อาจารย์(คน)
3
3
จากตารางเปรียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่
โจ้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร มากกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาหลักสูตร
ภายหลังจากการปรับปรุงหลักสูตร จะเห็นได้ว่าหลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีจานวนหน่วยกิ
ตลดลง และมีหน่วยกิตน้อยกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 หน่วยกิต และได้เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะดิจิตอลด้านการเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น 3 รายวิชา ไม่นับรวมวิชาเอกเลือกและเลือก
เสรี ซึ่ง นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถเรียนรู้เพิ่ม เติ มได้ ในขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับทักษะดิจิตอลด้านการเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียง 2 รายวิชา
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รายการหลักฐาน 8.5
8.5.1 ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [https://erp.mju.ac.th/home.aspx]
8.5.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
[https://e-plan.mju.ac.th/_reportNewOwner.aspx]
8.5.3 ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต [https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx]
8.5.4 จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี จานวนการพ้นสภาพนักศึกษา และจานวนการสาเร็จการศึกษา
[https://erp.mju.ac.th/AUNQA003.aspx?year=2564&num=8&lv=1&fac=3&pro=0301]
8.5.5 จานวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาเร็จการศึกษา
[https://reg-mirror.kku.ac.th/registrar/GRADUATE_DATE.asp?acadyear=2563&facultyid=4]
8.5.6 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2) : R2
8.5.7 หลั ก สู ต รวิ ศ วกรร มศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วก รรมเก ษตร คณะวิ ศ วกรรมศ า ส ตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มคอ.2) : R6
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
จุดแข็ง
1. หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ผ่านทางWebsite ของสาขา ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. หลักสูตรมีการพัฒนาโดยรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนโยบายของประเทศ
วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย และผู้ใช้ง านบัณฑิต มากาหนดคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการ
กาหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา รวมถึงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร และในรายวิชา
3. PLOs ของหลักสูตรที่มีเน้นการเรียนรู้ในด้านทักษะดิจิตอลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาลของ
ประเทศ และผู้ใช้งานบัณฑิต นอกจากนี้ยังตอบสนองผู้ที่ต้องการเข้ารับการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูล
การสมัครเข้าเรียนมีจานวนผู้สนใจเพิ่มขึ้น และมีจานวนผู้เข้าเรียนเกินแผนการรับนักศึกษา ดังภาพที่ 8.1

ภาพที่ 8.1 จานวน TCAS 65
4. มีแนวทางและวิธีการพัฒนานักศึกษา ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับปรัชญาการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติจริง (Practicademic) รวมถึงมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็น
ได้จากแผนการศึกษาของหลักสูตรที่มีการเพิ่มรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติเพิ่มขึ้น และในการประชุมสาขาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาคบรรยายให้เน้นการฝึกทักษะ เช่น การทา
กิจกรรมในชั้นเรียน การตอบถามในชั้นเรียน การทาโจทย์ในชั้นเรียน การสั่งการบ้าน เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มคู่เทียบ โดยในปีต่อไปคาดว่าจะนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็นคู่เทียบอีก 1 หลักสูตร
2. เพิ่มความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
3. เพิ่มเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation based learning
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3.2 แผนการพัฒนาของหลักสูตร
1. จัดทาแผนแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่เทียบเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตร
2. สารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนและ
สม่าเสมอ
3. สร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาดูงาน การฝึกงาน
การศึกษาต่อของบัณฑิต และหางานให้บัณฑิต
4. ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนให้คณาจารย์ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
3.3 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
1. Expected Learning Outcomes
1.1 The programme to show that the expected learning
outcomes are appropriately formulated in accordance
with an established learning taxonomy, are aligned to
the vision and mission of the university, and are known
to all stakeholders
1.2 The programme to show that the expected learning
outcomes for all courses are appropriately formulated
and are aligned to the expected learning outcomes of
the programme
1.3 The programme to show that the expected learning
outcomes consist of both generic outcomes (related to
written and oral communication, problemsolving,
information technology, teambuilding skills, etc) and
subject specific outcomes (related to knowledge and
skills of the study discipline)
1.4 The programme to show that the requirements of
the stakeholders, especially the external stakeholders,
are gathered, and that these are reflected in the
expected learning outcomes
1.5 The programme to show that the expected learning
outcomes are achieved by the students by the time
they graduate
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2. Programme Structure and Content
2.1 The specifications of the programme and all its
courses are shown to be comprehensive, up-to-date,
and made available and communicated to all
stakeholders
2.2 The design of the curriculum is shown to be
constructively aligned with achieving the expected
learning outcomes
2.3 The design of the curriculum is shown to include
feedback from stakeholders, especially external
stakeholders
2.4 The contribution made by each course in achieving
the expected learning outcomes is shown to be clear
2.5 The curriculum to show that all its courses are
logically structured, properly sequenced (progression
from basic to intermediate to specialised courses), and
are integrated
2.6 The curriculum to have option(s) for students to
pursue major and/or minor specialisations
2.7 The programme to show that its curriculum is
reviewed periodically following an established
procedure and that it remains up-to-date and relevant
to industry
3. Teaching and Learning Approach
3.1 The educational philosophy is shown to be
articulated and communicated to all stakeholders. It is
also shown to be reflected in the teaching and learning
activities
3.2 The teaching and learning activities are shown to
allow students to participate responsibly in the learning
process
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3.3 The teaching and learning activities are shown to
involve active learning by the students
3.4 The teaching and learning activities are shown to
promote learning, learning how to learn, and instilling in
students a commitment for life-long learning
(e.g.,commitment to critical inquiry, informationprocessing skills, and a willingness to experiment with
new ideas and practices)
3.5 The teaching and learning activities are shown to
inculcate in students, new ideas, creative thought,
innovation, and an entrepreneurial mindset
3.6 The teaching and learning processes are shown to
be continuously improved to ensure their relevance to
the needs of industry and are aligned to the expected
learning outcomes
4. Student Assessment
4.1 A variety of assessment methods are shown to be
used and are shown to be constructively aligned to
achieving the expected learning outcomes and the
teaching and learning objectives
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are
shown to be explicit, communicated to students, and
applied consistently
4.3 The assessment standards and procedures for
student progression and degree completion, are shown
to be explicit, communicated to students, and applied
consistently
4.4 The assessments methods are shown to include
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations,
and these are shown to ensure validity, reliability, and
fairness in assessment
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4.5 The assessment methods are shown to measure
the achievement of the expected learning outcomes of
the programme and its courses
4.6 Feedback of student assessment is shown to be
provided in a timely manner
4.7 The student assessment and its processes are
shown to be continuously reviewed and improved to
ensure their relevance to the needs of industry and
alignment to the expected learning outcomes
5. Academic Staff
5.1 The programme to show that academic staff
planning (including succession, promotion, redeployment, termination, and retirement plans) is
carried out to
ensure that the quality and quantity of the academic
staff fulfil the needs for education, research, and
service
5.2 The programme to show that staff workload is
measured and monitored to improve the quality of
education, research, and service
5.3 The programme to show that the competences of
the academic staff are determined, evaluated, and
communicated
5.4 The programme to show that the duties allocated
to the academic staff are appropriate to qualifications,
experience, and aptitude
5.5 The programme to show that promotion of the
academic staff is based on a merit system which
accounts for teaching, research, and service
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5.6 The programme to show that the rights and
privileges, benefits, roles and relationships, and
accountability of the academic staff, taking into account
professional ethics and their academic freedom, are
well defined and understood
5.7 The programme to show that the training and
developmental needs of the academic staff are
systematically identified, and that appropriate training
and development activities are implemented to fulfil
the identified needs
5.8 The programme to show that performance
management including reward and recognition is
implemented to assess academic staff teaching and
research quality
6. Student Support Services
6.1 The student intake policy, admission criteria, and
admission procedures to the programme are shown to
be clearly defined, communicated, published, and upto-date
6.2 Both short-term and long-term planning of
academic and non-academic support services are
shown to be carried out to ensure sufficiency and
quality of support services for teaching, research, and
community service
6.3 An adequate system is shown to exist for student
progress, academic performance, and workload
monitoring. Student progress, academic erformance,
and workload are shown to be systematically recorded
and monitored. Feedback to students and corrective
actions are made where necessary
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6.4 Co-curricular activities, student competition, and
other student support services are shown to be
available to improve learning experience and
employability
6.5 The competences of the support staff rendering
student services are shown to be identified for
recruitment and deployment. These competences are
shown to be evaluated to ensure their continued
relevance to stakeholders needs. Roles and
relationships are shown to be well-defined to ensure
smooth delivery of the services
6.6 Student support services are shown to be subjected
to evaluation, benchmarking, and enhancement
7. Facilities and Infrastructure
7.1 The physical resources to deliver the curriculum,
including equipment, material, and information
technology, are shown to be sufficient
7.2 The laboratories and equipment are shown to be
up-to-date, readily available, and effectively deployed
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping
with progress in information and communication
technology
7.4 The information technology systems are shown to
be set up to meet the needs of staff and students
7.5 The university is shown to provide a highly
accessible computer and network infrastructure that
enables the campus community to fully exploit
information technology for teaching, research, service,
and administration
7.6 The environmental, health, and safety standards
and access for people with special needs are shown to
be defined and implemented
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7.7 The university is shown to provide a physical,
social, and psychological environment that is conducive
for education, research, and personal wellbeing
7.8 The competences of the support staff rendering
services related to facilities are shown to be identified
and evaluated to ensure that their skills remain
relevant to stakeholder needs
7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT,
and student services) are shown to be subjected to
evaluation and enhancement
8. Output and Outcomes
1
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to
graduate are shown to be established, monitored, and
benchmarked for improvement
8.2 Employability as well as self-employment,
entrepreneurship, and advancement to further studies,
are shown to be established, monitored, and
benchmarked for improvement
8.3 Research and creative work output and activities
carried out by the academic staff and students, are
shown to be established, monitored, and benchmarked
for improvement
8.4 Data are provided to show directly the achievement
of the programme outcomes, which are established and
monitored
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are
shown to be established, monitored, and benchmarked
for improvement
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
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รายการเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
ชื่อเอกสาร
R1
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1)
R2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ.2)
R3
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
R4
ตัวอย่าง มคอ.3
R5
ข้อมูลภาระงานสายวิชาการ
R6
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มคอ.2)
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ลาดับ
1
2

3

4

5

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ของหลักสูตร
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลดาเนินงาน
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด
192
คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
-ปริญญาโท
3
-ปริญญาเอก
8
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งวิชาการ
-อาจารย์
1
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
-รองศาสตราจารย์
1
จานวนอาจารย์ผู้ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งวิชาการ
-อาจารย์
3
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5
-รองศาสตราจารย์
3
จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
2
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
- บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
4
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40)
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
-
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนา
เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (0.80)
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
(1.00)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
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- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
การมีงานทาของบัณฑิต
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