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คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี
การศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565) จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเองในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ
ASEAN University Network – Quality Assurance และนำเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้ง นำเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
สาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2564
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
ฉบับนี้ จะเป็น เอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย แม่
โจ้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร)
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1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สป.อว.ในองค์ ป ระกอบที ่ 1 การกำกั บ มาตรฐาน และเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพ ASEAN University
Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 4.0 ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2564 มี
นักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 3 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกจำนวน 3 คน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 6 คน ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการระดับ รอง
ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 คน ได้รับงบประมาณในการบริหาร
จัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 143,100 บาท โดยมีผลการประเมิน จำนวน 8 Criteria พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย 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
4
4
4
4
4
4
4
3

ค

1.2 วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบันฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (DFE) ดำเนินการบริหาร
และจัดการหลักสูตรไปคู่ขนานกันกับทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิศวกรรม
อาหาร (MFE) โดยใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคล้องตัวในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ใ นรายวิช าสัมมนา และการจัดกิจ กรรมเสริม การเรี ย นรู ้ จะดำเนินการด้ วยกั นเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะจากพี่สู่น้อง ดังนั้นวิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรทั้งสองจึงมี
บางส่วนคล้ายและต่อเนื่องกัน
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความ
เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
วัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิตผู้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม" และมีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า "สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิ บัติที ่มุ ่ ง มั่ น
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 7/2561
เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมอาหาร (รหั ส หลั ก สู ต ร
25570131103236) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มใช้หลักสูตรครั้งแรกปีการศึกษา
2558 โดยปัจจุบั นหลัก สูต รได้ป รับปรุ ง ใหม่ สำหรับปีก ารศึ กษา 2561 โดยใช้เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2558 ในการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2561
การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้ทำการ
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเด่นของงานวิจัยและการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมอาหาร แต่ยังคงสอดคล้องกับการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นครัวของโลก
เพื่อให้การผลิตดุษฎีบัณฑิตได้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ต่อยอด เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ พร้ อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่ความเป็นผูน้ ำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ
ปรัชญาของหลักสูตร :
“พัฒนาศักยภาพดุษฎีบัณฑิตในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่จากการ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมอาหารและการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจอิสระ (Entrepreneur) ได้ โดย
หลักสูตรมีความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรม
อาหารได้ดว้ ยตนเองได้
2) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมอาหาร
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอาหารเข้าแก้ไขปัญหา
4) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ
อุตสาหกรรมเกษตรอื่น ๆ หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน ในด้านออกแบบทางวิศวกรรม การ
วางแผนการผลิต และการวิจัยที่เน้นเทคโนโลยีขนั้ สูง ได้แก่
- อาจารย์/พนักงาน ในหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัย/นักพัฒนา
- นักวิชาการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระ
OBE ของหลักสูตร : เป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ในงานระบบด้าน
วิศวกรรมอาหาร ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล (To be
a excertized researcher capable to synthesize a novel knowledge in food engineering systems
for the Green, Organic and Eco-friendly food industries at international level)
PLO ของหลักสูตร :
PLO 1 สามารถแสดงออกถึงความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและ
องค์ ค วามรู ้ ใ นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอาหารในระดั บ ประเทศ (Recognize ethical and professional
responsibilities in food engineering)
PLO 2 สามารถนำทักษะในการสืบค้น การวางแผน และการแก้ปัญหาในงานวิ ศวกรรม
อาหารมาใช้ ท ำงานวิ จ ั ย เพื ่ อ ต่ อ ยอดหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ( Identify problems, design
experiment and solve mathematical model in food engineering)
PLO 3 สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร การเขียน และการนำเสนอได้อย่างประสิทธิภาพใน
ระดับนานาชาติ (Communicate effectively in writing and oral presentations)
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PLO 4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบระบบทางวิศวกรรมอาหารที่ซับซ้อน
เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ก ารต่ อ ยอดหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ (Initiate critical thinking for food engineering
systematic design)
PLO 5 สามารถทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม
อาหารได้ (Research and develope in food engineering process and products)
PLO 6 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างกลมกลืนกับระบบเชิง
นิเวศน์ (Create food engineering innovations and ecosystem)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาเอก
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 3 ปี
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน :
1. เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
2. เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (ต่างมหาวิทยาลัย) เช่น
ชื่อสถาบัน Universiti Putra Malaysia ประเทศ มาเลเซีย
รูปแบบของความร่วม ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาจะได้รับปริญญาจากสองสถาบัน โดย
ผ่านความเห็นชอบตามความตกลงระหว่างสองสถาบัน (MOA)
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :
1. สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรูปแบบ 1 ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนรูปแบบ 2 ปริญญา (Dual degree) ให้ปริญญาทั้ง 2
สถาบัน คือ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และ Doctor of Philosophy in Engineering (Food Engineering) จาก Universiti
Putra Malaysia (UPM)
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ปี 1
(2564)
1
(100)

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
ปี 7
ปี 8
(2563) (2562) (2561) (2560) (2559) (2558) (2557)
1
1
2
1
3
1
(100)
(-)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)

รวม
10 (คน)
(100)

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายประถม พิชัย
เจ้าหน้าที่
ห้องปฎิบัติการ

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

2. นางสุนทรี หาญพรหม

เจ้าหน้าที่การเงิน

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาที่จบ)
ศาสนศาสตร
บัณฑิต
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

อายุการ
ทำงาน (ปี)

ลูกจ้างประจำ

29 ปี
(บรรจุ 5
ต.ค.36)

บัญชีบัณฑิต
(การบัญชี)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)

ลูกจ้างประจำ

9 ปี
(บรรจุ 25
พ.ย.56)
34 ปี
(บรรจุ 25
ม.ค.31)

อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาคารโรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดและค้นคว้างานวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1
2. ห้องปฏิบัติการงานวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ
1. อาคารโรงงานนำร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. บริษัทพลีพรีม จำกัด ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
3. บริษัท แอลพีเอชพีมาร์เก็ตติง้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกำหนดไว้: ทาง
หลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา มา
เลือกวิธีการสอนที่แตกต่างเมื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ดังแสดงข้อมูลในส่วน
ที่ 2 Criterion ที่ 3
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กำหนด: ทางหลักสูตรได้เลือกวิธีการ
ประเมินผลจากจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประเมิน
ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ ซึ่ งผู้สอนได้นำเสนอผลดังกล่าวมายังผู้รับผิด ชอบ
หลักสูตรพิจารณา และให้คำแนะนำเพิ่มเติม ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2 Criterion ที่ 4
การบริหารจัดการหลักสูตร: ทางหลักสูตรได้มกี ารทบทวนผลการจัดการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และทำการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2
Criterion ที่ 8
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับและใช้จริงในการบริหารจัดการหลักสูตร
ปีการศึกษา
2564
2563
2562
2561
2560
ได้รับ
ใช้
ได้รับ
ใช้
ได้รับ
ใช้
ได้รับ
ใช้
ได้รับ
ใช้
ด้าน
จริง
จริง
จริง
จริง
จริง
กิจกรรม
พ ั ฒ น า 143,100 30% 143,100 30% 200,000 20% 180,000 20% 150,000 30%
นักศึกษา
พ ั ฒน า
20%
20%
20%
15%
20%
อาจารย์
พ ั ฒน า
0%
0%
0%
0%
0%
บุคลากร
จัดการเรียน
50%
50%
60%
65%
50%
การสอน
(แสดงกราฟเส้น และแนวโน้มของแต่ละด้านกิจกรรม และแต่ละปี ของงบฯ ที่ได้รับและใช้จริง)
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กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย น : ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี / โท ทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือเทียบเท่าทั่วไปประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของทางหลักสูตร
คือ กลุ่มนักศึกษาที่สนใจจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มี 4 ฝ่ายคือ ศิษย์ปัจจุบัน (Students) ศิษย์เก่า (Alumni)
อาจารย์ (Teachers) และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง (Employers) โดยกลุ่มสุดท้ายทางอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการคัดเลือกจากตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้อง (Market segment) กับศาสตร์
ทางวิศวกรรมอาหาร จำนวน 3 ประเภทคือ ประเภทอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารภาคเหนือ
เช่ น บริ ษ ั ท เบทาโกร จำกั ด (มหาชน) และบริ ษ ั ท ลานนาเกษตรอุ ต สาหกรรม จำกั ด ประเภท
หน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางภาคเหนือ และประเภทการทำงานอิสระด้านการ
ออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อนำมาใช้ออกแบบหลักสูตร
กลุ่มผู้ส่งมอบ : กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทุกฝ่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจชุมชน
สถาบันการศึกษาและวิจัยทางอาหาร นอกจากนี้ยังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาเป็นผูป้ ระกอบการใหม่ (Entrepreneurial)
กลุ่มคู่ความร่วมมือ : สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารได้
พยายามสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ สกอ.
และหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตได้สร้างความร่วมมือต่อเนื่องกับทางหลักสูตร Food engineering
ของ UPM ประเทศมาเลเซีย

1

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง

2

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ผ่านเกณฑ์
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและ
ผ่านเกณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
ผ่านเกณฑ์
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์
ผ่านเกณฑ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ผ่านเกณฑ์
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
ผ่านเกณฑ์
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผ่านเกณฑ์
สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตามเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่ .........
ข้อสังเกต : ..........
คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร ได้ ต รวจสอบผลการดำเนิ น งานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แล้ว
พบว่า มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
...................................
( รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล )
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

3

ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
AUN 1
Expected Learning Outcome
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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.
หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ได้ทำการกำหนดผลการเรีย นรู ้ที่
คาดหวัง (ELOs) ซึ่งมีกระบวนการ คือ จากการประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) เห็นชอบใน
การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ตามหลักฐาน 1.1-1) โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ทั้ง 4 กลุ่ม คือ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์
ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต จากการทำแบบสอบถามความต้องการและความคาดหวัง (ตามหลักฐาน
1.1-2) ร่วมกับการนำวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยแมโจ้ คือ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี
ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ นานาชาติ ” ผนวกเข้ากับวิ สั ยทั ศ น์ และพั นธกิ จของคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คือ “สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์
เชี ่ ย วชาญ รวมทั ้ ง เสริม สร้า งนวัต กรรม ด้ า นวิ ศ วกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตรให้ ทั น ต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง จากนั้นได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรและคณะกรรมการวิ พ ากษ์
หลักสูตร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน (ตามหลักฐาน 1.13) ดำเนิ น การเสนอให้ ค ณะกรรมการประจำคณะและกรรมการส่ ว นต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามลำดับ (ตามหลักฐาน 1.1-3) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย และมี ความทั น สมั ย และสอดคล้ องกับ วิ ส ัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จของคณะวิศ วกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค ือ

“นักปฏิบัตทิ ี่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยหลักสูตรได้กำหนดการศึกษาที่
มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-Based Education, OBE) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ใน มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ตามหลักฐาน 1.1-4) ดังนี้
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OBE ของหลักสูตร: เป็นนักวิจัยเชี่ยวชาญสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ขั้นสูงในงานระบบด้าน
วิศวกรรมอาหารที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากล
PLO ของหลักสูตร:
PLO 1 สามารถแสดงออกถึงความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและองค์ความรู้
ในวิชาชีพวิศวกรรมอาหารในระดับประเทศ
PLO 2 สามารถนำทักษะในการสืบค้น การวางแผน และการแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมอาหารมาใช้
ทำงานวิจัยเพื่อต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
PLO 3 สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร การเขียน และการนำเสนอได้อย่างประสิทธิภาพในระดับ
นานาชาติ
PLO 4 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบระบบทางวิศวกรรมอาหารที่ซับซ้อนเพื่อให้
ได้การต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
PLO 5 สามารถทำการวิจัยและพัฒนาทางด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมอาหารได้
PLO 6 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างกลมกลืนกับระบบเชิงนิเวศน์
นอกจากนี ้ ห ลั ก สูต รฯ ได้ ท ำการวิ เคราะห์ค วามสอดคล้ องระหว่า ง PLOs ของหลั ก สูตร
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย แสดงดังในตารางที่ 1.1 และ 1.2
ตารางที่ 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่
โจ้
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิสัยทัศน์ สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มคี วามเป็นเลิศ
(Vision) ที ่ ม ุ ่ ง มั ่ น ซื ่ อ สั ต ย์ เชี ่ ย วชาญ รวมทั ้ ง ทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
เสริมสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและ
อุ ต สาหกรรมเกษตรให้ ท ั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยในกำกับ
พันธกิจ 1. ส่ ง เสริ ม บั ณ ฑิ ต ให้ ม ี ค วามรู ้ ใ นเชิ ง 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
วิ ช าการและเป็ น นั ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นเชิ ง
ในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการ
(Mission)
วิ ช าชี พ ทางด้ า นวิ ศ วกรรม แ ละ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะการ
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้น
เป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurs) ที่
ทางด้ า นการเกษตรวิ ท ยาศาสตร์
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ทันต่อการปเลี่ ย นแปลง สอดคล้อ ง
กับทิศทางการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะการ
ใช้ ช ี ว ิ ต (Soft skill) มี ค ุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมเพื ่ อ ให้ ด ำรงตนได้ ต าม
ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชาติ
3. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมด้ า น
วิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
และเผยแพร่สู่ สั งคมในทุก ระดับ ทั ้ ง
กลุ ่ ม เกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก และขนาด
กลาง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทั ้ ง
บุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่เ พื่ อ
แสวงหารายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. ทำนุบำรุงศิ ลปวั ฒ นธรรม อนุรั ก ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2.

3.

4.
5.

6.
7.

ประยุกต์ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี
สารสนเทศและสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมของประเทศ
ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
สร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์
ความรู้ในสาขาวิ ชาต่ าง ๆโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางการเกษตรและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือ
ในระดับประเทศและนานาชาติ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการเกษตรเพื่อเป็นที่
พึ่งของตนเองและสังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ ประสิท ธิผล และมี
ความโปร่ ง ใสในการบริ ห า รงา น
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตารางที่ 1.2 ความสอดคล้องระหว่าง PLOs ของหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย
PLOs ของหลักสูตร
PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6

ระดับคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย

Vision

Mission

Vision

Mission

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ข้อที่ 2
ข้อที่ 1
ข้อที่ 3
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4 และ 5
ข้อที่ 3 และ 5

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ข้อที่ 1 และ 2
ข้อที่ 1 2 3 และ 5
ข้อที่ 2 และ 3
ข้อที่ 1 และ 5
ข้อที่ 1 3 5 และ 6
ข้อที่ 1 3 และ 6

โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ
หลักสูตร (Specific LOs) และผลการเรียนรู ้ทั่ว ไป (Generic LOs) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom’s
Taxonomy) ซึ่งแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy
PLOs

1

2

3
4

Outcome Statement

สามารถแสดงออกถึงความตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบและองค์ความรูใ้ น
วิชาชีพวิศวกรรมอาหารในระดับประเทศ
สามารถนำทักษะในการสืบค้น การวางแผน และ
การแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมอาหารมาใช้ทำงาน
วิจัยเพื่อต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร การเขียน และการ
นำเสนอได้อย่างประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมอาหารที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้การ
ต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

Specific

Generic

LO

LO
/

U

U, AP

/

/
/

Level

U, AP
AP, AN
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PLOs

5

6

Outcome Statement

สามารถท ำการว ิ จ ั ย แ ละ พั ฒ นา ท า งด้ า น
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมอาหาร
ได้
สามารถสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทางวิ ศ วกรรม
อาหารได้อย่างกลมกลืนกับระบบเชิงนิเวศน์

Level: Bloom’s Taxonomy: R = Remembering
AN = Analyzing

Specific

Generic

LO

LO

Level

/

E, C

/

E, C

U = Understanding
E = Evaluating

AP = Applying
C = Creating

หลักสูตรได้มกี ารสื่อสารผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 4 กลุ่ม คือ
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต ให้รับทราบ โดยมีการแจ้งศิษย์ปัจจุบันทราบ
ผ่านรายวิชาและเวปไซต์คณะ (ตามหลักฐาน 1.1-5) แจ้งอาจารย์ผู้สอนผ่านทางการประชุมสาขา
และคณะ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำไปใช้ในการกำหนดความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา
(CLOs) และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน แจ้งศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตผ่านทางเวปไซต์คณะ
นอกจากนี ้ ห ลั ก สู ต รได้ ท ำการ เผยแพร่ ผ ลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร จากการทำ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป
(ตามหลักฐาน 1.1-6)
รายการหลักฐาน
1.1-1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
1.1-2 แบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนในส่วนเสียต่อหลักสูตร
1.1-3 รายงานการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรและบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมปรับปรุง
หลักสูตร
1.1-4 มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1.1-5 Website คณะและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
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1.1-6 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
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.
หลั ก สู ต รนำผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ คาดหวัง ของหลัก สู ต ร มากำหนดความรู ้ (Knowledge; K)
ทั ศ นคติ (Attitude; A) และทั ก ษะ (Skill; S) (ตามหลั ก ฐาน 1.2-1) จากนั ้ น นำ K A S ไปจั ด ทำ
รายละเอียดของรายวิชา (ตามหลักฐาน 1.2-2) โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาให้
รายละเอียดของวิชาครอบคลุมเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ งานวิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหาร
อัตโนมัติ (Food machinery automation) กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) กลุ่มนวัตกรรม
ทางอาหาร (Food innovation) และกลุ่มอาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security)
ซึ่งนำเสนอโดย Mind map ดังภาพที่ 1 โดยหลักสูตรได้วางแผน PLOs ให้นักศึกษามีองค์ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ครบทั้ง 3 ด้าน คือ Knowledge (K): องค์ความรู้
ส่วนใหญ่มาจาก รายวิชาที่เปิดสอน วิชาบังคับ วิชาเอกเลือก วิชาสัมมนา และวิชาดุษฎีนิพนธ์ Skill
(S): ทักษะเพื่อให้ตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงและเป็นทักษะที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ส่วน
Attitude (A): ทัศนคติ ได้แก่ ทัศนคติด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
MJU core value (M: Mindfulness A: Aspiration E: Excellence J: Justice O: Origin) ซึ่งกระบวนการ
เรียนรู้ทัศนคติทั้ง 3 มีกจิ กรรมเสริมรายวิชาที่ตอบสนองทั้ง 3 ด้าน เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้น
ความซื ่อสั ต ย์ ทางวิช าการ มี ก ารสอนการตรวจสอบลัก ลอก Plagiarism ด้ า นการวิ จั ยและการ
เผยแพร่ ส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น และ MJU Core Value นั้น หลักสูตรได้ส่งเสริมให้
นักศึกษามีกจิ กรรมนอกหลักสูตร เช่น การรับน้องระดับบัณฑิตศึกษา และ การทำกิจกรรมเสริมเพื่อ
สังคมโดยเน้นองค์ความรู้เสริมจากหลักสูตร เป็นต้น การประเมินทัศนคตินั้น ใช้วิธีสังเกตการณ์
พฤติกรรมของนักศึกษาเป็นหลัก
รายการหลักฐาน
1.2-1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในเล่มมคอ.2 หน้า 83
1.2-2 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒขิ องหลักสูตร ในเล่มมคอ.2 หน้า 84
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ภาพที่ 1 แผนผังความคิดในการนำผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมากำหนดความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
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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).
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของหลักสูตร (Specific outcome) จำนวน 3 ข้อซึ่งมุ่งเน้นให้นัก ศึกษามีความรู้ทางด้า น เทคนิค
วิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นในงาน
อุ ต สาหกรรมอาหาร การทำงานวิ จ ั ย และพั ฒ นาเพื ่อ ออกแบบงานด้ านวิ ศ วกรรมอาหาร และ
นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหาร การจัดการและการประกอบการในวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร และผล
การเรียนรู้ทั่วไป (Generic outcome) จำนวน 2 ข้อที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ทางวิชาการ
ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมู ลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ด้ว ยทักษะการเขี ยนและการ
นำเสนอ ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้เฉพาะทางและการเรียนรู้ทั่วไปกับผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
PLOs
1

2

3
4

5

Outcome Statement
สามารถแสดงออกถึงความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบและองค์ความรูใ้ นวิชาชีพวิศวกรรมอาหารใน
ระดับประเทศ
สามารถนำทั ก ษะในการสื บ ค้ น การวางแผน และการ
แก้ปัญหาในงานวิศวกรรมอาหารมาใช้ทำงานวิจัยเพื่อต่อยอด
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร การเขียน และการนำเสนอได้
อย่างประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมอาหารที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้การต่อยอดหรือสร้างองค์
ความรูใ้ หม่
สามารถทำการวิ จั ย และพัฒ นาทางด้ านกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมอาหารได้

Specific

Generic

LO

LO
/

/

/
/

/
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PLOs
6

Outcome Statement
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารได้อย่าง
กลมกลืนกับระบบเชิงนิเวศน์

Specific

Generic

LO

LO

/

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
ในการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งส่วนภายในและภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ส่วนภายใน ได้แก่ ศิษย์
ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั ้ ง ส่ ว นภายนอก ได้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต และ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่น จำนวน 2 ท่าน โดยทาง
หลักสูตรได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงในตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
PLOs
1
2
3
4
5
6

MJU/TQF
F
M
F
F
M
F

Program/Faculty
F
F
M
M
M
F

Employers/Free Student/Alumni
M
M
P
P
F
P
M
F
F
M
M
M

Remark: F=Fully fulfilled, M=Moderately fulfilled, P=Partially fulfilled
โดยหลักสูตรได้นำความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาสะท้อนและจัดทำผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร ดังตารางที่ 1.6
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ตารางที่ 1.6 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการเรียนรู้ที่ คาดหวั งของ
หลักสูตร (PLO)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน
ศิษย์ปัจจุบัน

ความต้องการ

แหล่งที่มาของข้อมูล

PLO

- การติดต่อสื่อสารทั้ง
ทางด้านการพูดและการเขียน
- การค้นคว้าหาข้อมูล
- เทคโนโลยีในการผลิต
อาหารนวัตกรรม
- การเป็นผูป้ ระกอบการ

แบบสอบถามการ 2, 4 และ 5
ประเมิ น ความพึ ง
พอใจต่อผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน

- มีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็นทีม
- มีความคิดสร้างสรรค์
- การติดต่อสื่อสารทั้ง
ทางด้านการพูดและการเขียน
- เทคโนโลยีสีเขียว
- เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
การผลิตอาหาร

แบบสอบถามการ 1 2 3 4 5 และ
ประเมิ น ความพึ ง 6
พอใจต่อผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร

คณะฯ และ
มหาวิทยาลัย

- ความรู ้ ค วามสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะ
การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurs)
- ส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี
ทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) มี
คุณธรรมและจริยธรรม
- สร้างและพัฒนานวัตกรรม
และองค์ ค วามรู ้ เพื ่ อ การ
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่สังคม

- วิสัยทัศน์และพันธ
กิ จ ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
- บั น ทึ ก ข้ อ ความ
รายงานการประชุ ม
ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
หลักสูตรของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย

1 3 และ 5
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
ศิษย์เก่า

ผู้ใช้บัณฑิต

ความต้องการ

แหล่งที่มาของข้อมูล

PLO

- การวางแผนงานและ
กระบวนการแก้ปัญหา
- การติดต่อสื่อสาร
- การออกแบบเครื่องจักร
และระบบควบคุมอัตโนมัติใน
กระบวนการผลิตอาหาร
- การใช้ Software ที่ช่วยใน
การออกแบบระบบและ
เครื่องจักร

แบบสอบถามการ
ประเมิ น ความพึ ง
พอใจต่อผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร

2 และ 4

- การทำงานเป็นทีม
- การติดต่อสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ระบบควบคุมอัตโนมัติใน
การผลิตอาหาร
- เทคโนโลยีในการผลิต
อาหารนวัตกรรม

แบบสอบถามการ 1 2 3 และ 4
ประเมิ น ความพึ ง
พอใจต่อผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร

ผู ้ ท รงค ุ ณ ว ุ ฒ ิ จ า ก - การออกแบบเครื่องจักร
มหาวิทยาลัยอื่น
และระบบควบคุมอัตโนมัติใน
กระบวนการผลิตอาหาร
- เทคโนโลยีสีเขียว

รายงานการประชุ ม
แ ล ะ ป ร ั บ ป รุ ง
หลักสูตรและวิพากษ์
หลักสูตร

2 4 และ 6
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1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the
students by the time they graduate.
โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาเป็น 6 แบบ คือ
• หลักสูตรแบบ 1.1 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
• หลักสูตรแบบ 1.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นทำดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
• หลั ก สู ต รแบบ 2.1 รั บ ผู ้ ส ำเร็จ การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาโทหรื อเที ย บเท่า มุ ่ ง ทำวิจ ัยใน
สาขาวิชาเฉพาะ 48 หน่วยกิต
• หลักสูตรแบบ 2.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มุ่งทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ 72
หน่วยกิต
• หลักสูตรแบบ 1.1 (แบบ 2 ปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ UPM โดยศึกษาที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ปี และ UPM 1 ปี) เน้นทำดุษฎีนิพนธ์และ Ph.D. Research อย่างละ 24
หน่วยกิต
• หลักสูตรแบบ 1.1 (แบบ 2 ปริญญา ระหว่าง UPM กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศึกษาที่ UPM
2 ปี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี) เน้นทำดุษฎีนิพนธ์และ Ph.D. Research อย่างละ 24 หน่วย
กิต
ซึ่งในการสำเร็จการศึกษาในแต่ละแบบของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาและ
เกณฑ์สำเร็จการศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังตารางที่
1.7 และ 1.8 และรายละเอียดใน มคอ 2 (ตามหลักฐาน 1.5-1 สำหรับ PLOs หน้า 76 และเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หน้า 88)
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ตารางที่ 1.7 ผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 6 ภาค
การศึกษา
เทอม
1

หลักสูตรแบบ 1.1
วอ 701 ระเบียบวิธ ีว ิจั ย
ทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

2

วอ 792 สัมมนา 2

หลักสูตรแบบ
2.1

หลักสูตรแบบ 1.1
(MJU –> UPM)

วอ 701 ระเบี ย บวิ ธี
วิ จ ั ย ทางวิ ศ วกรรม
อาหาร
วอ 791 สัมมนา 1

วอ 701 ระเบียบวิธีวิจั ยทาง
วิศวกรรมอาหาร

EAB 5900
Methodology

วอ 791 สัมมนา 1
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

SPS 6903 Seminar
SPS 6999 Ph.D. Research

วอ 711 นวัตกรรมและ
การผลิ ต เชิ ง นิ เ วศใน
งานวิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบ
ระบบทางวิ ศ วกรรม
อาหารแบบองค์รวม
วอ 792 สัมมนา 2
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
3

วอ 793 สัมมนา 3

วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2

วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
4

วอ 794 สัมมนา 4

5

วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 795 สัมมนา 5

6

วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5

หลักสูตรแบบ 1.1
(UPM –> MJU)

1

Research

PLOs
2 3 4
✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓

วอ 792 สัมมนา 2

SPS 6903 Seminar

วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2

SPS 6999 Ph.D. Research

วอ 793 สัมมนา 3

SPS 6903 Seminar

วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3

SPS 6999 Ph.D. Research

วอ 794 สัมมนา 4

SPS 6903 Seminar

วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
SPS 6903 Seminar

SPS 6999 Ph.D. Research
วอ 795 สัมมนา 5

SPS 6999 Ph.D. Research
SPS 6903 Seminar

วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 796 สัมมนา 6

SPS 6999 Ph.D. Research

วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

✓

5

6

✓

✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (เฉพาะหลักสูตรแบบ 2.1)
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สอบผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผลงานดุษฎีนิพนธ์
- หลักสูตรแบบ 1.1 ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง
และตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง ที่มีกรรมการกลั่นกรองก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- หลักสูตรแบบ 2.1 ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ ในวารสารนานาชาติอย่างน้อ ย 1 ชื่อเรื่อง
และนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งรายงานการประชุ มมี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองก่อนการตีพมิ พ์ อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง
- หลักสูตรแบบ 1.1 (MJU->UPM) ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ อย่าง
น้อย 2 ชื่อเรื่อง ที่มีกรรมการกลั่นกรองก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หลักสูตรแบบ 1.1 (UPM->MJU) ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ อย่าง
น้อย 2 ชื่อเรื่อง ที่มีกรรมการกลั่นกรองก่อนการตีพมิ พ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตารางที่ 1.8 ผลลัพธ์การเรียนรู้และเกณฑ์สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา 10 ภาค
การศึกษา
เทอม
1

2

3

หลักสูตรแบบ 1.2
วอ 701 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

วอ 792 สัมมนา 2
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3

4

วอ 794 สัมมนา 4
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4

5

วอ 795 สัมมนา 5

6

วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 796 สัมมนา 6

7

วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
วอ 797 สัมมนา 7

8

วอ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
วอ 798 สัมมนา 8

9

วอ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
วอ 799 สัมมนา 9

10

วอ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
วอ 800 สัมมนา 10

หลักสูตรแบบ 2.2
วอ 701 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 711 นวัตกรรมและการผลิตเชิงนิเวศในงานวิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมอาหารแบบองค์รวม
วอ 792 สัมมนา 2

PLOs
1 2 3 4
✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 793 สัมมนา 3

วอ 796 สัมมนา 6
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วอ 797 สัมมนา 7
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 798 สัมมนา 8
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 799 สัมมนา 9
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 800 สัมมนา 10
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

วอ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10

6

✓

✓ ✓
✓ ✓

วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 794 สัมมนา 4
วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

5

✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (เฉพาะหลักสูตรแบบ 2.2)
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สอบผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์แบบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ผลงานดุษฎีนิพนธ์
- หลักสูตรแบบ 1.2 ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง
และตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 2 ชื่อเรื่อง ที่มีกรรมการกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- หลักสูตรแบบ 2.2 ต้องได้รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติอย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง และ
นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดั บนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ ซึ่งรายงานการประชุม มี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองก่อนการตีพมิ พ์ อย่างน้อย 2 ชื่อเรื่อง
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เมื่อจบการศึกษา หลักสูตรได้ทำการประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร จากผลการทำแบบสอบถามจากกองแผนงาน แบบสอบถามการบรรลุ PLOs โดยให้
นักศึกษาประเมินตนเอง (ตามหลักฐาน 1.5-2) ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทำการประเมินการ
บรรลุ PLOs ของนักศึกษา (ตามหลักฐาน 1.5-3) โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่จบ
การศึกษาทุกคนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

อ้างอิงจาก website กองแผนงาน
รายการหลักฐาน
1.5-1 มคอ 2. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า 76 และหน้า 88
1.5-2 แบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ปี 2564 (ประเมินโดยนักศึกษาเอง)
1.5-3 แบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ปี 2564 (ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์)
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์

1

2

คะแนน
3 4 5

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

✓

6

7
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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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AUN-QA Criterion 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.
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และได้จัดทำสื่อเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้
ข้อกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 2 ช่องทางคือ เอกสารมคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ได้ถูกเผยแพร่ให้ ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้สนใจที่ต้องการศึกษา
ใน website ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ เอกสารมคอ. 3 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ
แต่ละรายวิชาจะประกอบด้วย รหัสและชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับ
รายวิชาซึ่งระบุความรู้ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค์ แผนการสอนและการประเมินผล ถูกเผยแพร่
ให้ศิษย์ปัจจุบันในวันแรกของการเข้าชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การเข้าถึงข้อกำหนดของหลักสูตรและรายวิชาของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศิษย์ปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ใช้บัณฑิต

ช่องทางที่สามารถเข้าถึง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ จากการเผยแพร่

- เอกสารมคอ. 2 จาก - นักศึกษาสามารถศึกษาข้อกำหนดของ
website ของคณะฯ
หลักสูตรเพื่อใช้ในการวางแผนการเรียน
จนสำเร็จการศึกษา
- เอกสารมคอ. 3 ที่ได้รับ - นักศึกษาทราบข้อกำหนดของรายวิชา
ในวันแรกของการศึกษา เพื่อวางแผนการเรียนให้บรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ความคาดหวังของรายวิชา
- เอกสารมคอ. 2 จาก อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
website ของคณะฯ
สอนเพื่อให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร ซึ่ง
ปรากฎในเอกสาร มคอ. 3
- เอกสารมคอ. 2 จาก ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต สามารถพิ จ ารณาจาก
website ของคณะฯ
ข้อกำหนดของหลักสูตรในเอกสารมคอ.
2 เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจการ
รับเข้าทำงาน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้สนใจที่ต้องการศึกษา

ช่องทางที่สามารถเข้าถึง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ จากการเผยแพร่
- เอกสารมคอ. 2 จาก ผู ้ ส นใจที ่ ต ้ อ งกา รศึ ก ษา สา ม า รถ
website ของคณะฯ
พิจารณาจากข้อกำหนดของหลักสูตรใน
เ อ ก ส า ร ม ค อ . 2 เ พ ื ่ อ น ำ ไ ป ใ ช้
ประกอบการตัดสินใจในการเรียน

รายการหลักฐาน
2.1-1 เอกสารมคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
2.1-2 เอกสารมคอ. 3
2.1-3 website คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving
the expected learning outcomes.
หลักสูตรได้จัดทำการออกแบบหลักสูตรโดยใช้หลักการของการจัดการการศึกษามุ่ง ที่
ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) โดยกำหนดผลการเรียนรู้ ของหลักสู ตร (PLOs) จากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด 6 ข้อ โดยผลการเรียนรู้ของหลักสูตรประกอบไปด้วย ผล
การเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific learning outcome) จำนวน 4 ข้อ และ ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic
learning outcome) จำนวน 2 ข้อ แล้วนำผลการเรียนรู ้ของหลั กสู ตรมาออกแบบโครงสร้า งและ
เนือ้ หาสาระของหลักสูตรด้วยวิธกี าร Backward Curriculum Design เพื่อทำให้นักศึกษามีองค์ความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude) ครบทั้ง 3 ด้าน จากนั้นทำการจัดองค์ความรู้ทั้ง
3 ด้านออกมาเป็นรายวิชา แล้ว มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบจัดทำผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา (Course Learning Outcome, CLO) (โดยได้ระบุไว้ในเอกสารมคอ. 2 หน้า 73) และออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ (Constructive alignment) ซึ่งประกอบด้วยมีการกำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ การเรี ย น (Objective) กระบวนการเรี ย นการสอน (Teaching method) และวิ ธ ี การ
ประเมินผล (Assessment method) ในทุกรายวิชาและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
รายการหลักฐาน
2.2-1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ในเล่มมคอ.2 หน้า 76
2.2-2 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒขิ องหลักสูตร ในเล่มมคอ.2 หน้า 84
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2. 3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders
ในการออกแบบหลักสูตรได้มีการนำข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลาย
กลุ่มทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้แก่ อาจารย์ผู้สอน
บัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัย กลุ่มมีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่นและ
ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ โดยสามารถสรุปความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
ในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.6 มาใช้ในการออกแบบโครงสร้างหลัก สู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ดังเอกสารแนบ 2 และ 3 ซึ่งแสดงไว้ในมคอ. 2 หน้า 113-120
รายการหลักฐาน
2.3-1 เอกสารมคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า 113-120
2.3-2 รายงานการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรและบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมปรั บปรุง
หลักสูตร
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning
outcomes is shown to be clear
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) มีการกระจายผลการเรียนรู้ตาม Bloom’s Taxonomy สู่รายวิชา (Curriculum mapping) เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหารายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแสดงในเล่มมคอ.2 หน้า 76 (ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ
รายวิชา และผลการเรียนรู ้ที่ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒ ิของหลักสูต ร) โดยทุกรายวิ ช าใน
หลักสูตรได้มกี ารกำหนด CLOs ครบและสอดคล้องกับ PLOs ทั้งหมดแล้ว
รายการหลักฐาน
2.4-1 เอกสารมคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า 76-82 และ 84-86
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
หลักสูตรได้กำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาของหลักสูตรจำนวน 6
แบบ (ตามหลักฐาน 2.5-1) โดยมีการกำหนดรายวิชาในหมวดรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ
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หน่วยกิตและหมวดรายวิชาบังคับซึ่งเรียงลำดับจากวิชาที่มีความง่ายไปสู่วิชาที่มีความยาก และ
หมวดวิชาเลือกตามหัวข้องานวิจัยเพื่อเสริมความรู้จนนำไปสู่การทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย
นอกจากนีไ้ ด้สร้างความเชื่อมโยงในแต่ละรายวิชาเพื่อนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ตามหลักฐาน
2.5-2) และจัดลำดับการเรียนรู้ ในเชิงทฤษฏี และตามด้วยการจัดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งแสดงตัวอย่างหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 การกำหนดรายวิชาอย่างเป็นระบบ
หลักสูตรแบบ 1.1
รายวิชา
Year 3/2
Year 3/1
Year 2/2
Year 2/1
Year 1/2
Year 1/1

วอ 796
วอ 795
วอ 794
วอ 793
วอ 792
วอ 791

วอ 896
วอ 895
วอ 894
วอ 893
วอ 892
วอ 891

วอ 701

Thesis

ลำดับการเรียนรู้

Defence
Progress 2
Progress 1
Proposal
Review
QA Exam.

E/C
A/An
A/An
A
A
U/A

หลักสูตรแบบ 2.1
รายวิชา

Thesis

Year 3/2
วอ 796 วอ 895
Year 3/1
วอ 795 วอ 894
Year 2/2
วอ 794 วอ 893
Year 2/1
วอ 793 วอ 892 Elective 2
Year 1/2
วอ 792 วอ 891 Elective 1
Year 1/1
วอ 791
วอ 712
วอ 711
วอ 701
หมายเหตุ R=Remember U=Understand A=Apply An=Analyze

Defence
Progress 2
Progress 1
Proposal
Review
QA Exam.
E=Evaluation

ลำดับการเรียนรู้
E/C
A/An
A/An
A
A
U/A
C=Create

รายการหลักฐาน
2.5-1 เอกสารมคอ. 2 โครงสร้างของหลักสูตร หน้า 17-18
2.5-2 เอกสารมคอ. 2 แผนการศึกษา หน้า 30-42 และผลลัพธ์การเรีย นรู ้กับ โครงสร้า งของ
หลักสูตร หน้า 84-86
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2 . 6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor
specialisations
หลักสูตรมี รายวิชาเลือกเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะตามความ
ต้องการจำนวน 4 กลุ่มวิชา รวมทั้งสิน้ 11 รายวิชา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มเดียวกัน
หรือข้ามกลุ่มวิชาก็ได้ (ตามหลักฐาน 2.6-1) มีรายวิชาแสดงดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 กลุ่มวิชาและรายวิชาเลือก
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
รายวิชา
1. วิชาทางกระบวนการทางอาหาร วอ 721 เทคโนโลยีการอบแห้งเชิงนวัตกรรม

2. วิชาทางเครื่องจักรกลอาหาร
3. วิชาทางการจัดการอาหารแบบ
ปลอดภัย
4. วิชาอื่น ๆ ทางวิศวกรรมอาหาร
(กลุ่มวิชาทางนวัตกรรมอาหาร)

วอ 723
วอ 733
วอ 731
วอ 732
วอ 741
วอ 742
วอ 772
วอ 751
วอ 761
วอ 771

เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการทางอาหาร
การขยายสเกลกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับงานวิศวกรรม
แบบจำลองคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมอาหาร
การจัดการความปลอดภัยด้านอาหารแบบองค์รวม
วิศวกรรมปฏิบัติการสำหรับโรงงานอาหาร
กฎหมาย มาตรฐาน วิชาชีพ และการพัฒนาศาสตร์
วิศวกรรมอาหาร
ระบบผลิตอัจฉริยะในงานวิศวกรรมอาหาร
เทคโนโลยีนาโนในงานวิศวกรรมอาหาร
หัวข้อเฉพาะทาง

รายการหลักฐาน
2.6-1 เอกสารมคอ. 2 รายชื่อวิชาเอกเลือก หน้า 26
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
หลักสูตรมีการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ครัง้ /ภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาเนื้อหาการ
เรียน ผลการเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลการสอนของนักศึกษาเพื่อนำมาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน (ตามหลักฐานที่ 2.7-1 และ 2.7-2) นอกจากนีห้ ลักสูตรยังได้จัดทำ
แบบประเมินความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (ตามหลักฐานที่ 2.7-3) เพื่อนำผลประเมิ นที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เป็นที่ต้องการของ
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ตลาด และใช้สำหรับเป็นข้อมูลการปรับปรุงผลการเรียนรู้และโครงสร้างของหลักหลักสูตรทุกรอบ 5
ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
รายการหลักฐาน
2.7-1 รายงานการประชุมหลักสูตรเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2.7-2 รายงานการประชุมหลักสูตรเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2.7-3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ 2564
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3 4 5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

7
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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

✓
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AUN-QA Criterion 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.
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ คือ “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างปั ญ ญาใน
รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน
มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิด
ของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”
ปรัชญาการศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คือ “บัณฑิตผู้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม”
โดยได้มกี ารเผยแพร่ไว้ใน website ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ
นักศึกษาและอาจารย์ได้รับทราบ นอกจากนีย้ ังมีเผยแพร่ไว้ในเอกสาร มคอ.2 และแจ้งให้อาจารย์ได้
ทราบในการประชุมหลักสูตร เพื่อใช้สำหรับสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย คือ
1. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และมีแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ
3. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลักสูตรได้กำหนดรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน (ในมคอ.3) ที่สะท้อนถึงปรัชญา
การศึกษาของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงปรัชญาการศึกษา
รายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1

การสอดคล้องต่อปรัชญาการศึกษา

วอ 701 ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จั ย - การบรรยาย (Lecture)
ทางวิศวกรรมอาหาร
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)

- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
- มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

วอ 711 นวัตกรรมและการ
ผลิคเชิงนิเวศในงาน
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมอาหาร
แบบองค์รวม
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 792 สัมมนา 2

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (ProblemBased Learning)
- การใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)

วอ 793 สัมมนา 3
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

การสอดคล้องต่อปรัชญาการศึกษา

- การสอนแบบสัมมนา (Seminar) - การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
- การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการค้ น คว้ า - มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ข้อมูล
- การนำเสนองานด้วยปากเปล่า

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (ProblemBased Learning)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- ก า ร ส ะ ท ้ อ น ค ิ ด ( Reflective
thinking)

- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
- มีความรับผิดชอบ
- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
- มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และ
ม ี แ น ว ค ิ ด ข อ ง ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ

หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2
วอ 701 ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จั ย - การบรรยาย (Lecture)
ทางวิศวกรรมอาหาร
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problemวอ 711 นวัตกรรมและการ Based Learning)
ผ ล ิ ค เ ช ิ ง น ิ เ ว ศ ใ น ง า น - การใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมอาหาร
แบบองค์รวม
วอ 791 สัมมนา 1
- การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
- การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการค้ น คว้ า
วอ 792 สัมมนา 2
ข้อมูล
วอ 793 สัมมนา 3
- การนำเสนองานด้วยปากเปล่า
วอ 794 สัมมนา 4

- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
- มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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รายวิชา
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 797 สัมมนา 7
วอ 798 สัมมนา 8
วอ 799 สัมมนา 9
วอ 800 สัมมนา 10
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
วอ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
วอ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
วอ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
วอ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10

กิจกรรมการเรียนการสอน

การสอดคล้องต่อปรัชญาการศึกษา

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (ProblemBased Learning)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- ก า ร ส ะ ท ้ อ น ค ิ ด ( Reflective
thinking)

- การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
- มีความรับผิดชอบ
- มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
- มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และ
มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ

รายการหลักฐาน
3.1-1 การเผยแพร่ใน website มหาวิทยาลัย
3.1-2 การเผยแพร่ใน website คณะฯ
3.1-3 เอกสารมคอ. 2
3.1-4 เอกสารมคอ. 3
3 . 2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate
responsibly in the learning process
หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมวางแผน ตัดสินใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้ผลการประเมินรายวิชาในแต่ละเทอมการศึกษาและการสอบถามนักศึกษาก่อนและ
ระหว่างเรียน เช่น
1. วิชาระเบียบวิธวี ิจัยทางวิศวกรรมอาหาร เป็นวิชาที่มกี ารใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นค้วา
ข้ อ มู ล ในการทำกิ จกรรม Problem-Based Learning และใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการวาง
แผนการวิจัย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกหัวข้อตามที่นักศึกษาสนใจมาใช้ในการทำกิจกรรม
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การเรียน และนักศึกษาสามารถเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้ในการวางแผนการวิจัย
นอกเหนือจากที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด เช่น โปรแกรม Design-Expert และ Minitabs
2. วิชาสัมมนาเป็นวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล ในการวิเคราะห์และ
นำเสนองานด้วยปากเปล่า โดยรายวิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกหัวข้อตามที่นักศึกษาสนใจ
เลือกเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และร่วมประเมินคะแนนในการนำเสนอของเพื่อนร่วมชัน้ เรียน
3. วิชาดุษฎีนิพนธ์เป็นวิชาที่ต้องค้นคว้าและดำเนินการทำวิจัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษา เลือ กหัวข้อที่ ส นใจในการทำงานวิ จั ย เลือกเครื่อ งมือ ในการดำเนิ นงานวิ จั ย โดยในปี
การศึกษา พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในบริษัทหลายโครงการ และ
เลือกหั วข้องานวิจัยที่เกี่ย วข้อ งกับ การประยุ กต์ใ ช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ ของเครื ่องในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต กรณี ศ ึ ก ษาอุ ต สาหกรรมอาหาร (Application of Machine Learning
Technology to Increase Efficiency in Production: A Case Study of the Food Industry)
นอกจากนีใ้ นแต่ละรายวิชา นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น
- ร่วมตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ on-site หรือแบบ on-line ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
- ร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของงานที่มอบหมาย เช่น การทำรายงานหรือการส่งคลิปวิดี โอ
หรือการนำเสนอด้วยปากเปล่า
รายการหลักฐาน
3.2-1 เอกสารมคอ. 3
3 . 3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the
students.
หลั ก สู ต รได้ จ ั ด การเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าในรู ป แบบ Active learning โดยทุ ก วิ ช ามี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา การนำเสนอ และการนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยที่มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้
คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัตดิ ว้ ยตนเองได้ ยกตัวอย่างเช่น
- วิชาระเบี ยบวิธีวิ จัย ทางวิศวกรรมอาหาร นักศึกษาจะได้ ลงมือปฏิบ ัต ิการค้ นคว้างานวิจ ั ย ที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สำหรับการวางแผนการ
วิจัย
- วิชาสัมมนา นักศึกษาจะได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนองานปาก
เปล่า และถามคำถามเมื่อเพื่อนร่วมชัน้ เรียนเป็นผูน้ ำเสนอ
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- วิชาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องวางแผนการทำงานวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อ
นำเสนองานวิจัยทั้งในรูปแบบการนำเสนองานด้วยปากเปล่าและการเขียนเล่ม ดุษฎีนิพนธ์ (ตาม
หลักฐาน 3.3-1) โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในรูปแบบของ Active learning
ซึ่งได้กำหนดไว้ในมคอ.3 ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบ Active learning ในแต่ละรายวิชา
รายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1
วอ 701 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิศวกรรมอาหาร

- การบรรยาย (Lecture)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
วอ 711 นวัตกรรมและการผลิคเชิงนิเวศในงาน - การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
- การใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบระบบทางวิ ศ วกรรม
อาหารแบบองค์รวม
วอ 791 สัมมนา 1
- การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
- การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล
วอ 792 สัมมนา 2
- การนำเสนองานด้วยปากเปล่า
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- การสะท้อนคิด (Reflective thinking)

หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2
วอ 701 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิศวกรรมอาหาร

- การบรรยาย (Lecture)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
วอ 711 นวัตกรรมและการผลิคเชิงนิเวศในงาน - การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
- การใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบระบบทางวิ ศ วกรรม
อาหารแบบองค์รวม
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รายวิชา
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 792 สัมมนา 2
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 797 สัมมนา 7
วอ 798 สัมมนา 8
วอ 799 สัมมนา 9
วอ 800 สัมมนา 10
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
วอ 897 ดุษฎีนิพนธ์ 7
วอ 898 ดุษฎีนิพนธ์ 8
วอ 899 ดุษฎีนิพนธ์ 9
วอ 900 ดุษฎีนิพนธ์ 10

กิจกรรมการเรียนการสอน
- การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
- การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล
- การนำเสนองานด้วยปากเปล่า

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- การสะท้อนคิด (Reflective thinking)

เมื่อจบปีการศึกษาได้มีการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในชั้นเรียนจาก
แบบสอบถามของกองแผนงาน ซึ่งพบว่า หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนสอนในรูปแบบการบรรยาย
การฝึกปฏิบัติจริง การใช้กรณีศึกษาและ Project base ร้อยละ 100
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รายการหลักฐาน
3.3-1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ในวิชาระเบียบวิจัยทางวิศวกรรมอาหาร วิชา
สัมมนาและวิชาดุษฎีนิพนธ์
3.3-2 เอกสารมคอ.3
ที่มา: Website กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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).
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มีกิจกรรมการเรียนสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้กำหนดนิยามของคำว่า Life-long learning คือ นักศึกษา
มีความสามารถในแสวงหาความรู้ มีความคิดเชิงวิพากษ์ มีทักษะการสื่อสาร การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถปรับตัวได้เข้ากับบริบทที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในวิชาชีพและสังคม (ตาม
หลั ก ฐาน 3.4-1) โดยแบ่ ง ตาม European Reference Framework ที่ ม ี 8 key competences ซึ ่ ง มี
กิจกรรมดังในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Level
Key Competency
L1
Communication in
mother tongue

L2

กิจกรรมใน/นอกรายวิชา
หลักสูตรมีการพัฒนา “ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (การ
เขียน การอ่าน การพูด และการฟัง)” ในทุกรายวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะที่ดี สื่อสารได้ดี เขียนได้ชัดเจน และรับฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ การสอบ
ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ การสอบรวบยอด และการสอบป้องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องจัดทำเอกสารที่ต้องมีการเขียน
ด้วยภาษาวิชาการ ซึ่งได้มาจากการอ่าน รวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ รวมไปในระหว่างการสอบต้องมีการสื่อ สาร
ด้วยการพูดและการฟังด้วย ในปีการศึกษา 2564 มีผลงาน
ของผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผ ลงาน
ดุษฎีนิพนธ์
1. นางวรลั ก ษณ์ สุ ร ิ ว งษ์ ตี พ ิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา (TCI กลุ่ม 1) (เอกสารบทความ
วิจัย)
2. นางสาววรลักษณ์ สุริวงษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2)
(เอกสารบทความวิจัย)
Communication in foreign หลักสูตรฯ มีการพัฒนา “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
language
(การเขียน การอ่าน การพูด และการฟัง)” เพื่อให้นักศึกษา
มีทักษะที่ดี ฟังและพูดโต้ตอบได้ อ่านรู้เรื่อง และเขียนพอได้
ผ่านรายวิชาสัมมนา 1-6 และวิชาที่ผู้สอนมอบหมายให้สืบค้น
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนองานในชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากนีย้ ังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญา
เอกเข้ า มามี ส ่ วนร่ ว มกั บ กิ จ กรรมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติดังนี้
1. นางสาว ศรั ล ยภั ค ร์ ชำนาญ และนายนราธิ ป สุ จ ิ น ดา
นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ
7 th Southeast Asian Agricultural Engineering Student
Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 8-10
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L3

Mathematics
competences and basic
science and technology

สิงหาคม 2564 และได้รับรางวัล Gold Medal Award ใน
สาขา Food Engineering (ใบ Certificate)
2. นางสาววรั ญ ญา เฟื ่ อ งชุ ่ ม และนางสาวนฤมล บุ ญ มี
นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ
7 th Southeast Asian Agricultural Engineering Student
Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 8-10
สิงหาคม 2564 และได้รับรางวัล Silver Medal Award ใน
สาขา Food Engineering (ใบ Certificate)
3. นางสาว ศรัลยภัคร์ ชำนาญ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ Ozone: Science & Engineering, The Journal of
the International Ozone Association (เอกสารบทความ
วิจัย)
4. นางวรลักษณ์ สุริวงษ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
International Food Research Journal (เอกสารบทความ
วิจัย)
5. นายนราธิป สุจินดา ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ
Journal of Food Engineering (Q1) (เอกสารบทความวิจัย)
หลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริม “สมรรถนะด้าน
คณิ ต ศาสตร์ และพื ้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี” ผ่านรายวิชา
1. วิชาระเบียบวิธวี ิจัยทางวิศวกรรมอาหาร ที่มีการสอนเรื่อง
การคำนวณค่ า ทางสถิ ต ิ เ พื ่ อ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ซึ ่ ง เป็ น
เครื ่ อ งมื อ ในการตั ด สิ น ใจสำหรั บ การทำวิ จ ั ย ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมี การสอบการใช้ โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ทำให้
นักศึกษาสามารถตีพิมพ์บทความได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของผลงานวิชาการ (กิจกรรมในรายวิชา)
2. วิ ช าดุ ษ ฎี น ิ พ นธ์ 1-6 ที ่ ม ี ก ารใช้ ท ั ก ษะพื ้ น ฐานด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการวิจัยในการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเคมี แ ละกายภาพ การ
วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย (ตัวอย่างดุษฎีนิพนธ์)
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L4

Digital competence

L5

Learning to learn

L6

Social and civic
competence

หลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริม “สมรรถนะการใช้
ดิ จ ิ ท ั ล ” ผ่ า นรายวิ ช าสั ม มนา 1-6 ที ่ ม ี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการค้นคว้า ข้อ มูล งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อ ง และ
นำเสนองานแบบปากเปล่า นอกจากนี้หลักสู ต รได้จ ั ด การ
อบรมเรื่องการใช้ i-thesis และ endnote เพื่อเพิ่มทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา (หลักฐาน 3.4-2)
หลักสูตรมีกจิ กรรมที่พัฒนาและส่งเสริม “การเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง” ผ่านรายวิชาและกิจกรรม เช่น
1. รายวิชาสัมมนา 1-6 ที่ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาสืบค้น
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
มาสรุป เรียบเรียงเพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาร่วมชั้น
2. รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาจะต้องบริหารจัดการแหล่ง
ความรู ้ ท ั ้ ง จากการสื บ ค้ น การวางแผนการทดลอง การ
ทดลอง การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเพื่อทดสอบค่าบางค่าที่
จำเป็ น เพื ่ อ นำมาใช้ แ ก้ ป ั ญ หาทางวิ ช าการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลั ก สู ต รมี ก ิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม “ความเป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคม” เช่น การอยู่ในกฏระเบียบของสังคม
การไม่ทำตัวเป็นภาระของสังคม และมีจติ สาธารณะ ผ่านการ
จัดกิจกรรมสาธารณะบริการสังคม โดยนักศึกษาได้เข้าร่วม
การจัดโครงการบริการวิชาการที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นในฐานะ
ของการเป็นผู้ช่วยวิทยากรและเป็นผู้ประสานงาน จำนวน 3
โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาวิธีการกลั่นและการสกัด
น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรอินทรีย์ในชุมชน โดยมีผศ.ดร.
นักรบ นาคประสม เป็นผูร้ ับผิดชอบโครงการ 2. โครงการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม โดยมี ผศ.ดร.หยาดฝน
ทนงการกิจ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ 3. โครงการแปร
รูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเกี๋ยงอินทรีย์
เพื ่ อ สุ ข ภาพ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม เป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการนำ
ความรูท้ ี่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ให้เข้ากับโจทย์

36

L7

L8

ความต้องการจากชุมชน ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และการ
เข้าสังคม (ตามหลักฐาน 3.4-3)
Sense of initiative and
หลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริม “ความคิด ริเริ่ม
entrepreneurship
และความเป็นผู้ประกอบการ” จากกิจกรรมในวิชาสัมมนา
ในรู ป แบบ on-line โดยเชิ ญ วิ ท ยาการพิ เ ศษ คุ ณ กฤษณะ
ธรรมวิมล ประธานกรรมการบริหารบริษัท wangree fresh
plant factory มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำ
ธุ ร กิ จ Startup ด้ า นการเกษตรหรื อ AgTech Startup ให้ กั บ
นักศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะ
ด้านการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
(ภาพกิจกรรมการสัมมนา)
Cultural awareness and หลั ก สู ต รมี ก ารบ่ ม เพาะให้ บ ั ณ ฑิ ต มี ก ารตระหนั ก รู ้ ใ น
expression
วัฒนธรรมและการแสดงออกผ่านทุกรายวิชา ดังต่อไปนี้
- การไม่สร้างข้อมูลเท็จ (Make up data) ส่งเสริมเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นพลเมือง
ดีของสังคม
- การอ้ า งอิ ง ผลงานทางวิ ช าการของผู ้ อ ื ่ น ส่ ง เสริ ม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- การนำความรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย นไปประยุ ก ต์ ก ั บ ภู ม ิ ป ั ญ ญา
ชาวบ้านในระหว่างการออกบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ แต่ยังคงอนุรักษ์ส่งิ ที่ดงี ามไว้

รายการหลักฐาน
3.4-1 รายงานการประชุมหลักสูตร
3.4-2 บันทึกข้อความการจัดการอบรม เรื่องการใช้ i-thesis และ endnote
3.4-3 การจัดกิจกรรมสาธารณะบริการสังคม
3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas,
creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset
หลักสูตรมีกิจกรรมในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ใ นการ
พัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และในหลายหัวข้อของ
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งานวิจัยได้รับ ความเอื้อเฟื้อ จากผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหัวข้องานวิจัยของ
นักศึกษา ซึ่งได้แก่
หัวข้องานวิจัย
รายชื่อนักศึกษา
Development of Closed-Loop Control System for Microwave นายนราธิป สุจนิ ดา
Freeze-Drying of Carrot Slices
การพัฒนาระบบควบคุมวงปิดสำหรับการอบแห้งชิน้ แครอท
ด้วยการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ
THAI CREAMED HONEY DEVELOPMENT BY CONTROL OF
นางวรลักษณ์ สุริวงษ์
CRYSTALLIZATION PROCESS WITH
ULTRASONIC TREATMENT
การพัฒนาครีมน้ำผึง้ ไทยด้วยกระบวนการตกผลึกแบบควบคุม
ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค
APPLICATION OF HIGH CONCENTRATION OZONE GAS TO
นางสาวศรัลยภัคร์ ชำนาญ
EXTEND SHELF-LIFE OF FRESH LONGAN
การประยุกต์แก๊สโอโซนความเข้มข้นสูงเพื่อยืดอายุลำไยสด
INNOVATION TECHNOLOGY FOR ENCAPSULATION ON
นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม
BIOACTIVE COMPOUNDS OF LONGAN EXTRACT
เทคโนโลยีนวัตกรรมการห่อหุ้มสารสำคัญจากสารสกัดเมล็ด
ลำไย
DEVELOPMENT OF BALSAMIC VINEGAR PRODUCTION
นางสาวนฤมล บุญมี*
FROM COFFEE PULP BY PROTOTYPE ACETIFIER UNDER
INDUSTRIAL ACCELERATED CONDITIONS
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูบัลซามิกจากเนื้อผล
กาแฟด้วยเครื่องต้นแบบภายใต้สภาวะเร่งในระดับ
อุตสาหกรรม
Application of Machine Learning Technology to Increase
นางสาวธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์*
Efficiency in Production: A Case Study of the Food Industry
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร
หมายเหตุ สัญลักษณ์ * แสดงหัวข้องานวิจัยที่ทำร่วมกับผู้ประกอบการ
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หลักสูตรส่งเสริมแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Project-based learning นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดกิจกรรมในวิชาสัมมนา ในรูปแบบ on-line
โดยเชิญวิทยาการพิเศษ คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ประธานกรรมการบริหารบริษัท wangree fresh
plant factory มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ Startup ด้านการเกษตรหรือ
AgTech Startup ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะด้านการสร้าง
แนวคิดการเป็นผูป้ ระกอบการ (ตามหลักฐาน 3.5-1)
รายการหลักฐาน
3.5-1 การจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมแนวคิดของการเป็นผูป้ ระกอบการ
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
กระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รนั ้ น เริ ่ ม จากการประชุ ม
คณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยจากการประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) โดย
ดำเนินการตามแนวทางของ OBE และการกำหนดผลการเรี ย นรู้ท ี่คาดหวั ง ซึ่งได้มาจากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จากนั้นจะกำหนดรายวิชา โดยนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมา
เป็นพื้นฐานในการออกแบบรายวิชาเพื่อให้แต่ละรายวิชาสะท้อนผลการเรีย นรู ้ที่คาดหวัง และ
มอบหมายให้ อ าจารย์ ผ ู ้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าซึ ่ ง พิ จ ารณาจากความรู ้ ความเชี ่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ จัดทำ CLOs ของรายวิชาให้สอดคล้ องกับ PLOs (ตามหลักฐาน 3.6-1) จากนั ้ น
อาจารย์ผู้สอนจัดทำมคอ. 3 เพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning และ
การประเมินการสอนให้สอดคล้องกับ CLOs แล้วส่งให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบก่อนส่งเข้า
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันแรกของการเรียน อาจารย์ผู้สอนแจกมคอ. 3
และชี้แจงรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน (onsite หรือ online) และรูปแบบของงานมอบหมาย
(ตามรายละเอียดในเกณฑ์ที่ 3.2) ร่วมกัน เมื่อ สิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนนำผลการ
ประเมินชี้แจงในการประชุมหลักสูตร (หลักฐานที่ 3.6-2) และนักศึกษาจะทำการประเมินการเรียน
การสอนและอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากนั้นผู้สอน
จัดทำมคอ. 5 เพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษามาเขียนเป็นข้อปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป แล้วส่งให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบก่อนนำเข้าระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
จากนั้นประธานหลักสูตร ทบทวนและรวบรวมข้อเสนอแนะหรือรายการที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในด้าน
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สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเข้าที่ประชุมคณะ เพื่อที่จะทำพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน
เทอมต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรได้ทำการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
(หลักฐานที่ 3.6-3) และการสอบถามจากบัณฑิตที่เพิ่งจบในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 และศิษย์เก่า
เพื่อนำมาสะท้อนถึงความต้องการในตลาดแรงงาน เช่น ในงานตำแหน่งนักวิจัย การมีงานวิจั ยที่
เผยแพร่ในวารสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และงานในตำแหน่งภาคโรงงาน การมีทักษะการ
สื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้มโี อกาสได้งานมากขึน้
รายการหลักฐาน
3.6-1 เอกสารมคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า 84-86
3.6-2 รายงานการประชุมหลักสูตร
3.6-3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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
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, information-processing
skills, and a willingness to experiment with new ideas
and practices)

1

2

คะแนน
3 4 5

✓

✓
✓

✓

6

7
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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

✓

✓
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AUN-QA Criterion 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
หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยจากการประชุมมีมติเสียง
ส่วนใหญ่ (Consensus) เห็นชอบในการกำหนดแผนการประเมินผู้เรียนอย่างตัง้ แต่ต้นน้ำคือการรับเข้า
นักศึกษาใหม่ กลางน้ำคือการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา และปลายน้ำคือการ
สอบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยในทุกช่วงของแผนการประเมินได้คำนึงถึงความก้าวหน้าของผลการ
เรียนที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนี้
การรับเข้านักศึกษาใหม่
หลักสูตรมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและช่วงเวลาการรับเข้าตามประกาศการรับสมัค รเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ งมีกระบวนการในการรับอิงกับการประกาศ
รับนักศึกษาของบัณฑิตศึกษาดังแสดงในภาพที่ 4.1 โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน และ
หลั ก สู ต รเป็น ผู้ ปฏิบ ัต ิ งาน ทั ้ ง การตรวจหลั ก ฐานนัก ศึ กษา การสอบคัด เลื อก ซึ ่ ง จะใช้ วิ ธีการ
ประเมินผลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย (หลักฐานที่ 4.1-1, 4.1-2
และ 4.1-3) และเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร จากนั้นทางหลักสูตรจะมีการแจ้งผลการ
คัดเลือกกลับไปให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้หลักสูตรได้กำหนด
แผนการรับนักศึกษาไว้ ภาคเรียนละ 2 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการ
ประเมินกระบวนการจากการรับนักศึกษาจากปี 2563 พบว่าสามารถตอบสนอง PLO ของหลักสูตร
ได้อยู่ในเกณฑ์ท ี่น ่า พอใจ เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรี ยนต่อเป็ น ดุษฎีบัณ ฑิ ต ที่ จ บจาก
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอาหาร มี ค วามต้ องการจะทำวิ จั ย ต่อเนื ่อ งจากระดับปริญ ญาโท สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหางานวิจัยได้อยู่ในระดับ ทีด่ ี และมีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอยู่ในระดับ ที่ดี
นอกจากนีห้ ลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา
จากพื้นฐานในด้านการทำวิจัย เช่น ผลการประเมินการเรี ยนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์อยู่ในระดับ ที่ดี
และความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหางานวิจัยอยู่ในระดับ
ที่ดี เป็นต้น เมื่อหมดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนผู้มาสมัครทั้งหมด 1 คน ซึ่งเป็น
มหาบัณฑิตจบจากหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร โดยผลการประเมินพบว่า ผู้สมัครมีประสบการณ์การ
ทำงานวิจัยและสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีความรู้ทางด้านวิศวกรรม ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี แต่ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ใน
เกณฑ์ดี ซึ่งหลักสูตรฯ ได้เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างกิจกรรมสำหรับเพิ่มทักษะอื่น
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ให้กับผู้เรียนต่อไป

ภาพที่ 4.1 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประเมินระหว่างการศึกษา
ในส่วนการประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะต้องจัดทำ
CLOs ที่สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 และทำการวางแผนกิจกรรม
การเรียนการสอน วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การประเมินผล ที่สอดคล้องกับ CLOs ซึ่งแสดงไว้ใน
มคอ.3 แล้วส่งให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบว่ากิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
สามารถทำให้นักศึกษาบรรลุตาม CLOs ได้ (ตารางที่ 4.1 และ ตามหลักฐานที่ 4.1-4) ก่อนทำการ
นำเข้าระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ก่อนการเปิดภาคการศึกษา และในวันแรกของ
การเรียนอาจารย์ผู้สอนจะเผยแพร่มคอ. 3 ซึ่งรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน วิธกี ารประเมินผลและเกณฑ์การประเมินผลให้นักศึกษาทราบเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดเทอมการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าร่วมประชุม

43

หลักสูตรเพื่อทำการชีแ้ จงผลการประเมินการเรียน และจัดทำมคอ. 5 เพื่อรายงานผลการเรียนการ
สอนและการประเมินผล ถ้าในรายวิชาใดมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอนก็ต้องชี้แจงไว้
ในเอกสารมคอ. 5 (ตามหลักฐานที่ 4.1-5) ก่อนนำเข้าสูร่ ะบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับวิธกี ารประเมินที่สอดคล้องกับ PLO หลักสูตร
รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1
วอ 701 ระเบียบวิธ ีว ิจั ย - การบรรยาย (Lecture)
ทางวิศวกรรมอาหาร
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problemวอ 711 นวั ต กรรมและ Based Learning)
การผลิคเชิงนิเวศในงาน - การใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบ
ร ะบบทาง วิ ศ วก ร ร ม
อาหารแบบองค์รวม
วอ 791 สัมมนา 1
- การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
- การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการค้ น คว้ า
วอ 792 สัมมนา 2
ข้อมูล
วอ 793 สัมมนา 3
- การนำเสนองานด้วยปากเปล่า
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (ProblemBased Learning)
วอ 892 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
- การสะท้อนคิด (Reflective thinking)
วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4
วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนพิ นธ์ 6
หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2
วอ 701 ระเบียบวิธ ีว ิจั ย - การบรรยาย (Lecture)
ทางวิศวกรรมอาหาร
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)

วิธีการประเมินผล

PLO

- Observation
1 2 3 4 และ 6
- Assignment/Homework
- Exam
- Oral presentation
- Laboratory test

- Observation
- Oral presentation
- Project

2 3 และ 4

- Observation
- Oral presentation
- Writing assay
- Experiment
- Thesis defense

1 3 4 5 และ 6

- Observation
1 2 3 4 และ 6
- Assignment/Homework
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รายวิชา
วอ 711 นวั ต กรรมและ
การผลิคเชิงนิเวศในงาน
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบ
ร ะบบทาง วิ ศ วก ร ร ม
อาหารแบบองค์รวม
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 792 สัมมนา 2
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 797 สัมมนา 7
วอ 798 สัมมนา 8
วอ 799 สัมมนา 9
วอ 800 สัมมนา 10
วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
วอ 892 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4
วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5
วอ 896 ดุษฎีนพิ นธ์ 6
วอ 897 ดุษฎีนพิ นธ์ 7
วอ 898 ดุษฎีนพิ นธ์ 8
วอ 899 ดุษฎีนพิ นธ์ 9
วอ 900 ดุษฎีนพิ นธ์ 10

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการประเมินผล

PLO

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem- - Exam
Based Learning)
- Oral presentation
- การใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study) - Laboratory test

- การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
- Observation
- การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการค้ น คว้ า - Oral presentation
ข้อมูล
- Project
- การนำเสนองานด้วยปากเปล่า

2 3 และ 4

- การใช้ปัญหาเป็นหลัก (ProblemBased Learning)
- การลงมือปฏิบัติ (Laboratory)
- การสะท้อนคิด (Reflective thinking)

1 3 4 5 และ 6

- Observation
- Oral presentation
- Writing assay
- Experiment
- Thesis defense

- เกณฑ์การประเมินสอบดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรฯ ดำเนินการตามแบบประเมินเชิงคุณภาพดุษฎีนิพนธ์ ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศให้นักศึกษารับทราบอย่างทั่วกัน (เกณฑ์การ
ประเมินดุษฎีนิพนธ์) โดยการพิจารณาผลการประเมินจากประธานกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์ รวมทั้งมีการประเมินว่าดุษฎีนิพนธ์เรื่องนั้นสมควรส่ง
ประกวดดุษฎีนิพนธ์ ดีเด่นหรือไม่ ทั้งนี้ก่อนการสอบดุษฎีนิ พ นธ์ น ัก ศึกษาต้องสอบผ่า นความรู้
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ภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศเกณฑ์ให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึงกัน (เกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษ) และเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับยอมรับ
ให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ ซึ่งนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรทราบดีว่าในการขอสำเร็จการศึกษาจะต้อง
แนบ Full Paper หรือ Proceeding เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ตามศักยภาพ หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมการเขียนดุษฎีนิพนธ์ และการจัดทำ I-thesis ทีม่ หาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำ
ทุกปี
นอกจากรายวิชาแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความทาง
วิศวกรรมอาหาร ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying exam) ภายใน 4 ภาคการศึกษาแรก โดยมี
เกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัต ิ ด ้วยการเลือก 5 บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกั บดุษฎีน ิพ นธ์เ พื่ อ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ ทบทวนวรรณกรรมกับงานวิจัยที่ตนเองต้องการศึกษาทำวิจัย
โดยต้องนำเสนอในรูปแบบของรายงาน (ตามหลักฐาน 4.1-6) และการนำเสนอด้วยปากเปล่าให้กับ
คณะกรรมการสอบประเมินผล และการสอบโครงร่างดุษ ฎีนิพนธ์ก็ ต้องนำเสนอในรูปแบบของ
รายงาน และการนำเสนอด้วยปากเปล่าให้กับคณะกรรมการสอบประเมินผลด้วยเช่นกัน
การประเมินการสำเร็จการศึกษา
ในการประเมินการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี 2558 (เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร) ซึ่งระบุไว้ว่า นักศึกษาจะต้อง
นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยได้รับผลการศึกษาสัญลักษณ์ S
2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้ ีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์
3. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ อย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ อย่างน้อยสองเรื่อง
นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
และต้องได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนสัญลักษณ์ B
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2. ในกรณีรายวิชาที่กำหนดให้ประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ S หรือ U จะต้องได้รับผลการศึกษา
สัญลักษณ์ S
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้ ีสิทธิขอทำดุษฎีนิพนธ์
4. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ อย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
นอกจากนีห้ ลักสูตรยังเพิ่มให้มีการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ก่อน
การสำเร็จการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) ซึ่งนักศึกษาจะประเมินตนเองและ
จะถูกประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามหลักฐานที่ 4.1-8 และ 4.1-9) โดยที่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกต้องได้คะแนนประเมินมากกว่า 4.5 จึงจะถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2564
มีคะแนนการประเมินทั้งที่เป็นการประเมินตนเองและถูกประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาสูงกว่าระดับ
4.5
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ตารางที่ 4.2 Program Learning Outcomes (PLOs) of DFE transform to Rubrics Score (Scale 1-7, S)
Outcome Statement
Recognize ethical and
professional responsibilities in
food engineering

S1

S2

S3

S4

S6

S7

ไม่มีความตระหนักใน มี ค วามตระหนั ก มีความตระหนัก ใน มี ค วามตระหนั ก ใน มีความตระหนักในวิชาชีพ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ใ น ว ิ ช า ช ี พ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ร บ ทุ ก
หรือมีเล็กน้อย
วิศวกรรมบางส่วน เป็นส่วนมาก
ครบทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบ และโดดเด่น
ที่สุดในกลุ่ม

มี ค วามตระหนั ก ในวิ ชาชีพ
ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ร บ ทุ ก
องค์ ป ระกอบ และโดดเด่น
ในระดับมหาวิทยาลัย

มี ค วามตระหนั ก ในวิ ช าชี พ
ว ิ ศ ว ก ร ร ม ค ร บ ทุ ก
องค์ประกอบ และโดดเด่นใน
ระดับประเทศ

Identify problems, design
experiment and solve
mathematical model in food
engineering

ไ ม ่ ม ี ค ว า มเ ข ้ า ใจ
ทฤษฎีทางวิศวกรรม
อ า ห า ร ห ร ื อ มี
เล็กน้อย

ม ี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ มีความเข้าใจทฤษฎี มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี ท าง
ท ฤ ษ ฎ ี ท า ง ท า ง ว ิ ศ ว ก ร ร ม ทางวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหารครบถ้วน
วิ ศ วกรรมอาหาร อาหารเป็นส่วนมาก ครบถ้วน
และโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
บางส่วน

มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี ท าง มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี ท าง
วิ ศ วกรรมอาหารครบถ้วน วิ ศ วกรรมอาหารครบถ้ ว น
แ ล ะ โ ด ด เ ด ่ น ใ น ร ะ ดั บ และโดดเด่นในระดับประเทศ
มหาวิทยาลัย

Communicate effectively in
writing and oral presentations

ไม่มีทักษะด้านต่าง ๆ
เพียงพอต่อการ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
หรือมีเล็กน้อย

มีทักษะด้านต่าง ๆ
บางส่ ว นเพี ยงพอ
ต่อการสื่อสารกั บ
บุคคลอื่น

มี ท ั ก ษะด้ า นต่า ง ๆ
เพียงพอโดย
สามารถนำเสนอ
ผ ล ง า น ไ ด ้ อย่ า ง
เข้าใจ

มี ท ั ก ษ ะ ด ี โ ด ยส า มา ร ถ
นำเสนอผลงานและตอบ
คำถามเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่ า งดี และสามารถเขียน
บทความภาษาไทยเ พ ื่ อ
นำเสนอในระดับชาติ

Initiate critical thinking for food
engineering systematic design

ไม่ ม ี ท ั ก ษะห ร ื อมี
เล็กน้อย

มีทักษะบางส่วน

ม ี ท ั ก ษ ะ เ ป็ น มีทักษะครบถ้วน
ส่วนมาก

มีทักษะครบถ้วน และโดด มี ท ั ก ษะครบถ้ ว น และโดด มีทักษะครบถ้วน และโดดเด่น
เด่นที่สุดในกลุ่ม
เด่นในระดับมหาวิทยาลัย
ในระดับประเทศ

Research and develope in food
engineering process and
products

ไม่ ม ี ค วามรู ้ ใ นการ
วิ จ ั ยและพั ฒ นาทาง
ว ิ ศ ว ก รรมอาห าร
หรือมีเล็กน้อย

มี ค วามรู ้ ใ นการ
วิ จ ั ย และพั ฒ นา
ทางวิศวกรรม
อาหารบางส่วน

มีความรู้ในการวิจัย
และพัฒนาทาง
วิ ศ วกรรมอาหาร
เป็นส่วนมาก

มี ค วามรู ้ ในการวิ จ ั ย และ
พ ั ฒ น า ท า ง ว ิ ศ ว ก รรม
อาหารครบถ้ ว นและโดด
เด่นที่สุดในกลุ่ม

Create food engineering
innovations and ecosystem

ไ ม ่ ม ี ก า ร ส ร ้ า ง มีเพียงแนวคิดการ มีรูปแบบการสร้า ง มีการสร้างนวัตกรรม มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมใหม่
นวัตกรรมใหม่หรือมี สร้ า งนวั ต กรรม นวัตกรรมใหม่
ใหม่
และโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
แ ล ะ โ ด ด เ ด ่ น ใ น ร ะ ดั บ และโดดเด่นในระดับประเทศ
เล็กน้อย
ใหม่
มหาวิทยาลัย

มี ท ั ก ษะด้ า นต่ า ง ๆ
เพียงพอโดยสามารถ
นำเสนอผลงานและ
ตอบคำถามได้ อย่ า ง
เข้าใจ

มี ค วามรู ้ ในการวิจัย
และพัฒนาทาง
ว ิ ศ ว ก รรมอาห าร
ครบถ้วน

S5

มี ท ั ก ษะดี โ ดยสามารถ
นำเสนอผลงานและตอบ
คำถามเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ได้อย่างดี

มี ค วามรู ้ ใ นการวิ จ ั ย และ
พัฒนาทางวิศวกรรมอาหาร
ครบถ้ ว น และโดดเด่ น ใน
ระดับมหาวิทยาลัย

มีทักษะดีโดยสามารถ
นำเสนอผลงานและต อบ
คำถามเป็ น ภาษาอั ง กฤษได้
อย่ า งดี และสามารถเขี ยน
บทความอังกฤษเพื่อนำเสนอ
ในระดับนานาชาติ

มี ค วามรู ้ ใ นการวิ จ ั ย และ
พัฒนาทางวิศวกรรมอาหาร
ครบถ้ ว น และโดดเด่ น ใน
ระดับประเทศ
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การประเมินหลังจบการศึกษา
หลั ก สู ต รได้ ท ำการประเมิ น ความพึ งพอใจในการทำงานจากผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต เพื ่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบถึงการบรรลุ PLOs ของนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าบัณฑิตมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ตามที่ต้องของผู้ใช้บัณฑิตหรือไม่
รายการหลักฐาน
4.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษาและการรับเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
4.1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
2564
4.1-3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์
4.1-4 เอกสารมคอ. 3
4.1-5 เอกสารมคอ.5
4.1-6 ตัวอย่างรายงานการสอบวัดคุณสมบัติ
4.1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์
4.1-8 แบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ปี 2564 (ประเมินโดยอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์)
4.1-9 แบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ปี 2564 (ประเมินโดยนักศึกษาเอง)
4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit,
communicated to students, and applied consistently
การประเมินการก่อนการเข้าเรียน
หลักสูตรได้เผยแพร่คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้สมัครและวิธีการ
ประเมิ น ผล (ตามหลั ก ฐาน 4.2-1) อย่ า งชั ด เจนผ่ า นช่ อ งทาง website ของคณะฯ และฝ่ า ย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะดำเนินการก่อนถึงช่วงการเปิดรับสมัคร
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การประเมินระหว่างเรียน
หลักสูตรเผยแพร่วิธีการประเมินผล สัดส่วนการประเมินผลช่วงเวลาการประเมินผลและใน
แต่ละวิชาในมคอ.3 โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการชี้แจงรายละเอียดวิธีการประเมิน สัดส่วนของ
คะแนนสอบ การบ้านและงานที่มอบหมาย เกณฑ์ในการตัดเกรด และช่วงเวลาในการประเมิน ใน
คาบเรียนแรกของการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์และสัดส่วน
การประเมินร่วมกัน หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะปรับวิธกี ารประเมินหรือการให้คะแนนก็จะยึด
เสียงส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะปรับวิธีการให้คะแนนดังกล่าวตามความเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลและตนเองได้มีส่วนในการกำหนดเกณฑ์ใน
การประเมินที่รับทราบร่วมกัน ระหว่า งอาจารย์และนั กศึกษา และอาจารย์ผู้สอนจะต้องชี ้ แ จง
รายละเอียดในการปรับเปลี่ยนในมคอ.5 เพื่อส่งให้ประธานหลักสูตรพิจารณาต่อไป
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ในส่วนของช่วงเวลาในการประเมินผล อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันเปิดชั้น
เรียน และเวลาการแจ้งผลการประเมินจะต้องเป็นภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการประเมินผล และใน
กรณีที่มีสอบกลางภาคอาจารย์ผู้สอนจะต้องแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบก่อนวันสุดท้าย
ของการถอนสัญลักษณ์ W ตามวันที่งานทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยประกาศไว้
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งช่องทางการอุทธรณ์ผลการประเมินการศึกษาไว้ในมคอ.3
ในคาบเรียนแรกของการศึกษา ซึ่งมีหลายช่องทางดังนี้
1. ร้องเรียนผ่านช่องทางการอุทธรณ์ร้องทุกข์ หน้า website คณะ โดยนักศึกษาสามารถ
กรอกคำร้องทุกข์ไว้ในแบบฟอร์ม (ตามหลักฐาน 4.2-6) หลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์ ทางคณะจะทำ
การแต่งตั้งกรรมการร้องทุกข์ (ตามหลักฐาน 4.2-7) สำหรับเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป
2. ร้องเรียนผ่านระบบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของของมหาวิทยาลัย โดยในขณะที่
นักศึกษาดูเกรด นอกจากนักศึกษาจะสามารถให้คะแนนประเมินการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษายัง
สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเขียนข้อความร้องทุกข์ โดยข้อความเหล่านี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะจะเป็นตรวจสอบและหากพบเรื่องร้องเรียน ก็จะนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
3. ร้องเรียนผ่านกระบวนการยื่นคำร้องเพื่อขอดูผลการศึกษาเบื้องต้นในระดับสาขาวิชา โดย
ให้มีคนกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบและร่วมสังเกตการณ์ในการพิจารณาผลการศึกษาด้วยโดยมี
ขั้นตอนดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการยื่นข้อร้องเรียนในระดับสาขาวิชา

51

4. ร้องเรียนโดยตรงที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน ณ กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (สถาน
ที่ตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน) ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนที่ตกลงกันไม่ได้ หลักสูตรฯ ได้วางแนวทางการ
ดำเนินงานตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งประกาศใช้
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ประกาศข้อร้องเรียน)
เมื่อตรวจสอบผลการร้องเรียนในปีการศึกษา 2564 พบว่า ไม่มนี ักศึกษามีข้อร้องเรีย นหรือ
อุทธรณ์ผ่านทางช่องทางใด
รายการหลักฐาน
4.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัค รเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
2564
4.2-2 Website คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4.2-3 Website ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.2-4 เอกสารมคอ.3
4.2-5 เอกสารมคอ.5
4.2-6 แบบฟอร์มร้องทุกข์
4.2-7 ประกาศคณะวิ ศ วกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ก ารร้องทุ กข์ส ำหรั บ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. 3 The assessment standards and procedures for student progression and degree
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied
consistently
หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าของการศึกษาของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึก ษา
จากการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าในการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถติ ด ตามผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะเทอมการศึ ก ษาผ่ า นระบบทะเบี ย นของ
มหาวิทยาลัย ทำให้อาจารย์ที ่ป รึ กษาสามารถทราบได้ว่ านัก ศึกษามีผ ลการเรีย นรู ้ ใ นระหว่ า ง
การศึกษาอยู่ในระดับใด
ในส่วนของเกณฑ์การศึกษาข้ออื่นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำการติดตามผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ผ่ า นวิ ช าสั ม มนาซึ ่ ง ได้ ม ี ก ารบั น ทึ ก
ความก้าวหน้าและผลการศึกษาอย่างเป็นระบบไว้ในแบบฟอร์มประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
สัมมนา (หลักฐานที่ 4.3-1) และมีการติดตามความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์ตามแผนโครงสร้าง
กระบวนการควบคุมการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการแสดงดังตารางที่ 4.3
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ผลความก้าวหน้าที่หลักสูตรได้ทำการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 แสดง
ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา สำหรับหลักสูตร
6 ภาคการศึกษา
เทอม

หลักสูตรแบบ 1.1

หลักสูตรแบบ 2.1

ตัวชี้วัดการประเมิน

1

วอ 701 ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย ทาง
วิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1

- สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า
- สอบวัดคุณสมบัติ
- ได้หัวข้อที่เกี่ยวกับดุษฎีนพิ นธ์
- ได้ ค ำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง อาจารย์ ท ี่
ปรึกษาหลัก/ร่วม

2

วอ 792 สัมมนา 2
วอ 892 ดุษฎีนพิ นธ์ 2

3

วอ 793 สัมมนา 3
วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3

4

วอ 794 สัมมนา 4
วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5

วอ 701 ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย ทาง
วิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 711 นวัตกรรมและการผลิต
เชิงนิเวศในงานวิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมอาหารแบบองค์รวม
วอ 792 สัมมนา 2
วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 892 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4

วอ 796 สัมมนา 6
วอ 896 ดุษฎีนพิ นธ์ 6

วอ 796 สัมมนา 6
วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5

5

6

- เรียนรู้ระบบ I-Thesis
- เขียนโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์
- สอบโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์
- นำเสนอร่างบทความ 1
- ได้ตพี ิมพ์บทความในวารสาร 1
- นำเสนอร่างบทความ 2
- สอบภาษาอัง กฤษก่อนสำเร็จ
การศึกษา
- ได้ตพี ิมพ์บทความในวารสาร 2
- สอบดุษฎีนพิ นธ์
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ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินการความก้าวหน้าการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
1/2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

6103507001 นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม
6303507001 นางสาวนฤมล บุญมี
6403507005 นางสาวธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์

2/2564

ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า

ผล
คงเหลือ

สะสม (%)

สะสม (%)

(%)

70
60
-

80
70
15

20
30
85

รายการหลักฐาน
4.2-1 แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าการศึกษารายบุคคล
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
หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา จัดทำ Rubrics และ Marking scheme เพื่อ
ใช้สำหรับการให้คะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย การนำเสนอและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งช่วงเวลา
การประเมิน เกณฑ์ในการตัดเกรดที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน CLOs และ PLOs ไว้ใน
มคอ. 3 และทำการแจ้งให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเรียน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นการยืนยันว่าการประเมินไม่ได้เกิดจากอารมณ์ อคติ
ของอาจารย์ผู้สอน เพื่อความโปร่งใส อาจารย์ผู้สอนทุกคนเปิดโอกาสให้นักศึกษาขอสอบถามผล
การประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องในการให้คะแนนและตรวจข้อสอบโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ได้
รายการหลักฐาน
4.4-1 เอกสารมคอ.3
4.4-2 การใช้ Rubric ในการให้คะแนนการนำเสนอในวิชาสัมมนา
4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected
learning outcomes of the programme and its courses
หลักสูตรกำหนดให้ทุกรายวิชามี CLOs ซึ่งถูกสะท้อนมาจาก PLOs ของหลักสูตร (หลักฐาน
4.5-1) โดยในแต่ละรายวิชาได้มกี ารกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินสอดคล้อง
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กับ CLOs ซึ่งแสดงไว้ในมคอ.3 และกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาที่
สอดคล้องกับการบรรลุ PLOs ได้แสดงไว้ตารางที่ 4.1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการประเมินในแต่ละ
รายวิชาจะสามารถวัดการบรรลุ PLOs ในแต่ละข้อได้ นอกจากนี้หลักสูตรมีการประเมินผลการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละปี (YLOs) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา (หลักฐาน 4.5-2) แสดงดัง
ตารางที่ 4.5 เพื่อเป็นการทวนสอบการบรรลุ CLOs ของนักศึกษา เมื่อหลักสูตรทำการประเมิน YLOs
ของผู้เรียนแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็จะทำการจัดประชุมหลักสูตรเพื่อแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนทำปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้บรรลุ CLOs
ตารางที่ 4.5 ความสัมพันธ์ของรายวิชากับ PLOs และ YLOs
ปี

หลักสูตรแบบ 1.1

หลักสูตรแบบ 2.1
1

1/1

1/2

วอ 701 ระเบียบวิธ ีว ิจั ย
ทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

วอ 792 สัมมนา 2

วอ 701 ระเบียบวิ ธ ีว ิ จั ย
ทางวิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 711 นวั ต กรรมและ
การผลิตเชิงนิเวศในงาน
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบ
ร ะบบทาง ว ิ ศ ว ก ร ร ม
อาหารแบบองค์รวม
วอ 792 สัมมนา 2
วอ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1

วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
2/1

วอ 793 สัมมนา 3

วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2

วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
2/2

วอ 794 สัมมนา 4

3/1

วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 795 สัมมนา 5

3/2

วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6

วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
วอ 796 สัมมนา 6
วอ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5

PLOs
2 3 4
✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓

YLOs
5

6

✓

ให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ในวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
อาหาร มีความรูเ้ พื่อสืบค้น สามารถวางแผน
ในการท าวิ จั ย มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการ
น าเสนอ และมี ทั ก ษะการน าเสนอเพื่ อ
ถ่ า ยทอ ด ผลง าน ทาง วิ ช าการอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ให้ผู้เรียนมีความรู ข้ ั้นสูงเพื่อให้ส ามารถนา
ความรู ้ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้ท าการวิ จั ย มี ทัก ษะ
การคิ ด อย่ า งอิ ส ระและมี วิ จ ารณญาณ
สามารถวางแผนทาวิจัยที่ซับซ้อนอย่างเป็ น
ระบบ และมีทักษะในการสื่อสารผลการทา
วิจัย

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ผลการวิจัย ให้ได้องค์ความรูใ้ หม่
โดยพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อ
ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรม
อาหารโดยค านึ ง ถึ ง ระบบนิ เ วศน์ และ
สามารถเผยแพร่องค์ความรูใ้ หม่สู่สงั คมโลก

นอกจากนีห้ ลักสูตรยังมีการประเมินการบรรลุ PLOs ก่อนการสำเร็จการศึกษาโดยใช้เกณฑ์
การให้คะแนน (Scoring rubrics) ซึ่งนักศึกษาจะประเมินตนเองและจะถูกประเมินโดยอาจารย์ท ี่
ปรึกษา (ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4.1) และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี 2558 เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตสามารถบรรลุ
PLOs ได้อย่างแท้จริง
รายการหลักฐาน
4.5-1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒขิ องหลักสูตร ในเล่มมคอ.2 หน้า 84
4.5-2 การประเมินผลการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละปี (YLOs) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner
หลักสูตรได้มกี ารป้อนกลับผลการประเมินไปยังนักศึกษาเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมินไปยังนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน
ในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะทำการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ประเมิ น ผลงานที ่ ม อบหมาย การบ้ า น โปรเจค และการสอบ ภายใน 1 สั ป ดาห์ ห ลั ง จากการ
ประเมินผล พร้อมให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อที่บกพร่อง มีการเฉลยข้อสอบบางข้อเพื่อแสดงวิธีทำ
การคำนวณหรือแนวคำตอบที่ เหมาะสมให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้คำตอบและแนว
ทางการตอบคำถามที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองในการสอบหรือการส่งงานครั้งต่อไป ใน
ส่วนของการนำเสนองานอาจารย์ผู้สอนจะทำการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินทันที ใน
ตอนท้ายคาบ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาใช้พัฒนาตัวเองต่อไป
2. การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมินไปยังนักศึกษาหลังการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารบริ ห ารจั ด การเกี ่ ย วกั บ การจั ด ส่ ง ผลการศึ ก ษาและรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) เพื่อสรุปผลข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิ ชาใน
กำหนดเวลาเมื่ อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยมีขั้นตอนคือ ภายหลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้ทำการ
ประเมินผลการเรียนจากงานที่มอบหมาย การบ้าน รายงานและการสอบแล้ว จะทำการรวบรวม
คะแนน แล้วแปลผลคะแนนเป็นเกรดแล้วจะทำการกรอกในระบบการให้เกรดของมหาวิทยาลัย
จากนั้นทำสำเนาเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจัดเก็บเข้าแฟ้มรายงานผลการเรียนในแต่
ละภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน หรือเช็คความถูกต้องของผลการเรียน
โดยดูจากแฟ้มรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนีน้ ักศึกษาก็สามารถขอดูรายละเอียดได้ที่อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชานัน้ โดยตรงก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะกรอกเกรดเฉลี่ยลงระบบในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อนำเข้า
ที่ประชุมหลักสูตรเพื่อรับรองเกรดและประกาศเกรดอย่างเป็นทางการต่อไป
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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
หลักสูตรมีการบริหารจัดการในการจัดการการส่งแผนการสอน มคอ. 3 โดยให้อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุง มคอ. 3 ในแต่ละปีการศึกษาให้ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้นักศึกษา
ของหลักสูตร PLOs เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีการแจ้งเตือน
การส่งมคอ. 3 ให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบและนำเข้าสู่ระบบระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอน ก่อนเปิดภาคเรียนตามปฏิทินการรายงานผลการเรียนการสอนจากสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
เมื่อจบการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรมีการประชุมผลการเรียนรู้ และเกรดของ
นักศึกษาในแต่ละเทอม เพื่อติดตามคุณภาพการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระดับ
คะแนนที่เหมาะสมของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งมีการพิจารณาแผนการเรียนการ
สอน วิธีการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน ของวิชาที่สอนในภาคการศึกษานั้นและพิจารณารายวิชา
ที่จะสอนในภาคการศึกษาถัดไป โดยจะยึดความสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs นอกจากนี้ ยังมีการ
พิจารณาผลการประเมินจากนักศึกษาในด้านผู้สอน เนื้อหาการสอน วิธีการสอน สิ่งอำนวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะสรุปคะแนนการประเมิน ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษานำมารายงานใน มคอ. 5 และกำหนดการปรับปรุงการเรียนการสอน ทบทวนวิธีการ
ประเมิน ทบทวนเกณฑ์การประเมินและปัญหาต่างๆ ของแต่ละวิชาเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
ครั้งต่อไปและเพื่อนำไปสู่การบรรลุ PLOs ของหลักสูตร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อไป
ทุกปีการศึกษา จะมีการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เช่น ความพึง
พอใจของบัณฑิตจบใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรจะประเมินด้านการเรียนรู้ เช่น ผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จ
การศึ ก ษา การจั ด โปรแกรมการศึ ก ษาในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษามี ค วามเหมาะสมเพี ย งใด ใน
รายละเอียดของหลักสูตรจะประเมินวิธีก ารสอนที่ชอบและสนใจ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ควร
ดำเนินการก่อนสำเร็จการศึกษา ความรู้และทักษะต่างๆ เพียงพอหรือไม่ ต้องการให้เพิ่มเติม ใน
หัวข้อใด ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตจบใหม่จะประเมินด้าน เช่น ความพึงพอใจบัณฑิตทั้งในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรจะรวบรวม
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ผลการประเมิน ข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล เกณฑ์การ
ประเมินผลต่อไป
ทุก 5 ปีการศึกษา จะมีการปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรฯ ปีการคึกษา 2561 มีการ
สอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน
ผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของภาคเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนำความต้องการเหล่านั้นมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงรายวิชา เพิ่มรายวิชาใหม่ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ปรับปรุงรายวิชาที่มีอยู่ให้มีคามทันสมัยอยู่เสมอ กำหนดวิธีการประเมิน เกณฑ์ที่สอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สุดท้ายแล้วหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตตามที่ตลาดต้องการได้
รายการหลักฐาน
4.7-1 เอกสารมคอ.5
4.7-2 แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพของหลักสูตร
4.7-3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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,

1

2

คะแนน
3 4 5

✓

✓

✓

✓

6

7
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and these are shown to ensure validity, reliability,
and fairness in assessment
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

✓
✓

✓
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AUN-QA Criterion 5
Academic Staff
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
แผนการสืบทอดตำแหน่ง
หลักสูตรได้กำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรในรอบหลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 4 คน รวมทั้งหมด
7 คน โดยหลักสูตรมีการเตรียมการสำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานหลักสูตร โดยกำหนดให้มี
การหมุนเวียนการรับตำแหน่ง ทุก 5 ปี ตามจำนวนรอบของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา
2563 ได้มีการแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ทำหน้าที่เป็นประธาน
หลักสูตรแทน รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
แผนการวิเคราะห์อัตราการคงอยู่และการเกษียณ
หลั ก สู ต รได้ ม ี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอาจารย์ ผู ้ ร ับ ผิด ชอบหลั ก สู ต ร เพื ่ อ วิ เ คราะห์
อัตรากำลังของบุคคลกรสายวิชาการ โดยกำหนดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.
โทและป.เอก จำนวน 7 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2564 พบว่าบุคลากรสาย
วิชาการมีจำนวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้มี
การวิเคราะห์อัตราการคงอยู่และการเกษียณอายุร าชการดังแสดงในตารางที่ 5.1 พบว่าคณาจารย์
ส่วนใหญ่ยังคงมีเวลาราชการเหลือมากกว่า 10 ปี จึงยังไม่จำเป็นต้องเตรียมแผนการบริหารจัดการ
บุคลากรสายวิชาการในช่วงนี้
ตารางที่ 5.1 ตารางอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ

วันที่บรรจุ

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

1 ก.ย 2547
1 มิ.ย. 2537
1 พ.ค. 2550

ประสบการณ์

วัน

เวลาที่

สอน

เกษียณอายุ

เหลือ

18 ปี
28 ปี
16 ปี

1 ต.ค. 2579
1 ต.ค. 2575
1 ต.ค. 2582

14 ปี
10 ปี
17 ปี
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ชื่อ
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

วันที่บรรจุ
30 มิ.ย. 2543
4 ม.ค. 2556
4 ม.ค. 2556
3 เม.ย. 2549

ประสบการณ์

วัน

เวลาที่

สอน

เกษียณอายุ

เหลือ

22 ปี
9 ปี
9 ปี
16 ปี

1 ต.ค. 2574
1 ต.ค. 2582
1 ต.ค. 2583
1 ต.ค. 2583

9 ปี
17 ปี
18 ปี
18 ปี

การวางแผนพัฒนารายบุคคล
หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งจากการประชุม มีมติ
เสียงส่วนใหญ่ (Consensus) เห็นชอบใน หัวข้อเพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของคณาจารย์ใน
หลักสูตร 5 ประเด็นคือ การศึกษาระดับปริญญาเอก การพัฒนาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น การพัฒนาด้านวิชาชีพวิชาการเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ และการพัฒนาการด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 (แบบฟอร์ม
เอกสาร IDP ของคณะ) และในปี 2564 ได้ ม ี ร ะบบการวางแผนพั ฒ นารายบุค คลผ่า นช่องทาง
ออนไลน์ด้วย (ระบบ IDP online) ซึ่งจะเห็นว่าทางหลักสูตรใช้หลักเสรีภาพทางวิชาการในการ
ตัดสินใจ โดยมีการวินิจฉัยประเด็นที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ทางหลักสูตรยัง
ได้ ก ำหนดแผนติด ตามในช่ วงปี 2561-2564 โดยใช้ ห ลั ก การส่ ง เสริ มและยื ด หยุ่ น ในการเพิ่ม
เป้าหมายการพัฒนา พร้อมระบุเหตุผลหรือความสำคัญเร่งด่วนในแต่ละประเด็น
ตารางที่ 5.2 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สายวิชาการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
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แผนการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 7 ท่าน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด 7
ท่าน โดยมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จำนวน 3 คนและผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 4 คน ทั้งนีห้ ลักสูตรได้ผลักดันให้อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาไปต่อ
ยอดสู่ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยในขณะนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ
นาคประสมได้ยื่นการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการไปเป็นระดับรองศาสตราจารย์แล้ว และกำลังอยู่
ขั้นตอนการพิจารณา นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาค
ประสมและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ มีแผนที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการใน
ระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารการขอตำแหน่ง
ตารางที่ 5.3 วุฒกิ ารศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อายุคนเฉลี่ย (ปี)
อายุงานที่เหลือเฉลี่ย (ปี)

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

อ.พิเศษ

รวม

0
-

4

3

-

-

4
44.5
15.5

3
46.3
13.6

0
-

0
-

0
0
7
7
45.4
14.6

ตารางที่ 5.4 ข้อมูลการทำงานวิจัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ประเภทผลงานตีพิมพ์

ปี
การศึกษา

2560
2561
2562
2563
2564

รวม

รายงานสืบ

รายงานสืบ

บทความ

บทความ

บทความ

เนื่องจากการ

เนื่องจากการ

วิจัย

วิจัย

วิจัย

ประชุม

ประชุม

ระดับชาติ

ระดับชาติ

ระดับ

วิชาการ

วิชาการระดับ

ระดับชาติ

นานาชาติ

(0.2)

(0.4)

4
6
5
5
9

6
6
1
5
4

(0.6)

(0.8)

ตัว
ผลงาน
ตีพิมพ์
ต่อบุคลา
การสาย

นานาชาติ

วิชาการ

(1.0)

2

4
3
3
3

1
3
7
8
4

15
16
16
21
22

3.0
3.2
3.2
3.5
3.67
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รายการหลักฐาน
5.1-1 บันทึกข้อความการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve
the quality of education, research, and service
หลักสูตรได้ทำการวิเคราะห์จำนวนชั่วโมงการสอนและจำนวนรายวิชาสอนของบุคคลากร
สายวิชา ซึ่งพบว่า ค่า workload ของบุคคลกรสายวิชาการมีความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
จำนวนบุคลากรที่มีอยู่ และได้ทำการคำนวณค่า FTE ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 แสดงดัง
ตารางที่ 5.5 ซึ่งมีค่า FTE รวมของอาจารย์ เท่ากับ 2.20 (ตามหลักฐานที่ 5.2-1) นอกจากนี้ได้มีการ
คำนวณค่าภาระงานของอาจารย์และค่าภาระงานของนักศึกษา และนำมาคำนวณอัตราส่วนอาจารย์
ต่อจำนวนนักศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 5.4 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการจัดการ
เรียนการสอน เลือกรายวิชาเอกเลือกและ/หรือรายวิชาเอกบังคับที่สามารถบูรณาการกับงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ โดยจะต้องสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตรและตอบประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 5.5 FTE ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
รวม

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3
2

2

3
4

0.73
1.47

จำนวน
อาจารย์ที่มี
วุฒปิ ริญญา
เอก
3
4

รวม

5

2

7

2.20

ร้อยละ 100

ประเภท

ชาย หญิง จำนวน
(ราย)

อ้างอิง : การคำนวณ FTEs ตามเกณฑ์ AUN-QA

FTEs

จำนวนอาจารย์ที่
คุณสมบัติเทียบเท่า
ปริญญาเอก
0
0
ร้อยละ 0
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ตารางที่ 5.6 อัตราส่วนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาของปีการศึกษา 2561-2564
ปี
การศึกษา

FTEs รวมของอาจารย์ FTEs รวมของนักศึกษา
(รวม 3 ภาคการศึกษา)

สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา
Staff-to-student Ratio

2564
2.20
2563
2.67
2562
1.33
2561
1.00
อ้างอิง : การคำนวณ FTEs ตามเกณฑ์ AUN-QA

2
3
5
6

1 : 0.91
1 : 1.36
1 : 2.27
1 : 2.72

หลักสูตรยังได้นำข้อมูลมาพิจารณาถึงภาระงานสอนที่เหมาะสมเพื่อให้อาจารย์มี ภาระงาน
ด้านวิจัย บริการวิชาการและอื่นๆ ซึ่งเป็นภาระงานที่คณะดูแลและกำกับ จึงทำให้บุคลากรทุกคนมี
โหลดงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาระงาน (TOR) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แสดงดังตารางที่
5.7
ตารางที่ 5.7 สัดส่วนพันธกิจของบุคลากรสายวิชาการ
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5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are
determined, evaluated, and communicated
การกำหนดรายละเอียดการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตรจะดำเนินการโดย
คณะฯ โดยอ้ า งอิ ง หัว ข้ อ รายละเอี ย ด และเกณฑ์ มาตรฐานในคู่ มื อ สมรรถนะ ฉบั บ ปรับปรุง
มิถุนายน 2554 ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (หลักฐานที่ 5.3-1) ซึ่งคณะฯ จะมีการ
กำหนดการประเมินผ่าน 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (หลักฐานที่ 5.3-2)
บุคคลากรจะได้รับการประเมินสมรรถนะทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยประธานหลักสูตรซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน จากงาน
บริหาร งานตามพันธกิจ ได้แก่ งานสอน งานวิจัยและงานวิชาการอื่น งานบริการทางวิชาการ และ
งานทำนุบำรุง ศิ ลปะวัฒ นธรรม รวมทั้งงานอื่ นที่ ไ ด้ ร ับมอบหมายเพื ่อเป็น การขับ เคลื ่อ นการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานนอกจากนี้ นอกจากนี้คณะฯ ยังมอบหมายให้ ประธาน
หลักสูตรได้ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความใฝ่รู้ การทำงานเป็ นทีมและ
การสร้างเครือข่าย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการให้คำปรึกษา ทักษะการสอน ทักษะด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ความกระตือรือร้นและการเป็นแบบอย่างที่ดี การ
บริหารจัดการ การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ การแก้ไขปัญหา รวมทั้งประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่ ความมีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิต
บริการ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หลังจากนั้น ผู้บริหารระดับคณะ และคณบดีซึ่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป จะประเมินบุคลากรทุกท่านอีกครั้ง จากนั้นจะมีการส่งผล
ประเมินสมรรถนะกลับไปยังบุคคลากรเพื่อให้ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน และถ้าหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ถูกประเมินสามารถสื่อสารชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้บริหารได้
โดยตรง เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบข้อปัญหาและข้อเสนอแนะ และหากมีกรณีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมิน ทางคณะฯ ก็จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอีย ดของ
เกณฑ์ใหม่เพื่อใช้ในปีถัดไป
รายการหลักฐาน
5.3-1 เกณฑ์มาตรฐานในคู่มือสมรรถนะ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
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5.3-2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานในสังกัด
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5.3-3 แบบฟอร์มเอกสาร IDP ของคณะ
5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are
appropriate to qualifications, experience, and aptitude
ในการกำหนดภาระงานและหน้าที่ของบุคลากรจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความเขี่ยวชาญและ
ประสบการณ์การทำงานของบุคคลนั้นเป็นหลัก ซึ่งจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่กระบวนการ
รับสมัครบุคลลากรนั้นเข้าทำงานจนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาที่รับผิดชอบจะ
กำหนดตามคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน (ตารางที่ 5.6)
ในส่วนของงานบริหารหลักสูตร ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อ
กำหนดบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน (ประธานหลักสูตร กรรมการ และเลขาฯ) โดย
มอบหมายงานที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และทำความเข้าใจให้
ตรงกันก่อนประกาศให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในส่วนตำแหน่งทางด้านการบริหาร
หลักสูตรจะใช้การหมุนเวียนการทำงานทุก ๆ รอบการปรับปรุงหลักสูตร ตามความเหมาะสมที่ตก
ลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน (หลักฐานที่ 5.4-1)
ตารางที่ 5.8 การกำหนดภาระการสอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำ้ เลิศ

รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

ความเชี่ยวชาญ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

- Mechanical Engineering
- Energy Engineering
- Food Engineering
- Power Plant Engineering
- Heat and Mass Transfer
- Agricultural Interdisciplinarity

- ปรากฏการณ์การถ่าย
โอนในงานวิศวกรรม
- ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
อาหาร

- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ชั้นสูงด้วยไมโครเวฟ
- เทคโนโลยีโอโซนสำหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร

- สุขลักษณะในการ
ออกแบบด้านวิศวกรรม

- การออกแบบและควบคุม
ระบบเครื่องจักรกลอาหาร
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ชื่อ

รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร

ความเชี่ยวชาญ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

- การอบแห้งแบบระเหิด
- เทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ และสุญญากาศ
สำหรับงานวิศวกรรม
- หลักการและทฤษฎีทาง
อาหาร
วิศวกรรมอาหาร
- นวัตกรรมทางอาหารสู่
- การวิเคราะห์ทางคุณสมบัตทิ าง
ผู้ประกอบการใหม่
กายภาพ คุณสมบัตทิ างความ
ร้อน และการถ่ายเทความร้อนใน
การแปรรูป
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อเก็บข้อมูลและควบคุมระบบ
เครือ่ งกลอาหาร
- เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner
Technology) สำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร
- Agritronics สำหรับงานเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
- ระบบคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์ใน
- ระบบอัตโนมัตใิ น
งานอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร
อาหาร
- การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานทาง
- ระบบควบคุมอัตโนมัตใิ นงาน
อาหาร
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
- การปรับอากาศและการ
- Thermal Comfort
ทำความเย็นสำหรับ
- Natural Ventilation
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- Flow Visualization
- วิศวกรรมเพือ่ โลกสีเขียว
- Computational Fluid
สำหรับโรงงาน
Dynamics
อุตสาหกรรมอาหาร
- Vacuum Cooling
- การจัดการพลังงานใน
- Food Engineering
โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
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ชื่อ
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

ความเชี่ยวชาญ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

- การพัฒนาอาหารนวัตกรรมและ - ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
วิศวกรรมอาหาร
แปรรูป
- กระบวนการแปรรูปและ
- การออกแบบกระบวนการและ
ห่วงโซ่อุปทานของอาหาร
กำหนดขัน้ ตอนการฆ่าเชือ้ ใน
อินทรีย์
ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุใน
- การผลิตและการจัดการ
ภาชนะปิดสนิท
เชิงนวัตกรรมอาหาร
- การควบคุมระบบประกัน
คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
- การอบแห้งผักและผลไม้
- ระเบียบวิธีวจิ ัยทาง
- การวิเคราะห์และสกัดสารพฤกษ
วิศวกรรมอาหาร
เคมีจากผักและผลไม้
- อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ
ความปลอดภัยและการ
- เทคโนโลยีการยืดอายุของอาหาร
จัดการทางอาหาร
โดยไม่ใช้ความร้อน
- เทคโนโลยีการสกัดสาร
โภชนเภสัช
- การหาสภาวะที่เหมาะสมในทาง
- จลพลศาสตร์ของ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิกริ ิยาในวิศวกรรม
- การพัฒนาแบบจำลองทาง
อาหาร
คณิตศาสตร์
- เทคโนโลยีการหมักเชิง
- การออกแบบการทดลอง
อุตสาหกรรม
- หน่วยปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรม
- การหาสภาวะที่เหมาะสม
อาหาร
ทางวิศวกรรมอาหาร
- เทคโนโลยีการหมัก
- เทคโนโลยีการสกัด
- การพัฒนาและออกแบบ
เครือ่ งจักรกลทางเกษตรและ
อาหาร
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ในส่วนของงานบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรมีการมอบหมายงานตาม
ความรู้และความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความถนัด รวมทั้งพิจารณาจากภาระงานรวมของ
อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อให้เกิดการกระจายภาระการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน
รายการหลักฐาน
5.4-1 บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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
การตอบแทนการทำงานของบุคคลากรของคณะมีอยู่ 2 ส่วนคือ
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการประเมินผลการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ บ ุ ค ลากรกรอกแบบฟอร์ ม เพื ่ อ ใช้ ส ำหรั บ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัตงิ านประจำปี ซึ่งในการปฏิบัตงิ าน มหาวิทยาลัยกำหนดให้บุคลากรดำเนินการประเมินผลงาน
ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามแบบฟอร์ม ปวช. 02) ซึ่ง
ครอบคลุมภาระงานด้านต่างๆ ดังนี้
- ภาระงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- ภาระงานระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การพัฒนาตนเอง
- การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
- งานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ
ในระบบการประเมินผลการปฎิบัติเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนจะดำเนินการอย่างยุติธรรมและ
โปร่งใส โดยบุคลากรสายวิ ช าการ จะได้รับการประเมิ นผลการปฏิบ ัต ิ งานขั้ น ต้ น จากประธาน
หลั ก สู ต รซึ ่ ง เป็ น ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาชั ้ น ต้ น หลั ง จากนั ้ น ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ คณะ และคณบดี ซ ึ ่ ง เป็ น
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป จะประเมิน ผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกท่านอีกครั้ง เมื่อมีการ
ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินแล้ว คณะจะส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้อาจารย์รับทราบเป็นการ
ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือต้องอุทธรณ์ ก็สามารถ
สอบถามหรืออุทธรณ์ไปยังคณบดีโดยตรงได้
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2. การตอบแทนการทำงานจากการให้รางวัลและค่าตอบแทนจากการที่บุคคลากรมี การ
ทำงานที่โดดเด่น ผ่านการคัดเลือกบุคคลกรดีเด่นของคณะ ซึ่งระบบที่ใช้คัดสรรนี้มีความเป็นธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ ดำเนินการโดยการประกาศเพื่อเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าไปในการ
ประชุมคณะ จากนั้ นจะมีการพิจารณาและประเมินผลจากเกณฑ์การประเมินที่คณะตั้งไว้ (ตาม
หลักฐาน 5.5-3 และ 5.5-4)
รายการหลักฐาน
5.5-1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานในสัง กัด
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5.5-2 การจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564
5.5-3 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลั ยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก อาจารย์ดเี ด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5.5-4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่น ประจำปี 2564
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
สิทธิประโยชน์ กฏเกณฑ์ บทบาทหน้าที่สำคั ญ และความรับผิดชอบของบุคลากร ได้ถูก
เผยแพร่ใน website ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดและข้อต่างๆ ซึ่งได้แก่ กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสวัสดิการ สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัย การลา
ศึกษาต่อ การฝึกอบรม การทำวิจัย การเขียนหนังสือหรื อตำราทางวิชาการ การปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการ การไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ สิทธิการลา
วันเวลาปฏิบัติงานและวิธีการลงเวลาปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
บุ ค คลากรได้ ถ ู ก เผยแพร่ ไ ว้ บ น website ของสภาพนั ก งาน (งานสภาพนั ก งาน กองกลาง)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในส่วนของจรรยาบรรณได้ถูกเผยแพร่เป็นคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 2650 ไว้บน website ของสภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับ
เสรีภาพทางวิชาการถูกถ่ายทอดผ่านทางวัฒนธรรมองค์กรของหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถดำเนินการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ เช่น การทุจริตต่ อ
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หน้าที่ การประพฤติมชิ อบในหน้าที่หรือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัตงิ าน การละเลยหน้าที่ตามกฎหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า การกระทำนอกเหนืออำนาจหรือไม่ถูกต้องตามกฎฺหมาย เป็นต้น (รายการ
หลักฐาน 5.6-4) ผ่านทางศูนย์รับข้อร้องเรียน บน website ของมหาวิทยาลัย และ website ของ
คณะ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่พบการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวในองค์กร

รายการหลักฐาน
5.6-1 website ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
5.6-2 website ของสภาพนักงาน
5.6-3 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2650
5.6-4 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน
5.6-5 ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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
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หลักสูตรได้กำหนดแนวทางในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหลักสูตร
อยู่ 2 แนวทางคือ
1. บุคคลกรเป็นผูก้ ำหนดการพัฒนาตนเอง โดยหลักสูตรจัดการประชุม เพื่อสอบถามความ
ต้องการของคณาจารย์ในการไปฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ
โดยมีงบประมาณสนับ สนุ นจากคณะเป็ น รายบุค คล (ปีการศึกษาละ 20,000 บาท) เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID 19 และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง คณะฯ จึงมีนโยบายยกเลิกการสนั บ สนุ น
งบประมาณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่ยังคงสนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมพัฒนาตนเองที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
หรือ ผ่านระบบออนไลน์ที่ประหยัดค่าลงทะเบียน ซี่งในปีการศึกษา 2564 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
ได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง โดย 90% ไม่ใช้งบประมาณในการเข้าฝึกอบรมเลย แต่ยังคงสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้
2. คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดการพัฒนาตนเองของบุคลากร ซึ่งเป็นการพัฒ นา
ตนเองเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำ
HRD Training Roadmap คือเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดย
ระบุว่าบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง แต่ละวิชาชีพ จะต้องหรือควรจะได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม
เรื่องใดบ้างโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Core Program คือหลักสูตรบังคับที่ ต้อ งผ่า น และ
Optional Program คือหลักสูตรทางเลือก (ภาพที่ 5.1) ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาบุคคลกรจะต้องวาง
แผนการพัฒนาตนเองผ่านระบบ IDP online ตามอายุการทำงานและตำแหน่งทางวิชาการ
จากผลการดำเนินงานในปี 2564 สามารถสรุปการพัฒนาตนเองของบุคลลากรในหลักสูตร
ในตารางที่ 5.9

ภาพที่ 5.1 Core program และ Option program การพัฒนาตนเองของบุคคลากรสายวิชาการ
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ตารางที่ 5.9 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
รายชื่อ
รศ.ดร.สมเกียรติ
จตุรงค์ล้ำเลิศ

กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

การนำไปใช้ประโยชน์

1. การอบรม เรื่องการขอรับรองมาตรฐาน 1. นำองค์ ค วามรู ้ ม าใช้ ใ นการ
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) พัฒนาการเรียนการสอนและการ
ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565
ทำระบบประกันคุณภาพหลัก สูตร
2) โครงการอบรมเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ อย่ า งเป็ น
การศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA 4.0 วันที่ ระบบ ตามทิ ศ ทางและนโยบาย
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ก ั บ การเป็ น
21 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
3. ร่ ว มรั บ ฟั ง นโยบายและแผนพ ั ฒ นา และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดี
และผู ้ บ ริ ห ารพบบุ ค ลากรประจำปี "WEE
talk#2" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ
4. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความ
ร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้ง
ที่ 21) วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 โรงแรม
วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ์

1. โครงการนั ก วิ จ ั ย พบแหล่ ง ทุ น ภายนอก
"การเตรียมความพร้อมบุคลากร
มหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและการเขียน
ข้ อ เสนอโครงการเพื ่ อ การต่ อ ยอดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี" วันที่ 23 มีนาคม 2565

1. นำองค์ ค วามรู ้ ม าใช้ ใ นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
ทำระบบประกันคุณภาพหลัก สูตร
ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ อย่ า งเป็ น
ระบบ ตามทิ ศ ทางและนโยบาย
2. ร่ ว มรั บ ฟั ง นโยบายและแผนพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ก ั บ การเป็ น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดี มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
แ ล ะผ ู ้ บ ร ิ ห าร พ บบ ุ ค ลา ก ร ปร ะ จ ำ ปี และเทคโนโลยี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 " WEE Talk #2
(2021)" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริห าร
คุณ ภาพการศึกษาที่ประชุม อธิก ารบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2564 (หลักสูตร AUNQA Implementation and Gap Analysis
Version 4 รุ่นที่ 4) วันที่ 29 กันยายน 2564
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รายชื่อ

กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

การนำไปใช้ประโยชน์

4. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "แนว
ทางการรับนักศึกษาของหลัก สูตร TCAS 65"
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564
รศ.ดร.พู น พั ฒ น์ 1. การสั ม มนา Maejo Premium ภายใ ต้
พูนน้อย
โครงการบ่มเพาะและสนับสนุนงานวิช าการ
และวิจัยเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง และ
เ พ ิ ่ ม ม ู ล ค ่ า ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ( Superior
MJU:Sandbox and Spin-off)
2. ร่ ว มรั บ ฟั ง นโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดี
และผู ้ บ ริ ห ารพบบุ ค ลากรประจำปี "WEE
talk#2" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
3. การอบรมหลักสูตร Process Automation
by LabVIEW Programming ใ น โ ค ร ง ก า ร
Train-the-Trainer 2 0 2 1 ว ั น ท ี ่ 2 4
พฤศจิกายน 2564
ผศ.ดร.ชนวัฒน์
นิทัศน์วิจติ ร

1. เป็ น ที ่ ป รึ ก ษาด้ า นงานวิ ศ วกรรมให้ กั บ 1. สามารถนำประสบการณ์ม าใช้
บริ ษ ั ท ลานนาเกษตรอุ ต สาหกรรม จำกั ด ในการเรียนการสอนได้
ประจำปี 2564
2. เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการความรู้ 2. เพิ ่ ม ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการ
ในหั ว ข้ อ "รู ้ ท ั น แหล่ ง ทุ น " จั ด โดยคณะ เขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ว ิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร ทุนได้
มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ จัดวันที่ 23 กรกฎาคม
2564
3. เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมหลักสูตร 3. เพิ่ม พูนความรู้เ กี่ ย วกั บ ระบบ
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที ่ ป ระชุ ม บริหารคุณภาพการศึกษา
อธิการบดีแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2564
(ห ล ั ก ส ู ต ร AUN-QA Implementation and
Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 4 จัดวันที่ 29
กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564
4. เพิ่ม พูนความรู้และทัก ษะการ
4. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการเขียนและ
เขียนและนำเสนอผลงานวิชาการ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ ช า ก า ร เ ป็ น
เป็นภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ จัดวันที่ 8 กันยายน 2564
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ผศ.ดร.กาญจนา 1. หลั ก สู ต รผู ้ จ ั ด การนวั ต กรรม (Certified 1. เพิ ่ ม พู น ความรู ้ ใ นด้ า นการนำ
นาคประสม
Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ งานวิ จ ั ย และนวัต กรรมไปใช้ เ พื่อ
3 วันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2565 ยกระดั บ กระบวนการผลิ ต ด้ า น
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ การเกษตรและอาหารในพื้นที่ย่าน
ความรู ้ แ ละทั ก ษะการเป็ น วิ ท ยากร ตาม นวัตกรรมนั้น
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์
การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และ
การจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณ ฑ์เ กษตร
อินทรีย์

2. สามารถนำประสบการณ์มาใช้
ในการเรียนการสอนได้

3. เพิ ่ ม ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการ
เขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากแหล่ง
3. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการมองภาพ ทุนได้
อนาคตเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตร
และอาหารแม่โจ้
4. กิจกรรมอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer
(Consultant)
5. โครงการนั กวิ จั ย พบแหล่ง ทุน ภายนอก
"การเตรียมความพร้อมบุคลากร
มหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและการเขียน
ข้ อ เสนอโครงการเพื ่ อ การต่ อ ยอดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี"
ผศ.ดร.หยาดฝน 1. โครงการจั ดสอบวั ดระดั บ ภาษาอัง กฤษ 1. เพิ ่ ม พู น ความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ทนงการกิจ
และฝึกอบรมภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสาร ความสามารถใ นก าร สื ่ อส าร
Speexx Connected วั น ที ่ 23 พฤษภาคม ภาษาอังกฤษ
2565
2. เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมหลักสูตร 2. เพิ่ม พูนความรู้เ กี่ ยวกั บ ระบบ
ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที ่ ป ระชุ ม บริหารคุณภาพการศึกษา
อธิการบดีแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2564
(ห ล ั ก ส ู ต ร AUN-QA Implementation and
Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 4 จัดวันที่ 29
กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564
3. โ คร ง ก าร อบรม ผู ้ ป ร ะเมิ น คุ ณ ภาพ 3. ได้ แ นวทางการพั ฒ นาด้ า น
การศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN- วิ ช าการ ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
QA Version 4.0 วันที่ 27-29 เมษายน 2565 พัฒนาวิชาชีพและการจัดเรียนการ
สอน และการบริหารหลัก สูตรให้
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4. โครงการพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่ สอดคล้องกับแผนการขับเคลื ่ อ น
สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา (รุ่นที่3) การดำเนินงานของหน่ วยงานต้ น
วันที่ 1-2 มีนาคม 2565
สังกัดและมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นักรบ นาค 1. เข้าร่วมโครงการ ”แพลตฟอร์มเร่งรัดการ
ประสม
เติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เ ช ิ ง ล ึ ก ( NSTDA Deep Tech Acceleration
Program)” โดยสนั บ สนุ น จาก บพข. งาน
DEMO DAYS Food Technology Startups
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564

1. เพิ ่ ม พู น ความรู ้ ใ นด้ า นการนำ
งานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอด
ธุ ร ก ิ จ ใ นก าร ทำ Start up จาก
งานวิจัยและเทคโนโลยีเชิงลึก โดย
หลังอบรมเกิดแนวทางการทำงาน
วิจัยของนัก ศึก ษาเพื ่ อต่ อ ยอดใน
2. เข้าร่วมงานสัมมนา เทคโนโลยีชีวกระบวน การเป็นผู้ประกอบการ
การแบบใช้ครั้ง เดียวจากห้องปฎิบั ติ ก ารสู่ 2. เพิ่ม พูนความรู้เ ทคโนโลยีใ หม่
ระดั บ อุ ต สาหกรรม ในวั น ที ่ 20 สิ ง หาคม เกี่ยวกับถัง หมัก หรือถัง ชีวภัณฑ์
2564
แบบใช้ครั้งเดียว
3. เข้าร่วมงานประชุม ภาคีเ ครือข่า ยความ
ร่ ว มมื อ เร่ ง สร้ า งดี พ เทคสตาร์ ท อั พ จาก
SYNHETIC BIOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ตอบโจทย์บีซีจีโมเดล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน
2564

3. เพิ ่ ม พู นความรู ้ ใ นด้ า นการนำ
งานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอด
ธุ ร กิ จ ดี พ เทคสตาร์ ท อั พ จาก
SYNHETIC BIOLOGY ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ

4. เข้ า ร่ ว มงานสั ม มนา Maejo Premium
ภายใต้โ ครงการบ่ม เพาะและสนับสนุนงาน
วิชาการและวิจัยเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะ
สู ง และเพิ ่ม มู ลค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Super MJU:
Sandbox and Spin-off) ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2565

4. เพิ ่ ม พู น ความรู ้ ใ นการผลิ ต
กำลั ง คนสมรรถนะสู ง และเพิ่ ม
มูลค่าผลิตภัณ ฑ์ การสร้างระบบ
นิเวศ ทีมคณาจารย์และนัก วิ จั ยที่
พร้ อ มในการพั ฒ นางานวิ จ ั ย ที่
นำไปสู่การ Spin-off

5. เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงความพร้ อม
ของคณาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน เพื่อ
ร่ ว มดำเนิ น การย่ า นนวั ต กรรมเกษตรและ
อาหารแม่โจ้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

5. เพิ ่ ม พู นความรู ้ ใ นด้ า นการนำ
งานวิ จ ั ย และนวัต กรรมไปใช้ เ พื่อ
ยกระดั บ กระบวนการผลิ ต ด้ า น
การเกษตรและอาหารในพื้ นที่ย่าน
นวัตกรรมนั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก รายชื่อบุคลากรที่ไปพัฒนาบุคลากรแยกตามหน่วยงาน
5.8 The programme to show that performance management including reward and
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality
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กระบวนการจัดการประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรในหลักสูตรจะถูกดำเนินการ
โดย ประธานหลักสูตรและผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึน้ ไปในระดับคณะฯ ผ่านแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (ป.วช-02 ตามหลักฐาน 5.7-1) ทั้งนี้ในการประเมินในหมวดภาระงานอื่นที่ ได้รับ
มอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือหน่วยงาน ทาง
หลักสูตรและคณะฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าวไว้ จากนั้นประกาศเพื่อให้คณาจารย์ทราบ
เพื่อนำไปวางแผนสำหรับการประเมินและกำหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนาในแบบข้อตกลงภาระงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ (TOR) ให้สอดคล้องกัน
โดยในปี 2564 หลักสูตรได้มกี ารทวนสอบผลการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐานแนบว่าตรงตาม
เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้และผลการประเมินถูกต้องหรือไม่ ผลจากการดำเนินงานพบว่า
คณาจารย์ในหลักสูตรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมแนบหลักฐานในการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วน ตรงตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และมีผลการประเมินถูกต้อง จากนั้นทางหลักสูตร
จึงส่งผลการประเมินไปยังคณะฯ เพื่อคัดเลือกคณาจารย์ที่มีผลงานระดับดีเด่นที่สามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยจากการได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยทางคณะฯ ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีใน Facebook ของคณะฯ อีกทั้ง
จะมีการเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดื อนพิเศษในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่นหรือเป็นบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ (หลักฐาน 5.7-2) ในส่วน
ของหลักสูตรได้มีการแจ้งให้ทราบในที่ประชุมและแจ้งประกาศแสดงความยินดีใน Facebook ของ
สาขาวิศวกรรมอาหาร ซึ่งในปี 2564 มีคณาจารย์ในหลักสูตรได้รับรางวัลคือ
1) รศ.ดร.จตุ ร ภั ท ร วาฤทธิ์ ได้ ร ั บ รางวั ล Gold medal Award การนำเสนองานวิจ ั ย ในรูปแบบ
โปสเตอร์ สาขา Food Engineering ในงานประชุ ม วิ ช าการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
2) ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม ได้รับรางวัล Silver medal Award การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ สาขา Food Engineering ในงานประชุ ม วิ ช าการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
3) ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ได้รับรางวัล Silver medal Award การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ สาขา Green Technology ในงานประชุ มวิ ชาการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
4) ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม ได้รับรางวัล Bronze medal Award การนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ สาขา Food Engineering ในงานประชุ ม วิ ช าการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
5) รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ และ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 -
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2565 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 ก.พ. 2565
6) รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 และ รองอันดับ 2 The winner of NIA-AGtech
AI Pitching Award ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ เริ ่ ม ต้ น ด้ า นการเกษตรที ่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
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ภาพที่ 5.2 การยกย่องชมเชยและแจ้งประกาศแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับรางวับใน Facebook
ของสาขาวิศวกรรมอาหาร
รายการหลักฐาน
5.8-1 แบบฟอร์ม ปวช.2
5.8-2 หลักเกณฑ์และวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าจ้าง
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
5.1 The programme to show that academic staff planning
(including succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement plans) is carried out toensure
that the quality and quantity of the academic staff fulfil the
needs for education, research, and service

1

2

คะแนน
3 4 5

✓

6

7
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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
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

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
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AUN-QA Criterion 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 up-todate
หลักสูตรมีนโยบายในการรับนักศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัยงบประมาณการบริหารของ
หลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว นอาจารย์ต ่ อ จำนวนนั ก ศึ ก ษา และทุ น วิ จ ั ย ที ่ไ ด้ ร ั บการจั ด สรร มี ก ารกำหนด
หลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาซึ่งกำหนดไว้ใน มคอ. 2 และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาดังแสดงในภาพที่ 6.1 โดยในปีการศึกษา 2564
หลักสูตรได้ดำเนินการเผยแพร่เกณฑ์การรับเข้า กระบวนการรับเข้าและคุณสมบัติผู้สมัครร่วมกับ
ทางคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัยในหลายช่องทาง ดังนี้
1. Website ของบัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่ข้อมูลคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะ
ของสาขาวิชาของผู้สมัคร วิธีการสมัครเรียน กำหนดการสมัคร วิธีการสอบ วันและเวลาในการสอบ
ผ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
นอกจากนีย้ ังมีระบบการสมัครเรียนดังแสดงในภาพที่ 6.2
2. Website ของคณะ ฯ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่ ซึ ่ ง มี ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกับ
ทุนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา อาชีพหลังจบการศึกษา และ มคอ. 2 เพื่อให้
ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตร และมีลิ้งค์ข้อมูลไปยัง website ของบัณฑิต
วิทยาลัยในการเผยแพร่ข้อมูลเกณฑ์การรับเข้า กระบวนการรับเข้า คุณสมบัติผู้สมัครและระบบการ
สมัครเรียน
3. Facebook ของสาขาวิศวกรรมอาหารมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และมีลิ้งค์
ข้อมูลไปยัง website ของบัณฑิตวิทยาลัยในการเผยแพร่ข้อมูลเกณฑ์การรับเข้า กระบวนการรับเข้า
คุณสมบัติผู้สมัครและระบบการสมัครเรียน
4. การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรโดยศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ ว หรือ ศิษย์ที่ กำลังศึกษาอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้มกี ารช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากประสบการณ์การเรียนโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้สนใจ
ได้เข้าใจในกระบวนการเรียนแล้วมาสมัครเรียน โดยผ่านการหาข้อมูลจาก Website ของบัณฑิต
วิทยาลัย ซี่งมีการเผยแพร่เกณฑ์และกระบวนการสมัครเรียน
5. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี
ซึ่งผูท้ ี่สนใจมาสมัครเรียนจากช่องทางนี้ มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางต่างๆ
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คณะ/วิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับเข้าศึกษา

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการ
รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลต่างๆ เช่น
- ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
- จำนวนที่เปิดรับสมัครในแต่ละแผนการศึกษา
- รายละเอียดการสอบ (วัน/เวลา, ข้อเขียน/
สัมภาษณ์)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์รับสมัคร
Online

สมัครด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ทีมงานประชาสัมพันธ์

สมัครทางไปรษณีย์

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

ภาพที่ 6.1 กระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาพที่ 6.2 ระบบการสมัครและข้อมูลการรับสมัครที่มกี ารเผยแพร่
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จากการประเมินกระบวนการและการประเมินประสิทธิภาพช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ซึ่งแสดงในตารางที่ 6.1 พบว่า ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนทั้งหมด 1 คน สมัครเรียนในรอบเทอม
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นมหาบัณฑิตศิษย์เก่าที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร มี
ประสบการณ์การทำงานด้านการสอนและทำวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
จากข้อมูลดังกล่าวนี้ หลักสูตรจึงวางแผนในส่วนของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยใช้ความสัมพันธ์ของอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาและศิษย์เก่า อย่าง
ต่ อ เนื ่ อ ง และเพิ ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รให้ ก ั บ บุ ค คลที ่ ท ำงานในโรงงานอาหารซึ ่ ง มี
ประสบการณ์และความรูพ้ นื้ ฐาน มาเรียนในหลักสูตรแบบ 1.1
ตารางที่ 6.1 สถิติการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2564
2563
2562
2561

จำนวนที่ประกาศรับ
2
2
2
2

จำนวนผู้สมัคร
1
1
1

จำนวนที่ลงทะเบียน
1
1
1

รายการหลักฐาน
6.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
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
หลักสูตรมีการวางแผนการทั้งระยะสัน้ และระยะยาวในการให้บริการช่วยเหลืออาจารย์และ
นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและไม่ใช่ทางวิชาการดังนี้
แผนระยะสั้น
1. ในทุกปี หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ การจัดทำโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ การทำวิจัย จัดหาห้องพักนักศึกษา ให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา
2. หลักสูตรมอบหมายงานให้ นายประพันธ์ จิโน ซึ่งมีตำแหน่งวิศวกรรมโลหการ ชำนาญการ นาย
ประถม พิชัย และนายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในด้านการช่วยเหลือ
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ดูแลการเตรียมพร้อ มของเครื่องมืออุปกรณ์ใ นการทำวิจ ัย การเรียนการสอน และการบริก าร
วิชาการ การประชุม และกิจกรรมเสริมทักษะที่ทางหลักสูตรจัดขึน้ ให้กับนักศึกษา
3. หลักสูตรมอบหมายงานให้ นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ในการให้
ความช่วยเหลือนักศึกษาและอาจารย์ประสานงานเอกสารกับบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ประกาศรับสมัครเรียน การประกาศผลการสอบเข้าเรียน การขอแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง และ
การทำเรื่องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น
4. หลักสูตรมอบหมายให้ นางสุนทรี หาญพรหม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าการเงิน ช่วยเหลืออาจารย์และ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การทำวิจัย การซ่อมบำรุง
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะที่ทางหลักสูตรจัดขึน้ ให้กับนักศึกษา
แผนระยะยาว
1. ในระหว่างการเรียนในแต่ละรุ่นการศึกษา ทางหลั กสูตรได้วางแผนกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ
และเสริมวิชาการ ซึ่งได้แก่ การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา การให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอบรมการเขียนขอทุนวิจัยที่ทางคณะได้จัดขึ้น การ
อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนองานวิจัยและการแข่งขันทางด้านวิชาการ การจัดสัมมนา
นอกสถานที ่ การอบรม endnote และ I-thesis กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง แนวคิ ด การเป็ น
ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดงานบริการวิชาการ จำนวน
กิจกรรมละ 1 ครัง้ ต่อรุ่นการศึกษา
2. หลักสูตรมีการวางแผนในการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการวางแผนทำงบ
ลงทุ น 5 ปี แ ละ MIFF พ.ศ. 2564-2568 ในการจั ด ซื ้ อ ครุ ภ ั ณ ฑ์ เพื ่ อ อำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ (หลักฐานที่ 6.2-3)
จากการประเมินผลการดำเนินการในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า จากกิจกรรมที่ทางหลักสูตร
ได้จัดขึน้ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวน 4 คน
จาก 2 ผลงาน และมีการเผยแพร่งานวิจัยรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารจำนวน 5 ผลงาน (ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3.3) นอกจากนี้มีนักศึกษาจำนวน 2 คนที่ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการ
เผยแพร่ความรู้ในงานบริการวิชาการ ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่หลักสูตรจัด
ขึน้ นั้นเพียงพอต่อการส่งเสริมให้เกิดผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการได้
รายการหลักฐาน
6.2-1 กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดการเป็นผูป้ ระกอบการ
6.2-2 กิจกรรมการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานบริการวิชาการ
6.2-3 การวางแผนทำงบลงทุน 5 ปีและ MIFF พ.ศ. 2564-2568 ในการจัดซือ้ ครุภัณฑ์
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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
การกำกับติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาอยู่เสมอตั้งแต่นักศึกษา
เริ่มเข้าเรียนตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเข้าเรียน ความเข้าใจของนักศึกษาในการเรียน
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษาในระหว่างการสอนทุกช่วงรวมถึงนอกเวลาเรียน
การกำกับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา
การกำกับติดตามแบบเป็นทางการ
1) การประชุมหารือในระดับหลักสูตรในวาระการกำกับติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในการ
ประชุมหลักสูตรในแต่ละครั้งจะมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการกำกับติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ ผลการเรียน และปัญหาในการเรียนอื่น ๆ โดยจะมีขั้นตอนในการ
ปฏิ บ ั ต ิ โ ดยอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาจะตรวจสอบผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนและตรวจสอบ
ระยะเวลาในการเรียนที่ยังสามารถลงทะเบียนตามระบบ ส่วนอาจารย์ผู้สอนจะทำการติดตามผล
การเรียนรู้เฉพาะรายวิชาและความถี่ในการเข้าชั้นเรียน เมื่อพบข้อมูลของนักศึกษาท่านใดที่คาดว่า
จะทำการเรียนของนักศึกษาดัง กล่าวเกิดปัญหา ก็จะนำประเด็นดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุม
เพื่อหาวิธีแก้ไขร่วมกัน เมื่อได้มติในการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุมแล้วก็จะมอบหมายหน้าที่ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษากำกับติดตามดำเนินการแล้วนำผลมาแจ้งยังที่ประชุมในครัง้ ต่อไป
2) การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาผ่านรายวิชาสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะทำแจ้งขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนและติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามเกณฑ์การจบการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ผ่านวิชาสัมมนาซึ่ งได้ม ีก ารบันทึกความก้าวหน้า และผลการศึกษาอย่ างเป็ น ระบบไว้ ใ น
แบบฟอร์ ม ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องรายวิช าสั ม มนา (หลั ก ฐานที ่ 6.3-1) และมี ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์ ตามแผนโครงสร้างกระบวนการควบคุมการให้คำปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการแสดงดังตารางที่ 6.2 ผลประเมินความก้าวหน้าที่หลักสูตรได้ทำ
การติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 แสดงดังตารางที่ 6.3
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ตารางที่ 6.2 ตัวชี้วัดการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนในแต่ละชั้นปี
ปี
การศึกษา

หลักสูตรแบบ 1.1

หลักสูตรแบบ 2.1

ตัวชี้วัดการประเมิน

1/1

วอ 701 ระเบียบวิธวี จิ ัยทาง
วิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1

- ผ่านรายวิชาบังคับ
- สอบภาษาอังกฤษแรกเข้า
- สอบวัดคุณสมบัติ
- ได้หัวข้อที่เกี่ยวกับดุษฎีนพิ นธ์
- ได้ ค ำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง อาจารย์ ท ี่
ปรึกษาหลัก/ร่วม

1/2

วอ 792 สัมมนา 2
วอ 892 ดุษฎีนพิ นธ์ 2

2/1

วอ 793 สัมมนา 3
วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3

2/2

วอ 794 สัมมนา 4
วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5

วอ 701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมอาหาร
วอ 791 สัมมนา 1
วอ 711 นวัตกรรมและการ
ผลิตเชิงนิเวศในงาน
วิศวกรรมอาหาร
วอ 712 การออกแบบระบบ
ทางวิ ศ วกรรมอาหารแบบ
องค์รวม
วอ 792 สัมมนา 2
วอ 891 ดุษฎีนพิ นธ์ 1
วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 793 สัมมนา 3
วอ 892 ดุษฎีนพิ นธ์ 2
วอ xxx วิชาเอกเลือก
วอ 794 สัมมนา 4
วอ 893 ดุษฎีนพิ นธ์ 3
วอ 795 สัมมนา 5
วอ 894 ดุษฎีนพิ นธ์ 4

วอ 796 สัมมนา 6
วอ 896 ดุษฎีนพิ นธ์ 6

วอ 796 สัมมนา 6
วอ 895 ดุษฎีนพิ นธ์ 5

3/1

3/2

- เรียนรู้ระบบ I-Thesis
- เขียนโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์
- สอบโครงร่างดุษฎีนพิ นธ์
- นำเสนอร่างบทความ 1
- ได้ตพี ิมพ์บทความในวารสาร 1
- นำเสนอร่างบทความ 2
- สอบภาษาอัง กฤษก่ อ นสำเร็ จ
การศึกษา
- ได้ตพี ิมพ์บทความในวารสาร 2
- สอบดุษฎีนพิ นธ์

ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินการความก้าวหน้าการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564
1/2564
รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

6103507001 นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม
6303507001 นางสาวนฤมล บุญมี
6403507005 นางสาวธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์

2/2564

ความก้าวหน้า ความก้าวหน้า

ผล
คงเหลือ

สะสม (%)

สะสม (%)

(%)

70
60
-

80
70
15

20
30
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การกำกับติดตามแบบไม่เป็นทางการ
1) การตั้ง Group Line ของนักศึกษาแต่ละรุ่นมีการตั้งกลุ่ม Line ของนักศึกษาซึ่งเป็นช่องทางที่ง่าย
และสะดวก โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรหลัก ทุกท่านจะอยู่ในกลุ่ม Line นี้ และจะช่วยกันกระตุ้น
ความสนใจในการเรียนของนักศึกษาโดยการ กำชับการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนโดยการส่งข้อมูลที่น่าสนใจไปในกลุ่ม
Line ให้นักศึกษาทราบเบื้องต้น
2) การนัดหมาย พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ อาจเป็นกรณีการนัดหมาย
เพื่อทานอาหารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการถามความก้าวหน้าของการเรียน การ
ทำวิจัย การนำเสนอผลแล็ปเบื้องต้น การสอบถามปัญหาในการเรียนและการทำวิจัย เป็นต้น
จากผลการประเมินการดำเนินการ พบว่า ยังมีนักศึกษาที่ยังมีความก้าวหน้าในการทำงาน
วิจัยไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ เมื่อทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาจึงพบว่า นักศึกษาหลายคนต้องทำงานไป
ด้วยและเรียนไปด้วย จึงทำให้มเี วลาในการทำงานวิจัยน้อยลงส่งผลให้มคี วามก้าวหน้าในการทำวิจัย
ช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้
6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services
are shown to be available to improve learning experience and employability.
ทางหลักสูตรร่วมกับทางคณะและบัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ
ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้เพื่อสำหรับการทำงาน ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยทางหลักสูตรจะทำ
การสำรวจข้อมูลกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศมา
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบเพื่อทำการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม และ
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะด้านการเขียนและการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นทุกปี นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยจัดเตรียมอุป กรณ์
ระบบอินเตอร์เนตและเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานวิชาการ
จากการประเมินผลการดำเนินการในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า จากกิจกรรมที่ทางหลักสูตรได้จัด
ขึน้ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จำนวน 4 คนจาก 2
ผลงาน และมีการเผยแพร่งานวิจัยรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารจำนวน 5 งาน (ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3.3)
2. กิจกรรมส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะ
ทำการขอทุนวิจัยจากโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม เช่น
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- งานวิ จ ั ย เรื ่ อง การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต น้ ำ ส้ ม สายชู บั ล ซามิ กจากเนื ้อ ผลกาแฟด้วย
เครื่องต้นแบบภายใต้สภาวะเร่งในระดับอุตสาหกรรม เป็นงานวิจัยที่ได้โจทย์มาจาก บริษัท
ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
- งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กรณี ศ ึ ก ษาอุ ต สาหกรรมอาหาร เป็ น งานวิ จ ั ย ที ่ ไ ด้ โ จทย์ ม าจากบริ ษ ั ท ลานนาเกษตร
อุตสาหกรรม จำกัด
3. กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษานำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องและดุษฎี
นิพนธ์ของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
4. กิจกรรมการอบรมการใช้ I-thesis และ endnote เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านไอที ซึ่งเป็นระบบ
การสนับสนุนการเขียนดุษฎีนิพนธ์เพื่อให้มรี ูปแบบและขั้นตอนตามที่บัณฑิตศึกษาได้กำหนดไว้
5. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับชุมชน โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมการจัดโครงการ
บริการวิชาการที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นในฐานะของการเป็นผู้ช่วยวิทยากรและเป็นผู้ประสานงาน
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาวิธ ีก ารกลั่ นและการสกั ด น้ำ มั นหอมระเหยจาก
สมุนไพรอินทรีย์ในชุมชน โดยมี ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (2) โครงการ
แปรรูป ผลิตภัณ ฑ์อาหารจากกระเที ยม โดยมี ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ เป็นผู้รับ ผิด ชอบ
โครงการ และ (3) โครงการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเกี๋ยงอินทรีย์เพื่อ
สุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม เป็นผูร้ ับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
การนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรี ยนไปปรับใช้ให้เข้า กับโจทย์ความต้องการจากชุ ม ชน
ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และการเข้าสังคม

89

A (2564)

P

D

C

A

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ทัง้ สองหลักสูตร เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
• นักศึกษาเสนอให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

• คณาจารย์ประชุมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
โดยมีมติปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาสัมมนาให้เป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มเติมกิจกรรมให้
นักศึกษา ป.เอก ตั้งคาถาม และให้ข้อเสนอแนะงานแก่นักศึกษา ป.โท
• คณาจารย์มีมติเห็นชอบให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษหรือการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อ
สร้างเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษา

• หลักสูตรจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ Startup ด้านการเกษตร
หรือ AgTech Startup" โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล ในวิชาสัมมนาวิศวกรรมอาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก
• หลักสูตรส่งเสริมการนาเสนองานทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
• การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนาโดยให้ นักศึกษา ป.โท นาเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ถามตอบเป็นภาษาไทย และนักศึกษา ป.เอก นาเสนอและถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ
• คณาจารย์ประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อทวนสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
• คณาจารย์ประเมินผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาจากการสังเกตการณ์และ
ให้คาแนะนาท้ายคาบเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
• คณาจารย์มีมติให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อกระตุ้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนการสอนในวิชาสัมมนา เช่น
การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหรือส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็น
ต้น
• นักศึกษาเสนอให้มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาอื่นที่นอกเหนือจากวิชาสัมมนามากขึน้
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6.5 The competences of support staff rendering student services are shown to be
identified for recruitment and development. 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
หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด การกรอบอั ต รากำลั ง บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของหลั ก สู ต ร ตาม
กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกำหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตามคู่มือมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งตามแนว Competency ของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 6.5-1) และกำหนดให้บุคลากรผู้สมัคร
ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ต้องมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วย และในกระบวนการสรรหายังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการ
ออกข้อสอบที่ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง รวมถึง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ ความชำนาญ และมีความ
เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัครอย่างแท้จริงมาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการสรรหานัน้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ) นอกจากการดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีปกติข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัย
ยังมีการสรรหามีการใช้ระบบคุณธรรม (merit system) ที่เน้นความรูค้ วามสามารถในด้านคุณสมบัติ
และประสบการณ์ในการทำงาน เช่น โครงการบริหารคนดีคนเก่ง ที่ให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณวุฒิและดำรงตำแหน่งในระดับปริญญาตรี และมี
อายุงาน 7 ปีขนึ้ ไป ได้มาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่
ปฏิบัตงิ านให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อ้างอิง : มติ
ที่ประชุมการประเมินพนักงานรายได้เข้าสู่พนักงานมหาวิทยาลัย) เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ผู้ปฏิบัตงิ านให้กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
การกำหนดสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรตามคู่มือสมรรถนะที่ผ่านความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย โดยสมรรถนะพื้นฐานตามตำแหน่งได้มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนของแต่ละ
ตำแหน่งงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยคือ คู่มือสมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาให้การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ให้
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สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดยทางหลักสูตรได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายประพันธ์ จิโน ซึ่งมีตำแหน่งวิศวกรรมโลหการ ชำนาญการ นายประถม พิชัย และ
นายพงศ์ น ริ น ทร์ จอมใจป้ อ ซึ ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที ่ ห ้ องปฏิ บ ัต ิ ก าร ในด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลการ
เตรียมพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ การ
ประชุม และกิจกรรมเสริมทักษะที่ทางหลักสูตรจัดขึน้ ให้กับนักศึกษา
2. นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ในการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาและอาจารย์ประสานงานเอกสารกับบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ เช่น การประกาศรับ
สมัครเรียน การประกาศผลการสอบเข้าเรียน การขอแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง และการทำ
เรื่องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น
3. นางสุนทรี หาญพรหม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าการเงิน ช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินในการซือ้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การทำวิจัย การซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะที่ทางหลักสูตรจัดขึน้ ให้กับนักศึกษา
ในส่วนกระบวนการจัดการประสิทธิภาพของการทำงานของบุคลากรในหลักสูตรจะถูก
ดำเนินการโดย ประธานหลักสูตรและผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับคณะฯ ผ่านแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.วช-02 ตามหลักฐาน 6.4-2) ทั้งนี้ในการประเมินในหมวดภาระ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิ ทยาลัยหรือส่วนงานหรือ
หน่วยงาน ทางหลักสูตรและคณะฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าวไว้ จากนั้นประกาศเพื่อให้
คณาจารย์ทราบเพื่อนำไปวางแผนสำหรับการประเมินและกำหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนาในแบบ
ข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ให้สอดคล้องกัน และการเลื่อนตำแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับ สนุน มี
career path อย่างเหมาะสม ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (อ้างอิง : มติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลฯ) ได้เห็นชอบให้กำหนดกรอบประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และเห็นชอบกรอบประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ด้วยผลงานให้กับทุกตำแหน่งโดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ยกเว้น
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ โดยต้องขอประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญ
การพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดให้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ค่างานให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ก.พ.อ. ต่อไป
นอกจากนี้ หลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาบุคลลากรตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยได้ทำการ
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการได้รับการพัฒนาของบุคลากร จากแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล Individual Development Plan : IDP (หลักฐานที่ 6.4-3) และการวิเคราะห์ช่องว่าง Gap
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Analysis จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร แยกตามตำแหน่งงานหรือภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
นำไปสู่การวางแผนพัฒนาและการฝึกอบรม โดยหลักสูตรที่บุคลากรสายสนับสนุนควรเข้าอบรม
แสดงในตารางที่ 6.4 และมีการติดตามด้านการพัฒนาตนเองตาม IDP ที่บุคลากรได้กำหนดไว้นั้น
เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ โดยการประเมินจากผู้บังคับบัญชา
ตารางที่ 6.4 Core program และ Option program การพัฒนาตนเองของบุคคลากรสายวิชาการ

ทางหลักสูตร ได้ใช้แนวทางตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของ
บุคลากรตาม IDP ที่บุคลากรได้จัดทำขึ้นและประสงค์เข้าฝึกอบรมตามความสนใจเป็นประจำทุกปี
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ดังตารางที่
6.5
ตารางที่ 6.5 การเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของสายสนับสนุน
ลำดับ

รายชื่อ

1

นางสุนทรี หาญพรหม

จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคคลากร
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
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ลำดับ

รายชื่อ

จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคคลากร
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
ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี
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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ลำดับ
3

4

5

รายชื่อ
นายประพันธ์ จิโน

จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคคลากร
1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร 1. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที่/หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
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ลำดับ

รายชื่อ

จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคคลากร
สถานที่/หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์

รายการหลักฐาน
6.4-1 คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
6.4-2 ปสน.-02
6.4-3 แบบฟอร์ม IDP
6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking,
and enhancement.
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรได้ทำการประเมินการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะทั้ง
ทางด้านวิชาการและไม่ใช่วิชาการ จากการสัมภาษณ์ในวิชาเรียนสัมมนา ซึ่งจากผลการประเมิน
พบว่า หลักสูตรมีกจิ กรรมที่หลากหลายและช่วยส่งเสริมต่อการเรียนเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม
นักศึกษายังมีความต้องการให้เพิ่ มกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะต่อการนำไปใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้น
เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ ซึ่งแม้ว่าหลักสูตรจะมีกิจกรรมการส่งเสริมทัก ษะ
ภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนาและดุษฎีนิพนธ์ แต่ยังขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมหลักสูตรผ่านแบบสอบถาม
ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแมโจ้ ดังภาพที่ 6.3 ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมและการอบรมที่จัดมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกอยู่ในระดับมาก และนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการอบรมที่จัดช่วยให้ได้งานทำอยู่ในระดับปานกลาง
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ภาพที่ 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมของหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร (ที่มา: Website กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
เพื่อเป็นการหาข้อปรับปรุง หลักสูตรจึงทำการเทียบเคียงผลการประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมของหลักสูตรกับหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาพที่ 6.4) ซึ่งมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งสองข้อ ซึ่งจากการวิเคราะห์ในเชิงลึกพบว่า หลักสูตร
วิศวกรรมเกษตร มีการจัดกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการกับทักษะด้าน
การสื่อสารกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งส่งผลดีต่อการนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการสมัครงาน
ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมอาหารจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเอา
ความรู้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจริงเพิ่มขึ้น และเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้นในปีการศึกษา 2565

ภาพที่ 6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมของหลักสูตรวิศวกรรม
เกษตร (ที่มา: Website กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
6.1 The student intake policy, admission criteria, and
admission procedures to the programme are shown
to be clearly defined, communicated, published, and
up-to-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
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

1

2

คะแนน
3 4 5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

6

7
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AUN-QA Criterion 7
Facilities and Infrastructure
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material,
and information technology, are shown to be sufficient
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอาหารมี ก ารกำกั บ ดู แ ล การดำเนิ น งาน เพื ่ อ ให้ ค ณาจารย์ แ ละ
นักศึกษาได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนี้
1. มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยฯ/หลักสูตรฯ ดำเนินการในการจัดสรรอาคารเรียน ห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ทำการสำรวจความต้องการอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาสำหรับการ
เรียนการสอน การวิจัย และด้านอื่นๆ ในทุก ๆ ภาคการศึกษาผ่าน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาที่เปิด
สอน ร่วมกับผลประเมินด้านสิ่งสนับสนุนและประสิทธิภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของนักศึกษา มาปรับปรุงแนวทางการจัดหาอุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนเพิ่มเติมในภาคการศึกษาต่อไป
2. มีห้องเรียนที่ทันสมัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร และโรงงานนำร่อง
3. มีพนื้ ที่การเรียนรู้ Learning Space ที่อาคารเรียนรวม และอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม
4. มหาวิทยาลัย/สำนักห้องสมุด/วิทยาลัยฯ/หลักสูตรฯ จัดให้มีหนังสือ ตำรา วารสารวิชาชีพ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบสืบค้น ข้อมูลที่ทันสมัยเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
5. หลักสูตรฯ ดำเนินการในการจัดสรรห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทักษะ
ทางการวิชาชีพ ให้มีอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
จำนวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร อุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้ในสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยดำเนินการในขั้นตอน
ดังนี้
5.1 อาจารย์ ผ ู ้ ส อน/นั ก ศึ ก ษา เสนอความต้ อ งการและรายละเอี ย ดของอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 5
5.2 หลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาสมและลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาเรื่องงบประมาณ
ที่มีอย่างจำกัด
5.3 หลักสูตรฯ เสนอผลการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสนับสนุน
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5.4 คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมและตามงบประมาณ
6. กองเทคโนโลยีดิจติ ัลและ/วิทยาลัย/หลักสูตรดำเนินการ ในการจัดการให้มคี อมพิวเตอร์ส่ือวีดี
ทัศน์ส่อื โทรทัศน์ สื่อสอนเสริมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ในช่วงที่มีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
มหาวิทยาลัยได้ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และให้คณาจารย์สามารถทำการสอนได้ท้งั ที่
อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน ขณะที่นักศึ กษาเรียนอยู่ที่บ้านได้ โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งจัดหาระบบการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น
license Zoom cloud meeting ID สำหรั บ ห้ องเรีย นขนาด 100/ 200/ 300, CISCO WebEx, Google
Meet, AutoCAD
ตารางที่ 7.1 รายการสรุปของอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน
รายละเอียด
ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องบรรยาย 120 ที่นั่ง
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน
ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ที่นั่ง
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเขียนแบบ 60 ที่นั่ง
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/
ห้องเครื่องมือช่าง/โรงประลอง
เครื่องมือ
ปฎิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร 1 พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ปฎิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร 2 พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทาง
ปฎิบัตกิ ารทางระบบควบคุม
อัตโนมัติ
พืน้ ที่สนับสนุนอื่นๆ
พืน้ ที่เรียนรู้ 24 ชั่วโมง
ห้องพักนักศึกษา (24 ชั่วโมง)
ห้องสมุด
พืน้ ที่สำหรับการพัฒนานวัตกรรม/งานวิจัย/งานบริการวิชาการ
ห้องประชุม/บรรยาย
ระบบสัญญาณ Internet ครอบคลุมพืน้ ที่
ระบบเสียงตามสาย
ห้องวิจัยของอาจารย์ผู้สอน/ที่ปรึกษา
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การดูแลรักษาห้องและอุปกรณ์ภายในห้อง มีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลและ
เก็บสถิติ ข้อมูลการใช้ห้องทั้งหมด ส่วนอาคารเรียนรวม โรงงานนำร่อง และโรงงานปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมมีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นผู้ดูแล โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ อย่างสม่ำเสมอ หากห้องบรรยายหรือ
อุปกรณ์ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถแจ้งผู้ดูแลเพื่อมาแก้ไขได้ทันที โดยหลักสูตรฯ ได้มอบหมาย
ให้อาจารย์ที่มีความชำนาญในกลุ่มวิชา/กลุ่มวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทำหน้าที่ดูแล 3 คน คือ ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 รายชื่อผู้ดูแลและรับผิดชอบในการตรวจความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์
รายชื่อ
1. นายประพันธ์ จิโน

2. นายประถม พิชัย
3. นายพงนรินทร์ จอมใจป้อ

หน้าที่
ดูแลห้องเครื่องมือช่าง/โรงประลอง/ส่วนงานของเครื่องกล/งาน
สนับสนุนการวิจัย/พืน้ ที่สาธิต/และการปฏิบัติการในรายวิชา/งาน
อื่นๆ ตามความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ/งานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ/งานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมที่ได้รับมอบหมาย

อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะคอยดำเนินการในการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และรายงานให้หลักสูตรฯ ทราบเพื่อดำเนินการในการปรับปรุงและ
วางแผนในการบริหารจัดการ ผ่านแบบประเมินของหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (หลักฐาน
7.1-1) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนโดยใช้
แบบประเมินจากมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 7.1 เพื่อนำผลประเมินมา
เป็นข้อปรับปรุงเพื่อให้เกิดความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนในเทอมต่อไป
จากผลการประเมินความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการสอน พบว่า อุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน และจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการสอนนั้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่า 4 ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจมาก
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ภาพที่ 7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
รายการหลักฐาน
7.1-1 แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available,
and effectively deployed
หลักสูตร ได้มีการจัดห้องปฏิบัตกิ ารและอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนและการวิจัย ทางด้านวิศวกรรมอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 7.2
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ภาพที่ 7.2 แผนผังและการจัดห้องปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
นอกจากนี้ในปี 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้จัดทำห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2 เพิ่มเพื่อ
สนับสนุนในการทำงานวิจัย กระบวนการอาหาร (Food processing) กลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร
(Food innovation) แสดงดังภาพที่ 7.3 และได้นำอุปกรณ์แขนกล แสดงดังภาพที่ 7.4 เพื่อสนับสนุงาน
วิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหารและระบบอัตโนมัติ (Food machinery automation)
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เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ

พื้นที่ Learning Space

เครื่องอัดเม็ดยา
แบบสากเดี่ยว
เครื่อง Freeze drying

เครื่องแพคบรรจุก๊าซไนโตรเจน

ตู้อบ
สุญญากาศ

เครื่อง Colloid mill เครื่องบีบอัด
น้ำมัน

เครื่องสกัดโดย
เครื่องระเหยสาร เครื่อง Ultrasonic
ใช้ไมโครเวฟ
Bath
ระบบสุญญากาศ

เครื่องซีล
สุญญากาศ

เครื่อง water bath

เครื่อง High Pressure Homogenizer
หม้อต้ม 2 ชั้นระบบไฟฟ้า

ภาพที่ 7.3 แผนผังและการจัดห้องปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมอาหาร 2
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ภาพที่ 7.4 อุปกรณ์แขนกล
หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผูด้ ูแลอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการเรียน
การสอนและหากพบว่ามีการชำรุดก็สามารถแจ้งดำเนินการซ่อมได้ที่ นางสุนทรีย์ หาญพรม เพื่อทำ
การติดต่อบริษัทสำหรับดำเนินการซ่อมและประเมินราคา จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพื่อให้
กรรมการหลักสูตรพิจารณาและดำเนินการต่อไป
7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information
and communication technology
ทางหลักสูตรได้มกี ารใช้ประโยชน์ห้องสมุดดิจัทัล ผ่านการใช้งานของสำนักหอสมุด ซึ่งเป็น
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ให้ได้ใช้บริการค้นคว้า หา
ความรู้จากหนังสือ ตำรา วารสาร ดุษฎีนิพนธ์/รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล
ต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุดไว้ว่า “เป็น Smart Library ที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล ให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้จัดทำแผนปฏิบตั ิงาน
สำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565 (หลักฐาน 7.3-1) เพื่อตอบสนองความต้องการจำเป็น
ของการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับบริการสามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเข้ามายัง
สำนักหอสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แบบฟอร์มเสนอซื้อออนไลน์ (หลักฐาน 7.3-2) กล่อง
ข้อความในเฟสบุ๊คแฟนเพจ (MJU Library) (หลักฐาน 7.3-3) โดยมีการสำรวจความต้องการของ
ผู้รับบริการสำหรับการคัดเลือกหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการจัดโครงการ Maejo Book Fair ขึ้นเป็นประจำทุก ปี
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เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถเลือกซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาได้โดยสะดวก มีร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ให้เลือกหลากหลาย โดยในปีนี้ สำนักหอสมุด
ได้ปรับรูปแบบโครงการฯ โดยได้มีแผนกำหนดจัดโครงการ Maejo Book Fair Online ขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ที่สอดคล้อง
กับหลักสูต รการเรี ยนการสอนของมหาวิ ทยาลั ย พร้อมทั้งฐานข้ อมู ล และโปรแกรมต่ าง ๆ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย (หลักฐาน 7.3-4) ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ (หลักฐาน 7.3-5)
1.1) หนังสือจำนวน 194,704 เล่ม แบ่งเป็น หนังสือภาษาไทย 158,392 เล่ม หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ 36,312 เล่ม
1.2) วารสารจำนวน 1,362 รายชื่อ แบ่งเป็นวารสารภาษาไทย 988 รายชื่อ วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 474 รายชื่อ
1.3) สื่อโสตทัศนวัสดุ 3,841 รายชื่อ
2) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (หลักฐาน 7.3-6)
2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 243,330 รายชื่อ ประกอบด้วย
1. PULINET Consortium by Gale Cengage Learning จำนวน 814 เล่ม
(https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&userGroupName=thmju)
2. หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ ผ่าน Application Naiin Pann จำนวน 53 เล่ม
3. CAB ebooks จำนวน 332 เล่ม (https://www.cabi.org/cabebooks/)
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก McGraw-Hill 92 ชื่อเรื่อง และภาษาอังกฤษ
239 เล่ม (http://portal.igpublish.com/iglibrary/)
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 87
เล่ม (https://elibrarycub.com/page/mju/mju-ebook.html)
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ 102 เล่ม
(https://se-ed.belibcloud.com/home)
7. ดุ ษ ฎี น ิ พ นธ์ 3,008 เรื ่ อ ง และรายงานการวิ จ ั ย 1,128 เรื ่ อ ง รวม 3,136 เรื ่ อ ง
(https://library.mju.ac.th/mjudc/)
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จำนวน 294 เล่ม
(http://opac.library.mju.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=&type=all=&log=true)
9. หนังสือเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Wiley (19,700 เล่ม) (ใช้งานได้ถึง 28 กุมภาพันธ์
2565) (https://wileysgp.ipublishcentral.net)
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10. หนังสือเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล eBook Academic Collection 217,132 เล่ม
( https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1 &sid=9 d4 b6 3 2 a-e0 ea4 8 b7 - ab4 5 58ab24039028%40redis)
2.2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 18 รายชื่อ
1. วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
2. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
3. วารสารพยาบาล
4. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
5. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (Songklanagarind Journal of Nursing)
6. วารสารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
7. วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร
8. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. วารสารพยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. วารสารเกื้อการุนย์
11. วารสารพยาบาลศาสตร์
12. วารสารทหารบก
13. วารสารพยาบาลและการศึกษา
14. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
15. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร
17. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
18. วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่เพื่อชุมชน
2.3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 25 ฐาน ได้แก่
1. CINAHL Complete/eBook Nursing Collection
2. Environment Complete Hospitality & Tourism
3. E-book: Gale: A Cengage Company
4. iG Library
5. CAB eBooks
6. ฐานข้อมูลพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ
7. CAB Abstracts with Full text (ใช้งานได้ถงึ 31 ธันวาคม 2564)
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8. CABI Compendium (Complete Animal Health and Production
Compendium/Crop Protection Compendium)
9. ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
10. ACM Digital Library
11. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
12. Web of Science
13. ProQuest Dissertation & Theses Global
14. SpringerLink Journal
15. American Chemical Society Journal (ACS)
16. Emerald Management
17. Academic Search Complete Ultimate
18. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
19. Taylor & Francis, Sage Publication
20. Applied Science & Technology Source Ultimate
21. ScienceDirect
22. Art & Architecture Complete
23. Food Science Source
24. Legal Source
25. Engineering Source
3) โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดทำบรรณานุกรม และสนับสนุนการจัดทำจัดทำผลงานทางวิชาการ
โดยเป็ น การนำเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื ่ อ การพั ฒ นาทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 โปรแกรม ได้แก่
3.1) SPSS
3.2) EndNote20
3.3) Turnitin
3.4) Openathens
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ในส่วนการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร
สำนักหอสมุดได้ดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์และรายงานผลการวิจัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้ อมูล
สารสนเทศที่ต้องการได้ทันที โดยให้บริการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) และ
ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (หลักฐาน 7.3-7 7.3-8 และ 7.3-9) คลัง
ปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJUIR) แบ่งเป็น ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 2,857 รายชื่อ รายงานผลการวิจัย
จำนวน 1,115 รายชื ่ อ สำนั ก หอสมุ ด ได้ ม ี ก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศและนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการให้บริการในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่
สำนักหอสมุดมีให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดให้มบี ริการออนไลน์ดังต่อนี้
1. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ E-book และ
E-Journal ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก หอสมุ ด (หลั ก ฐาน 7.3 -10) ผู ้ ร ั บ บริ ก ารสามารถเข้ า ใช้ ง าน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเดินทาง
มาห้องสมุด โดยสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) (หลักฐาน 7.3-11)
2. การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด ผู้ รับบริการสามารถสืบค้นผ่าน
ช่องทางช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุด (หลักฐาน 7.3-12 และ 7.3 -13)
3. บริ ก ารตอบคำถามและช่ ว ยการค้ น คว้ า ผู ้ ร ั บ บริ ก ารสามารถสอบถามรายละเอี ย ด
ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
1) เว็บไซต์สำนักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช้บริการที่ปุ่มแชท
2) Facebook Pages: MJU Library
3) เบอร์โทรศัพท์ 053-873510 เพื่อสอบถามการใช้บริการ การช่วยการค้นคว้า รวมถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักหอสมุด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำทุกช่องทาง
4. บริการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่
1) เว็บไซต์สำนักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช้บริการที่ปุ่มแชท
2) Facebook เพจ MJU Library
3) เบอร์โทรศัพท์ 053873510 รวมทั้งการผลิตสื่ อ การสอนเพื่อการฝึกอบรมในหัว ข้ อ
ต่าง ๆ ผ่าน YouTube Channel ช่อง MJU Library
5. บริการ Books Delivery Service (หลักฐาน 7.3-14) ให้บริการค้ นหาหนัง สือและจั ดส่ง ตั ว เล่ ม
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งที่บ้านและสำนักงานโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวก
สำหรับการยืมโดยไม่ต้องค้นหาและมายืมด้วยตัวเอง
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6. บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (หลักฐาน 7.3-15) บริการยืม
หนังสือต่อ) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
1) เว็บไซต์สำนักหอสมุด (www.library.mju.ac.th) โดย กดคลิกใช้บริการที่ปุ่มแชท
2) Facebook เพจ MJU Library
3) เบอร์โทรศัพท์ 053873510
7. บริการตรวจสอบหนีค้ งค้างและหนังสือค้างส่งออนไลน์ (หลักฐาน 7.3-16)
8. บริการชำระหนีอ้ อนไลน์ (หลักฐาน 7.3-17)
9. บริ ก าร Interlibrary Loan (ILL) & Document Delivery Service และ บริ ก ารยื ม -คื น ระหว่ า ง
ห้องสมุดร่วมกัน (PULINET) (หลักฐาน 7.3-18 และ 7.3-19)
10. บริการ Line Alert เพื่อแจ้งเตือนการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ แจ้งเตือนวันกำหนดส่ง การ
แจ้งข้อมูลหนีส้ นิ คงค้าง และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด (หลักฐาน 7.3-20)
11. การให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุด ด้วยการเผยแพร่คู่มือการใช้บริการห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์
สำนักหอสมุด https://library.mju.ac.th/2020/guides-tutorials/ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถศึ ก ษา
ข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดเบื้องต้นได้ดว้ ยตนเอง ในส่วนของด้านกายภาพ อาคาร สถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก สำนักหอสมุดได้มีการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
ตอบสนองการเป็น Smart Library โดยมี จ ั ด ให้ พ ื ้ นที ่น ั ่ง อ่า น Co-Working Space และห้ อ ง Study
Room พร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 6 เครื่อง กล่อง
Studio box จำนวน 2 ชุด Smart TV จำนวน จำนวน 11 เครื่อง การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นห้อง
Smart Class Room เพื่อให้บริการสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ใช้สำหรับการเรียน การสอนออนไลน์
ในการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูลต่างๆ ในแต่ละปีคณะกรรมการบริหาร
สำนักหอสมุดได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศตามสัดส่วน
ของนักศึกษาและอาจารย์แต่ละคณะ และมีนโยบายให้อาจารย์ นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายช่องทาง เช่น กรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อด้วยตนเองที่
เคาเตอร์บริการ นำเสนอผ่านระบบเสนอซื้อเพื่อจัดให้มีหนังสือหรือตำราที่สอดคล้องกับหลักสูตร
จากผลการประเมินทรัพ ยากรพบว่า มีหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสู ต รอยู่ จำนวน 5,008 เล่ม
วารสาร 36 รายชื่อและ มีสถิติการใช้งาน 2,289 ครัง้
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ภาพที่ 7.5 จำนวนหนังสือและวารสารที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสถิติการใช้งาน
สำนักหอสมุด มีการประเมินผลความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยมี รายงานการศึกษา
ความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ การสำนั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ ประจำปี
งบประมาณ 2564 (หลักฐาน 7.3-21) เพื่อประเมินผลความพึง พอใจของผู้รับบริการสำนักหอสมุด
ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.40 และด้านบริการ ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด คะแนน
เฉลี่ย 4.25 โดยมีผลสรุปความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ใน ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
4.33
รายการหลักฐาน
7.3-1 แผนการปฏิบัติงานสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2565 http://libmode.mju.ac.th/eoffice/doccenter/file/2022/0001234.pdf
7.3-2 แบบฟอร์มเสนอซือ้ หนังสือเข้าห้องสมุด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtFWJItrGmhfylEj8_pQSidAyBqzu3zLHT04lKMjRAM
XA/viewform
7.3-3 Facebook MJU Library https://www.facebook.com/mjulibrary
7.3 (4) จำนวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร https://library.mju.ac.th/2020/curiculum-collectionsstatistic/
7.3 (5) จำนวนทรั พ ยากรสารสนเทศ สำนั ก หอสมุ ด https://library.mju.ac.th/2020/librarycollection-statistics
7.3-6 ร า ย ช ื ่ อ ท ร ั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส์ http://libmode.mju.ac.th/eoffice/doccenter/file/2022/0001233.pdf
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7.3-7 ThaiLIS Digital Collection https://tdc.thailis.or.th/tdc/
7.3-8 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://library.mju.ac.th/mjudc/
7.3-9 คลังปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJUIR) http://ir.mju.ac.th/
7.3-10 รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ https://library.mju.ac.th/2020/category/databases/
7.3-11 การสืบค้นข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN)
https://maejonet.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=12955&lang=th-TH
7.3-12 เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.library.mju.ac.th 113
7.3-13 ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ http://opac.library.mju.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx
7.3-14 แบบฟอร์มขอใช้บริการ Books Delivery Service https://bit.ly/3bUAI22
7.3-15 บริการยืมหนังสือต่อ https://library.mju.ac.th/2020/renew-book/
7.3-16 บริการตรวจสอบหนีค้ งค้างและหนังสือค้างส่งออนไลน์ https://library.mju.ac.th/2020/debtbook-checking/
7.3-17 บริการชำระหนีอ้ อนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=u3M2K2P5x5o
7.3-18 บริการ Interlibrary Loan (ILL) & Document Delivery Service
https://library.mju.ac.th/2020/ill/
7.3-19 บริการยืม -คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (PULINET) https://library.mju.ac.th/2020/pulinet/
7.3-20 Line Alert
https://line.me/R/ti/p/%40tyw9123r
7.3-21 รายงานการศึ ก ษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสำนั ก หอสมุ ด
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ม ่ โ จ ้ ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2564 https://libmode.mju.ac.th/eoffice/doccenter/file/2021/0001215.pdf
7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of
staff and students
หลักสูตรได้มีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการใช้ระบบที่มหาวิทยาลัยได้
จั ด ไว้ ใ ห้ ซึ ่ ง มี ร ะบบ LMS (Learning Management System) หรื อ ระบบการจั ด การเรี ย นรู ้ เป็ น
ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะประกอบด้วยเครื่องมือ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้น
เว็บไซต์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น
ไปรษณี ย ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห้ อ งสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็ น ต้ น นอกจากนั ้ น แล้ ว ยั ง มี
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องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอน
สามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย LMS ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน
และผู้ดูแลระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง
Content ระบบสามารถใช้ ง านได้ ด ี ท ั ้ ง กั บ บทเรี ย นในรู ป Text - based และบทเรี ย นใน รู ป แบบ
Streaming Media
3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็น
ระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทำข้ อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย
รายงานสถิติคะแนน
4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียน
- ผู้สอน และ ผู้เรียน - ผู้เรียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom
5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin กำหนดให้
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน โดนมีการให้บริการ
ดาวน์ โ หลดโปรแกรมลิ ข สิ ท ธิ ์ Microsoft ฟรี ทั ้ ง Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft
Office 365 รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลทั้ง Microsoft Visual Studio
และ Microsoft SQL Server การให้บริการระบบเครื อข่ายเสมือน (VPN : Virtual Private Network)
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการค้นคว้า สืบค้น งานวิจัยหรือเอกสารต่าง ๆ จากระบบที่ทางสำนักหอสมุด
ให้บริการ หรือสามารถเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงานคลัง มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ และมีการให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) สำหรับป้องกันการบุก รุก
โจมตี เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถใช้งานได้ฟรี และทางหลักสูตร ได้ร่วมส่งข้อเสนอ
จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอนในงานวิจัยและการเขียนแบบเพื่อให้กอง
เทคโนโลยีดิจทิ ัล ดำเนินการจัดซือ้
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ภาพที่ 7.6 หลักสูตรร่วมเสนอรายชื่อโปรแกรมในการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์
หลักสูตรมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากร สิ่งสนับสนุน ทางด้าน IT และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับ สนุ นการเรีย นการสอนจาก คณาจารย์และนักศึกษาแต่ล ะรายวิ ชาทั ้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ คณาจารย์
และของหลักสูตรฯ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล มาวางแผนจัด
ทรัพยากรและแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการประเมินผลการใช้ทรัพยากร สนับสนุนการทางด้าน IT และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
ของหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลาง ยังไม่มขี ้อมูลที่แยกเฉพาะในส่วนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และเหมาะสมโดย
ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง (จำนวน 30 เครื่อง)
2. พืน้ ที่บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั้งคณะ
3. พืน้ ที่เรียนรู้ชั้น 1 ของอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมฯ ซึ่งเป็นพืน้ ที่ที่มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมทั้งพืน้ ที่ พืน้ ที่สันทนาการ พืน้ ที่นั่งทำงาน พักผ่อน เป็นต้น (24 ชั่วโมง)
4. ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถทำการยืมใช้ห้องได้
5. ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถทำการยืมใช้ห้องได้
นอกจากนี้หลักสูตร ได้มีการจัดห้องเรียนทางไกล (Teleconference room) สำหรับการสอบ
วัดคุณภาพ สอบประมวลความรู้ สอบดุษฎีนิพนธ์และสอบดุษฎีนิพนธ์ ดังแสดงภาพที่ 7.7 และยังใช้
ในกรณีทางคณาจารย์ติดภารกิจเดินทางไปประชุมหรือราชการภายนอกมหาวิทยาลัย ก็สามารถใช้
ระบบ Google Hangout ทำการเรียนการสอนแบบ Video Conference โดยให้นักศึกษาสามารถแชร์
ไฟล์การนำเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดังตัวอย่างในการจัดการเรียนใน
รายวิชาสัมมนา เป็นต้น
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ภาพที่ 7.7 แผนผังการจัดห้อง Teleconference room สำหรับนักศึกษา
รายการหลักฐาน
7.4-1 ระบบ LMS (Learning Management System)
7.4-2 Website 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
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
การค้นคว้าและวิจัย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนี้
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1. ได้รับจัดสรรจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
1.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2 Gbps
1.2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
1.3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 Gbps
2. ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้จากการทำ MOU ร่วมกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
จำกัด
2.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2 Gbps
2.2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 100 Mbps
2.3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 100 Mbps
การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางมหาวิทยาลัยได้มี
การติ ด ตั ้ ง จุ ด กระจายสั ญ ญาณ MJU_WLAN, MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam และใน
ปี ง บประมาณ 2563 ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ พิ ่ ม จุ ด กระจายสั ญ ญาณ MJU_WLAN_Plus และ
MJU_WLAN_Plus Portal เพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารหอพักนักศึกษา อาคารแฟลตบุคลากร อาคาร
อำนวย ยศสุข และอาคารสำนักหอสมุด โดยเป็นจุดบริการเครือข่ายไร้สายที่ทันสมัย ครอบคลุมทุก
วิทยาเขตและทั่วถึงและในบริเวณอาคารที่ให้บริการต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล และ
ทบทวนรายวิชาแก่นักศึกษา ภายในอาคารหอพักนักศึกษา โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย 729 จุดให้บริ การนอกจากการให้บ ริ การระบบเครือข่า ยไร้ สายที่ท างมหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้
ดำเนินการติดตั้งให้บริการแล้ว ยังมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำนวน 850 จุดให้บริการ และบมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น (True)
จำนวน 1,600 จุดให้บริการ
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย ยังจัดให้มีห้องบริการอินเทอร์เน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี
สำหรับเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการค้น คว้า ซึ่งมีให้บริการทั้งหมด 3 ห้องบริการ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการทั้งหมด จำนวน 3 ห้อง รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 278 เครื่อง
โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา
08.00-17.00 น. จะปิดให้บริการช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
เนื ่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ โ ควิ ด -19 นั ก ศึ ก ษามี ก ารเรี ย นออนไลน์ ต ลอดทั ้ ง ปี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยจึงเพิ่มการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน โดยมีการให้บริการดาวน์โหลด
โปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft โปรแกรม Adobe Cloud รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอน
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ออไลน์ MS Teams หรือ Zoom (อ้างอิง : รายการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการ บนเว็บไซต์กอง
เทคโนโลยีดิจิทัล) และมีการให้บริการระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) (Virtual Private Network) การ
ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการค้นคว้า สืบค้น งานวิจัยหรือเอกสารต่างๆ จากระบบที่ทางสำนักหอสมุด
ให้บริการได้ด้วย
หลักสูตร ได้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ร่วมกับ กองเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with
special needs are shown to be defined and implemented
หลักสูตรได้กำหนดและบริหารจัดการในภาครวมของวิทยาลัย ในด้านของสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสนับสนุนการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และทันสมัย สำหรับการเรียนการสอน การทำ
โครงงาน การวิจัย และด้านอื่น ๆ เช่น
1. มีพนื้ ที่ห้องพัก ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา
2. มีพื้นที่กลุ่มห้องพักอาจารย์ ที่จัดไว้ตามกลุ่มรายวิชา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเลือก
ความรู ้ เ ฉพาะที ่ จ ะทำการศึ ก ษาและมี พ ื ้ น ที ่ ท ี ่ ส ามารถพบกั บ อาจารย์ ท ี ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะทาง โดยในกลุ่มห้องพักดังกล่าวจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่จะเป็นที่ระดม
ความคิด เรียนรู้ร่วมกัน
3. มี ก ารจั ด สรรห้ องเรีย นอย่ างเหมาะสมโดยมี ห้ องเรีย นเพี ย งพอกั บการเรีย นการสอน
(ห้องเรียน 40 ที่นั่ง 3 ห้องเรียน 60 ที่นั่ง 1 ห้องเรียน 120 ที่นั่ง 2 เรียน)
4. มีการจัดสรรห้องประชุมอย่างเหมาะสมโดยมีห้องประชุมทั้งหมด 6 ห้องประชุม ใช้ในการ
ประชุม สัมมนา นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอดุษฎีนิพนธ์ อื่นๆ
5. ภายในอาคารมีการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ประกอบด้วย กล้อง CCTV
ระบบสแกนก่อนเขาในบางพื้นที่ ยามรักษาความปรอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระบบไฟฟ้าสำรอง ถัง
ดับเพลิง/บันไดหนีไฟ
6. ด้านความสะอาดของพืน้ ที่คณะได้จัดให้มีแม่บ้านที่ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดทุกวัน
หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ในการตีความและออกแบบ
การดูแลนักศึกษาผู้ที่มีความต้องการพิเศษของดังนี้
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1. มีการจำแนกความต้องการพิเศษของนักศึกษา ดังนี้
1.1 นักศึกษาที่มีความต้องการเมื่ อเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุมี
ความต้องการด้านการเคลื่อนไหวและการ เจ็บป่วยอื่น ๆ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ เป็นต้น)
1.2 ความต้องการทางร่างกายเมื่อเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นได้ที่ งานอนามัยและพยาบาล กอง
กิจการนักศึกษา ที่อาคารอำนวย ยศสุข (หลักฐานที่ 7.5-1) ซึ่งจะมีบริการให้คำแนะนำ
คำปรึกษา และบริการทางด้า นพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งหากเป็นกรณีที่เกินศักยภาพของ
พยาบาล จะแนะนำให้พบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
2. จัดทำระบบการดูแลนักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งต่อ
ข้อมูลและความช่วยเหลือไปยังอาจารย์และทีมสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การ
พยาบาลจิ ต เวช การพยาบาล เป็ น ต้ น โดยระบบและกระบวนการดู แ ลหลั ก สู ต ร เน้ น เรื ่ อ ง
จรรยาบรรณด้านการรักษาความลับของนักศึกษาเป็นสำคัญ
3. ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) หลักสูตรได้
มอบหมาย ให้อาจารย์ที่ปรึกษากำกับและติดตามสุขภาพและพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาทางการจัดการ
เรี ย นการสอนโดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบ Online ทางคณาจารย์ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจึ ง ทำการ
ประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษาผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนผ่านระบบ
Online ทำให้ยังไม่สามารถประเมินความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
ส่วนในการศึกษาระบบ Onsite และ การเข้ามาทำงานวิจัย ทางหลักสูตรก็ได้ ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันภัยของมหาวิทยาลัย และกรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคติด ต่อ ในการเรีย นการสอน การจัดสัมมนา และการทำวิจั ยในห้องปฏิบ ั ติ การของ
หลักสูตร ได้มีการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ติดตั้งน้ำยารักษาความสะอาดทุกจุดเข้า
ออกของคณะ ดังภาพที่ 7.8
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ภาพที่ 7.8 มาตรการป้องกันภัยโรคระบาดไวรัสโคโรนาไวรัส (Covid 19)
หลักสูตร ได้มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความ
ปลอดภัย ดังแสดงในภาพที่ 7.9 โดยในส่วนห้องเรียนจัดให้มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของ
อาคารขนาดใหญ่ และในห้องปฏิบัติการจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยในการทำงาน ชุด
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และคู่มือการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย ที่จอดรถและ
ทางเดินลาดเอียงสำหรับผู้ที่มคี วามจำเป็นพิเศษ เป็นต้น
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ภาพที่ 7.9 การรองรับด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันสาธารณะภัยภายในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ที่จอดรถและทางเดินลาดเอียงสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ
รายการหลักฐาน
7.6-1 ค่ ู ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน กระบวนงานการมารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลของนั ก ศึ ก ษามหา
วิทยาลยัแม่โจ้
7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological
environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing
มหาวิทยาลัยจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ศักยภาพ
คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เรียน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่
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จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน การใช้ประโยชน์พนื้ ที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยมีการภายใต้โครงการพัฒนากายภาพและ
ภู ม ิ ท ั ศ น์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ม ุ ่ ง สู ่ มหาวิ ท ยาลั ย เชิ ง นิ เวศ และดำเนิ น การตามแนวทางการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่มีการวางแผนและพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี มี
มหาวิทยาลัยจัดระบบและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น
ถนน ทางเท้า Cover Way ทางจักรยานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ที่จอดรถ และจัดให้มีบริการรถไฟฟ้า
รั บ -ส่ ง ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฟรี เพื ่ อ ความสะดวก ปลอดภั ย และลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ บ นท้ อ งถนน มี
จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดที่บริเวณหอพักนักศึกษา มีการดูแลระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
ระบบไฟฟ้า ประปา มีสถานีไฟฟ้าย่อยในมหาวิทยาลัย ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารและห้องปฏิบัติการ
ก่ อ นปล่ อ ยลงระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย รวมของมหาวิ ท ยาลั ย ระบบจั ด การและกำจั ด ขยะภายใน
มหาวิทยาลัย ระบบการกำจัดขยะมีพิษและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ โดยรวบรวมไว้ ณ จุด
รวบรวมก่อนนำไปกำจัดภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย ห้องควบคุมข่ายโทรศัพท์ และศูนย์วิทยุควบคุมข่ายเกษตรศิลป์ที่มเี จ้าหน้าที่ประจำ 24
ชม. และการดู แ ลบำรุ ง รั ก ษาลิ ฟ ท์ ป ระจำอาคาร โดยมี ก องกายภาพและสิ ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผูค้ วบคุมดูแล ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของอาคาร
ส่วนกลาง ในส่วนของคณะและวิทยาเขต จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน และประสาน
การปฏิบัติงานกับหน่วยงานส่วนกลาง กรณีไม่สามารถดำเนินการเองได้ จะประสานงานหน่วยงาน
ภายนอกหรือจัดจ้างเอกชนเข้าดำเนินการ
มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค โดยจัดทำแผนและ
งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคประจำปี แผนการจัดการด้านพลังงาน
นโยบายและมาตรการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และจัดให้มี ไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างเพียงพอ สำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมและฝึกปฏิบัติของผู้เรียนในช่วงเวลากลางคืน หรือ
นอกเวลาเรียน และการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางคืน มีการเตรียมความพร้อม
ด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยเจ้าหน้าที่ประจำอาคารและพนักงานรักษาความปลอดภัย จะดูแล
บำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน มีการซ้อมหนีไฟให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์
เมื่อเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันและคัดกรองโรค
โควิด-19 ก่อนเข้าอาคารสถานที่ การเข้าทำความสะอาดหอพัก และ Big Cleaning พืน้ ที่ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
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ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (ผู้พิการ) โดยออกแบบ
อาคารสถานที่ หอพักนักศึกษา และสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน ครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้าย
สัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีความพร้อมและเพียงพอ โดยมีกองพัฒ นานักศึกษา
เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการแก่นักศึกษา
ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้มกี ารรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
และติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่สำคัญ พื้นที่สาธารณะ เพื่อเสริมระบบรักษาความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร
ในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเหตุที่เกิดขึน้ ไม่ทำ
ให้ได้รับความเสี ยหายหรือสูญเสียที่รุนแรง มีนโยบายและมาตรการในการสวมหมวกนิรภั ย ใน
มหาวิ ท ยาลั ย 100% เพื ่ อ ลดการบาดเจ็ บ จากการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ บ นท้ อ งถนนภายในและนอก
มหาวิทยาลัย และมีการจัดสายตรวจพนัก งานรั กษาความปลอดภั ยเข้า ตรวจสอบพื้ นที่ใ นช่ ว ง
กลางวัน และกลางคืน การตรวจสอบดูแลทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย ธนาคารและตู้ ATM จุดต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย โดยหากพบเหตุการณ์ผิดปกติจะรายงานให้ศูนย์วิทยุรับทราบ เพื่อประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ เพื่อสนับสนุนกำลังพล หรือระงับเหตุ
หรือให้การช่วยเหลือ โดยศูนย์วิทยุจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุตลอด 24 ชั่วโมง กรณีนักศึกษาลืม
ทรัพย์สนิ หรือกุญแจรถไว้ที่รถตามที่จอดรถ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะนำทรัพย์สินส่งให้ศูนย์
วิทยุ เพื่อติดตามให้เจ้าของมารับคืน ทั้งนี้ การคัดกรองคนเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยพนักงานรักษา
ความปลอดภัยจะตรวจรถเข้า-ออกทุกประตู ร่วมกับการตรวจจากข้อมูลกล้องวงจรปิด เมื่อพบรถ
ต้องสงสัยหรือมีเหตุผิดปกติ จะดำเนินการสกัดยานพาหนะ ไม่ให้ออกจากพืน้ ที่ หรือประสานตำรวจ
ในพืน้ ที่ เพื่อติดตามเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนหรืองานที่เกี่ยวข้อง
- สวัสดิการด้านสุขภาวะอนามัยของนักศึกษา การให้บริการด้านสุขภาพของ
นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านการดูแล และการเฝ้าระวัง มหาวิทยาลัยได้
จัดสวัสดิการด้านสุขภาวะอนามัยให้แก่นักศึกษา โดยจัดให้มหี ้องพยาบาล ที่เปิดให้บริการนักศึกษา
ในช่วงกลางวันระหว่างเรียน เปิดให้บริการเวลา 08.30–16.30 น. เน้นบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคบำบัดรักษา และฟืน้ ฟูสภาพ ด้านร่างกายและจิตใจในระดับปฐมภูมิภายใต้ระบบการที่ได้
มาตรฐาน หากนักศึกษาได้รับการวินิจฉัยจากพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยพื้นฐานเบื้องต้น
เกิ น กว่ า ความสามารถของพยาบาลวิ ช าชี พ จึ ง จะทำการส่ ง ต่ อ ไปยั ง โรงพยาบาลที ่ อ ยู ่ ใ กล้
มหาวิทยาลัยต่อไป
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มหาวิทยาลัย ได้จ ั ดทำประกันอุบ ัต ิเหตุ ให้ก ับ นั ก ศึ กษาทุ กคน เพื่อลดค่าใช้ จ่ า ยของ
นักศึกษาเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาล และกำหนดให้
นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกล ย้า ยสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามายังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้
มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจ กรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคสำหรับนักศึกษา เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค COVID-19
บริเวณโรงอาหารกลาง การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐม
พยาบาล และการใช้ยาเบื้องต้นให้กับนักศึกษา โดยเน้นนักศึกษารุ่นพี่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
นักศึกษารุ่นน้องในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูแลตนเอง และให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้ และป้องกันนักศึกษาที่
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือเมื่อเกิดโรคระบาดอย่างทันท่วงที มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการ
มารับบริการรักษาพยาบาล
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารเกิ ด และระบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)
มหาวิทยาลัยตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด -19 เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางกลับเข้าหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยในช่วงเปิดภาคการศึกษา ณ ประตูทางเข้าหอพักนักศึกษา ทั้งนีน้ ักศึกษาต้องปฏิบัติตัว
ตามข้อแนะนำป้องกันแพร่ระบาดโรคอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้าง
มือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุม เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ เจ็บ
คอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อประสานงานกับงานอนามัยและ
พยาบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการประสานงานในการพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการด้านการให้บริการร้านค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ภายใน
มหาวิทยาลัยบริการให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
ภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้บริการร้านค้าในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา 16.30-22.00 น.ลดปัญหา
การออกไปหาอาหารรับประทานทานนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต
ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอุ่นใจ มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายใน ภายนอก และเฝ้าระวัง
และตรวจสอบพื้นที่เพื่อรองรับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งโทรทัศน์
พัดลม กล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยมีบริการยานพาหนะให้บริการกับนักศึกษาในการทำกิจกรรมนักศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อดูแลสุขภาพนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล
- อาคารสถานที่ด้านการกีฬา มีศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาประเภทต่าง ๆ
และสระว่ายน้ำ สำหรับให้บริการในการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมกีฬา และเป็นสถานที่สำหรับ
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การจัดการแข่งขันทุกประเภท สำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีการบริการให้ยืม
อุปกรณ์กีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการเรียนการสอน
- สนามกีฬาทุกสนาม ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง ห้องฟิตเนส ได้รับมาตรฐานที่ผ่าน
การรับรองจากสหพันธ์การกีฬาทั้งประเภทลู่ และลานอเนกประสงค์ ที่สามารถจัดกิจกรรมในการ
ออกกำลังกาย และจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างเหมาะสม
- ระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดแสงสว่างที่มีมาตรฐาน ด้วยระบบประหยัดพลังงาน และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เสริมประสิทธิภาพของการออกกำลังกายทุกสนามกีฬา มีห้องสุขาให้บริการ
อำนวยความสะดวกอยู่รอบ ๆ สนามกีฬา และมีการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และถูก
สุขลักษณะ
- ความปลอดภัย มี เจ้า หน้ าที่ (รปภ.) ประจำทุ กสนามที่ คอยสอดส่ องดูแ ลความ
ผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกสนาม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้
บริการในการออกกำลังกาย และมีระบบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์กีฬา
2. สภาพแวดล้อมทางสังคม
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการจัดระบบเรียนการสอนในภาคการศึกษา
2564 โดยเน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับรายวิชาที่สามารถทำการเรียนออนไลน์ได้ ส่วน
รายวิชาที่ต้องเรียนในห้องปฏิบัติการหรือจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่าง และเน้น
การดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้งผู้สอนและผู้เรียนอย่างเต็มที่ พร้อมเพิ่ม Bandwidth และพื้นที่จั ดเก็บ
ข้อมูล Cloud เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่และใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้สึกที่ดี มีความอบอุ่น ตั้งแต่เริ่มเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในภาวะสถานการณ์
โรคระบาดของโควิด -19 มหาวิทยาลัยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง ได้รับรูร้ ับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในด้านต่าง
ๆ เช่น การใช้ชีวิต การเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดแี ละพัฒนาไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้าเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จนจบการศึกษา และติดไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในฐานะศิษย์เก่าของ
มหาวิ ท ยาลัย ที่ ย ัง คงมี ค วามสัม พัน ธ์ท ี ่ด ี ช ่วยเหลือ กั น ไม่ ว่ าจะเป็น ศิ ษย์ เก่า จากสาขาใดหรือปี
การศึกษาใดก็ตามดังคำว่า “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิญชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” และ“งานหนักไม่เคย
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ฆ่าคน” และ หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
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
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กำหนดสมรรถนะของบุ คลากรเพื ่ อใช้ เป็ น เครื ่อ งมื อในการวั ด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และนำสมรรถนะดังกล่าวมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ผลการ
ปฏิบัติงานของบุ คลากรประเภทบริห าร วิชาการ และสนับสนุ น โดยจัดทำเป็น คู่ ม ือสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยในปี 2553 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานในคู่มือ
สมรรถนะ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สำหรับการประเมิ นสมรรถนะของบุค ลากรนั้ น กองการเจ้าหน้าที่อาศั ยผลการปฏิ บ ั ติ
ราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (1 เมษายน - 30 กันยายน) หรือผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม - 30 กันยายน) ที่คณะรายงานมายังกองการเจ้าหน้าที่ และ
สรุปผลการประเมินดังกล่าวเป็นสมรรถนะของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย์ สำนักงานมหาวิท ยาลั ย ได้รวบรวมหัว ข้อ สมรรถนะที่บ ุค ลากรได้ค่ า ต่ ำ กว่ า
มาตรฐาน เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนั้นๆ
ทั ้ ง นี ้ หลั ก สู ต รได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรปี 1 ครั ้ ง สำหรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย หรือปีละ 2 ครัง้ สำหรับข้าราชการ โดยประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ จาก
งานประจำ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ งานดูแลสถานที่และครุภัณฑ์ งานให้บริการ
ทางวิชาการ งานวิจัย งานช่วยวิจัย งานช่วยสอน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และประเมินจากงาน
เชิ ง พั ฒ นา ได้ แ ก่ งานขั บ เคลื ่อนโครงการสำนัก งานสีเ ขี ย ว งานจั ด ทำคู ่ม ื อปฏิบ ัต ิ ง าน/ผังการ
ปฏิบัติงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ งานพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาสมรรถนะ IDP งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัด งานอื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
สำหรับความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หลักสูตรได้
ประเมินจากงานประจำ ได้แก่ การจัดทำโครงการ งานประชุม งานสารบรรณ งานจัดทำหนังสือ
ราชการทั่วไปและหนังสือโต้ตอบทางราชการที่เกี่ยวข้อง การประสานงานขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุ/
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ครุภัณฑ์ การประสานงานด้านงบประมาณ งานอำนวยการจัดการเรียนการสอน งานสหกิจศึกษา
และประเมินจากงานเชิงพัฒนาเช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ
หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตั้งแต่การสรรหา และได้
มอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ของหลักสูตร หลักสูตรยังได้กำหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่ง
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานช่วยวิชาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ออกเป็น 5 ระดับ และ
แบ่งสมรรถนะด้านจิตบริการ สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการ ต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานช่วย
วิชาการตั้งแต่ระดับ 3 และระดับ 2 ขึ้นไป ตามลำดับ ในขณะที่ เจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ ระดับ
ปฏิบัตงิ าน ต้องมีสมรรถนะด้านจิตบริการตั้งแต่ระดับ 3 ขึน้ ไป การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มา พบว่า บุคคลากรทุกท่านมีสมรรถนะในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการวิจัยและการบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละกลุ่มจะประเมินบน
พื ้ น ฐานของการได้ ร ั บ ข้ อ ร้ องเรี ย นด้ า นการทำงานที ่ เกี ่ ย วข้ อ งกั บ สิ ่ง อำนวยความสะดวกจาก
ผู้ใช้บริการ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2654 ที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และ
การให้ บ ริ ก าร มี แ ต่ เ พี ย งแค่ แ จ้ ง เพื ่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นสิ ่ ง อำนวยความสะดวกและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งทางหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
รายการหลักฐาน
7.8-1 คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
7.8-2 ป.วช-02
7.8-3 แบบฟอร์ม IDP
7.8-6 แบบฟอร์มร้องทุกข์
7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are
shown to be subjected to evaluation and enhancement.
การประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนในห้องสมุด ห้องบรรยายและห้องปฏิบัตกิ าร
หลักสูตรมีการให้นักศึกษาประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย ก่อนการล็อคอินเข้าระบบเพื่อดูผลการศึกษาในแต่ละเทอมการศึกษาทุกครั้ง ซึ่ง
ผลการประเมินแสดงดังในภาพที่ 7.1 และสรุปข้อมูลดังในตารางที่ 7.3 พบว่า นักศึกษาจะให้คะแนน
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ความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 5 ซึ่งหลักสูตรตั้งเกณฑ์ผ่านที่คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ในทุกด้าน
ของขนาดและสภาพแวดล้อมของห้องบรรยาย ความเพียงพอต่อสิ่งสนับสนุนต่างๆ ในห้องสมุดกลาง
เครื่องมือ อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ทั้งในห้องปฏิบัติการและห้องบรรยาย นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า
คะแนนประเมินในเทอมที่ 2 มีค่าสูงกว่าในเทอมที่ 1 ทุกข้อ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาในเทอมที่ 1 มาทำการปรับปรุง
ตารางที่ 7.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนในห้องสมุด ห้องบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการ
ประเด็น
ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง
อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น
ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของ
หนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง)
ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน)
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย

ภาคเรียน คะแนน
1
2

4.62
4.71

ผ่าน/ไม่
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1

4.61

ผ่าน

2

4.73

ผ่าน

1
2
1
2

4.60
4.73
4.61
4.74

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ระบบ IT และโครงสร้างพื้นฐาน IT
กองเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มี ก ารสำรวจความพึ ง พอใจของผู ้ ร ั บ บริ ก ารเป็ น ประจำทุ ก
ปีงบประมาณ (หลักฐาน 7.9-1) รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 คือ
สถานการณ์ ไ วรั ส โคโรนา 2019 ซึ ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น ทางกอง
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดำเนิ นการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม
Microsoft Teams ซึ่งนำมาใช้งานสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปีการศึกษา 2564 ที่ผ่าน
มา นอกจากนีย้ ังประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IT ผ่านข้อร้องเรียนต่างๆ (หลักฐาน 7.9-2)
จากการวิเคราะห์ ผลการประเมิ น พบว่าหลักสูตรมีทรัพ ยากรกายภาพที่ ใ ช้ ดำเนิ น การ
หลั ก สู ต รรวมทั ้ ง เครื ่อ งมื อ วั ส ดุ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ เพี ย งพอ มี ก ารติ ด ตั ้ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา และจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้า ถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้
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ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ และ
การบริหารงานได้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
รายการหลักฐาน
7.9-1 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบ IT
7.9-2 ช่องทางการร้องเรียน
ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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
7.7 The university is shown to provide a physical,
social, and psychological environment that is

1

2

คะแนน
3 4 5
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

6

7
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เกณฑ์
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

1

2

คะแนน
3 4 5

✓

✓

6

7
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AUN-QA Criterion 8
Output and Outcomes
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement
อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน
หลักสูตร ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการกำหนด ติดตาม
และเทียบเคียงอัตราการ สำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2564 ซึ่งได้มีการสรุปข้อมูลของนักศึกษาแสดงในตารางที่ 8.1 ที่ผ่านมายัง
ไม่ ม ี น ั ก ศึ ก ษาลาออกระหว่ างเรี ย น โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2564 พบว่ า มี น ั ก ศึ ก ษาป.เอก สำเร็ จ
การศึกษา จำนวน 2 คน และขณะนี้มนี ักศึกษากำลังศึกษา 3 คน โดยมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในปี 2564 อยู่ที่ 100% สำหรับในตารางที่ 8.1 ปีการศึกษา 2561 เป็นปีที่ครบรอบที่นักศึกษาจะต้อง
สำเร็จการศึกษา พบว่ามีนักศึกษาในปี 2561 ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ 1 คน เนื่องจากผลการทดสอบ
งานวิจัยไม่ประสบความสำเร็จสำหรับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ ส่วนนักศึกษาอีก 2 คน ซึ่งคนแรกกำลัง
เขียนร่างบทความเพื่อขอยื่นเผยแพร่ ส่วนอีกคนเพิ่งเริ่มเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้ ยังคง
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตารางที่ 8.1 อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน
จำนวนนักศึกษา
คงอยู่ระหว่างการศึกษา
ออก
ระหว่าง
การศึกษา

ปี
การศึกษา แผน รับ
ที่รับเข้า
ปี 1
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

5
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
5

ปี 2

ปี 3

> ปี 3

สำเร็จการศึกษา

ปี 3

> ปี 3
1 (100%)
1 (100%)

1 (100%)
1 (100%)
1 (100%)
3

-

2
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จากปัญหาที่นักศึกษาดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว ทางหลักสูตรได้วางมาตรการให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักติดตามเพื่อหาปัญหาและเร่งแก้ไขโดยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มรอบการ
ประชุมติดตามงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ และช่วยผลักดันการทำบทความทางวิชาการ ส่วนปัญหา
ผู ้ ส มั ค รเข้ า เรี ย นน้ อ ยกว่ า แผนรั บ เข้ า ที ่ ว างไว้ หลั ก สู ต รควรมี ก ารผลั ก ดั น และสร้ า งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์ห ลัก สู ตร เพื่อรับนักศึ กษาระดับบั ณฑิต จากต่า งประเทศ ในกลุ่มมหาวิท ยาลั ย
เครือข่ายที่มี MOU และ MOA โดยใช้การติดต่อสื่อสารข้อมูลทางระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกใน
การติดต่อ นอกจากนั้นควรหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการทำวิจัยด้วย
8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement
to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุ ง
2557) ได้สำรวจข้อมูลศิษย์เก่าของหลัก สูต รจำนวน 6 คน ผ่านแอพลิเคชั่นในกลุ่ม Lines และ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต พบว่าสายงานอาชีพที่ประกอบมีความหลากหลายซึ่ง
สามารถจัดประเภทได้ดังตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 ตารางการติดตามเทียบเคียงการได้งานทำของบัณฑิต
สายงาน
1. งานวิชาการ ครู
อาจารย์

2. ภาคอุตสาหกรรม
3. อื่นๆ

ชื่อ-สกุล
1) นางวรลักษณ์ สุริวงษ์

ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน
อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2) นายพันธ์ลพ สินธุยา
อาจารย์ ป ระจำ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
3) นายนราธิป สุจินดา
อาจารย์ประจำ โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรม
อาหารปลอดภั ย คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1) นางสาวพิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร Project Coordinator บริ ษ ั ท เค ทู เอ็ ม คอนซั ล
แตนท์ แอนด์ เซอร์วสิ เซส จำกัด
1) นางสาวสกาวเดือน แก้วดำ อยู่ระหว่างหางาน
2) นางสาวศรัลยภัคร์ ชำนาญ
ผู้ช่วยโครงการวิจัย

หมายเหตุ ข้อมูลในส่วนที่แสดงแถบสี หมายถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564

132

ซึ่งนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ที่จบจากหลักสูตรแล้วประกอบอาชีพตรงตามสายงานที่
หลักสูตรได้ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร โดยสามารถประกอบอาชีพอาจารย์/พนักงาน ในหน่วยงาน
การศึกษาภาครัฐและเอกชน นักวิจัยและพัฒนา ด้านเทคนิคการออกแบบและควบคุมกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอาหาร และติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร นักวิชาการ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบและรั บรองมาตรฐานการผลิตอาหารให้กับ
โรงงานอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารขนาดย่อม ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ข้าราชการใน
สังกัดกระทรวงต่างๆ ในงานด้านวิศวกรรมและอาหารหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง และประกอบอาชีพ
ส่วนตัว โดยดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงวิชาการ โดยเฉพาะการเป็น
อาจารย์และนักวิจัย รวมถึงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาจารย์
สอนในมหาวิทยาลัยจำนวน 3 คน ทำงานตรวจสอบคุณภาพงานในระบบอุตสาหกรรมโดยมีลูกค้า
เป็นชาวต่างประเทศจำนวน 1 คน ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการจำนวน 1 คน และอีก 1 คน อยู่
ระหว่างหางานเนื่องจากแต่งงานหลังเรียนจบและเพิ่งคลอดบุตร
ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของหลักสูตรจำนวน 2 คน คือนายพันธ์ลพ สินธุยา และนางสาวพิรุฬห์
รัชย์ ไทยสมัคร ยังสามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการรับรางวัล Gold Medal ขณะปฏิบัติงานในประชุม
วิชาการ FENETT 2022 Online International ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทีห่ ลักสูตรได้เป็นผู้บ่มเพาะให้ดว้ ย
รายการหลักฐาน
8.2-1 แบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2564
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
หลักสูตร ได้กำหนดแผนโครงสร้างอาจารย์ประจำของกลุ่มสำหรับหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร เพื ่ อ เสริ มสร้ างบรรยากาศทางวิ ช าการระหว่ างอาจารย์ ในหลั กสู ต ร และเชื ่ อมโยงกับ
หลั ก สู ต ร Dual degree กั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย UPM ด้ ว ย ซึ ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอาจารย์ ประจำหลั กสูต รครั ้งที่ 1/2560 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแผน
โครงสร้างดังกล่าวใช้จัดการรู ปแบบหน่วยงานการทำวิจัย (Research unit) ของสาขาวิศวกรรม
อาหารออกเป็นด้านต่าง ๆ 4 ด้านคือ งานวิจัยกลุ่มเครื่องจักรกลอาหาร (Food machinery) กลุ่ม
กระบวนการอาหาร (Food processing) กลุ ่ ม นวั ต กรรมทางอาหาร (Food innovation) และกลุ่ ม
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อาหารปลอดภัยและอาหารมั่นคง (Food safety and security) และได้มนี ายนราธิป สุจนิ ดา เข้าร่วม
โครงการ Dual degree ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับ การอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภา
มหาวิทยาลัย UPM
ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวนำมาสู่การจัดกลุ่มงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
หน่วยงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่สอดคล้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
สูงสุดในการทำงานวิจัย โดยกลุ่มงานวิจัยถูกจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ G1. กลุ่มเครื่องจักรกลอาหาร
(Food machinery) G2. กลุ่มกระบวนการอาหาร (Food processing) G3. กลุ่มนวัตกรรมทางอาหาร
(Food innovation) G4. กลุ ่ ม อาหารปลอดภั ย และอาหารมั ่ น คง (Food safety and security) และ
สามารถจำแนกงานวิจัยตามกลุ่มดังแสดงในตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 ตารางการติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทำวิจัยของนักศึกษา
ID

Dissertation topic

Research group

5703507001 APPLICATION OF HIGH CONCENTRATION OZONE GAS TO
EXTEND SHELF-LIFE OF FRESH LONGAN

- Food processing
- Food safety and security

5803507001 PESTICIDE RESIDUES DEGRADATION OF DRIED CHILI BY
GASEOUS OZONE FUMIGATION

- Food processing
- Food safety and security

5803507002 MATHEMATICAL MODEL OF HIGH CONCENTRATION OF CPHYCOCYANIN EXTRACTION FROM SPIRULINA PLATENSIS

- Food processing
- Food innovation

5803507003 CLOSED LOOP CONTROL SYSTEM FOR MICROWAVE
FREEZE-DRYING

- Food machinery
- Food processing
- Food innovation

5903507001 MATHEMATICAL MODEL OF HIGH PURITY OF CPHYCOCYANIN EXTRACTION FROM SPIRULINA PLATENSIS
6003507001 THAI CREAMED HONEY DEVELOPMENT BY CONTROL OF
CRYSTALLIZATION PROCESS WITH ULTRASONIC TREATMENT

- Food processing
- Food innovation
- Food processing
- Food innovation

6103507001 INNOVATION TECHNOLOGY FOR ENCAPSULATION ON
BIOACTIVE COMPOUNDS OF LONGAN EXTRACT

- Food processing
- Food safety and security
6303507001 DEVELOPMENT OF BALSAMIC VINEGAR PRODUCTION FROM - Food processing
COFFEE PULP BY PROTOTYPE ACETIFIER UNDER INDUSTRIAL - Food safety and security
ACCELERATED CONDITIONS
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ID

Dissertation topic

6403507001 APPLICATION OF MACHINE LEARNING TECHNOLOGY TO
INCREASE EFFICIENCY IN PRODUCTION: A CASE STUDY OF
THE FOOD INDUSTRY

Research group
- Food innovation
- Food processing

ในปีการศึกษา 2564 นี้ อาจารย์และนักศึกษาได้มีการเผยแพร่งานวิจัยจำนวน 22 ผลงาน
โดยแบ่งเป็น วารสารระดับนานาชาติ จำนวน 4 ผลงาน วารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI1 และ TCI2
จำนวน 5 ผลงาน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 4 ผลงาน และระดับชาติ จำนวน 9
ผลงานแสดงดั ง ตารางที ่ 8.4 เมื ่ อ เที ย บเคี ย งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ บั ง คั บ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 แล้วจะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ
การศึกษา
ตารางที่ 8.4 ผลงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ นับชิ้นงานตามปีปฏิทิน การศึกษา 2564
(2021-2022) มีดังนี้
ลำดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
1
Poonnoy, P. & Asavasanti, S. 2021. Implementation of coupled pattern recognition
and regressionartificial neural networks for mass estimation of headlessshell-on
shrimp with random postures. Journal of Food Process Engineering,
https://doi.org/10.1111/jfpe.13747
2
Sujinda, N., Varith, J., Shamsudin, R., Jaturonglumlert, S & Chamnan, S. 2021.
Development of a closed-loop control system for microwave freeze-drying of carrot
slices using a dynamic microwave logic control. Journal of Food Engineering, 302,
110559.
3
Chamnan, S., Varith, J., Jaturonglumlert, S., Phimphimol, J. & Sujinda, N. 2021.
Effects of high concentration ozone gas fumigation on the quality and shelf-life of
longan fruit. Ozone: science & engineering,
https://doi.org/10.1080/01919512.2021.1948387
4
Suriwong, V., Jaturonglumlert, S., Varith, J., Narkprasom, K. & Nitatwichit, C. 2021.
Thai creamed honey: enthalpy of crystal melting and texture profile under different
storage conditions. International Food Research Journal, Vol.28(5), pp. 936 – 944.
5
วรลักษณ์ สุริวงษ์ , สมเกียรติ จตุรงค์ล้ ำเลิศ, พิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร และ สกาวเดือน
แก้วดำ. 2564. ผลของวิธลี ดความชืน้ ต่อคุณภาพน้ำผึง้ ดอกลำไย, วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา, 26(3), 1420-1437.
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ลำดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
6
สุทธิดา กันวะนา, หยาดฝน ทนงการกิจ และปริญ คงกระพันธ์. 2564. การพัฒนา
กระบวนการผลิตใบหม่อนแห้ง ชงดื่ม ด้วยการอบแห้ง แบบอินฟราเรดร่วมลมร้ อ น .
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 6(2), 162-170.
7
สิปปกร สวสัดิ์สขุ โข, นักรบ นาคประสม, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ ำเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์
วิจิตร, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ กาญจนา นาคประสม. 2565. วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา, 26(3), 1420-1437.
8
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, พิสนิ ี เสือสืบพันธุ์, วรลักษณ์ สุริวงศ์, สกาวเดือน แก้วดำ
และ พิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัคร. 2564. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
28(2), 31-41.
9
ณัฐพล ไชยวงค์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร และ จตุรภัทร วาฤทธิ์.
2565. การพัฒนาระบบหัวฉีดโอโซนเวนจูร ี่ส ำหรับการบำบัดน้ ำจากการเพาะเลี้ ยง
สาหร่ายสไปรูลินา, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 29(1), 32-42.
10 Wongphansuea, S. Chamnan, S., Sujinda, N., Varigh, J., Jaturonglumlert, S. 2022.
Optimization of longan shelf-life extension using gaseous ozone fumigation with
vertical forced-air circulation, Proceeding in the FENETT 2022 Online International &
National Conference “Next-Step Innovations in Food Engineering During COVID19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
11 Varith, J., Jaturonglumlert, S., Chamnan, S., Sujinda, N. & Wongphansuea, S. 2021.
Kinetics of deterioration and shelf-life prediction of ozonated longan during cold
storage. Poster presentation in the 7th Southeast Asian Agricultural Engineering
Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
12 Tanongkankit, Y., Kanthamoon, K., Sanpang, P. & Poramapijitwat, T. 2021. Pused
electric field technology for soy protein extraction. Poster presentation in the 7th
Southeast Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional
Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
13 Narkprasom, N., Narkprasom, K., Dujeto, A., Sawassukho, S. & Wongpakdee, W.
2021. Process development of food beads from grass jelly. Poster presentation in
the 7th Southeast Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional
Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
14 สุธาทิพย์ วงศ์พันธุ์เสือ, จตุรภัทร วาฤทธิ์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์ นิทัศน์
วิจิตร, ศรัลยภัคร์ ชานาญ, พิสุทธิ์ กลิ่นขจร และ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล. 2564. ผลของ
การรมโอโซนด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลาไย
สด (Dimocarpus longan Lour.) การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 59 วันที่ 10-12 มีนาคม 2564, 638-645.

คะแนน
0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

136

ลำดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
15 ธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์, หยาดฝน ทนงการกิจ, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจติ ร และกาญจนา
นาคประสม. 2564. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 24-25
ธันวาคม 2564 ณ. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
905-914.
16 รษิกา สีวิลัย, จตุรภัทร วาฤทธิ์, ไพศาล กาญจนวงศ์, และจักรพงษ์ พิมพ์พิมล. 2564.
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการนวัตกรรมการเกษตรของผู้ประกอบการโรงรม
ลำไยในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออก. การประชุม วิช าการ วิทยาการจัดการวิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
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17 วันวิสา เหล่าสมาธิกุล, สุกัลญา ฮาดดา, กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ,
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หลิ น จื อ ในน้ ำ ลำไย. การประชุ ม วิ ช าการ The FENETT 2022 Online International &
National Conference “Next-Step Innovations in Food Engineering During COVID-19”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
18 ชลิตา เต๊ะปานันท์ , ชวัลนุช แสงเงิน, สิริยากร ลำไธสง, กาญจนา นาคประสม, นักรบ
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19 ญาดา วาทีกานท์, ศศินา ดวงเนตร, กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทนงการกิจ, และ
นักรบ นาคประสม. 2565. การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับไมซีเลียมถั่งเช่า สีท อง
ผสมชาเขียวโดยวิธีออกแบบของผสม. การประชุมวิชาการ The FENETT 2022 Online
International & National Conference “Next-Step Innovations in Food Engineering
During COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
20 นิ ศ านาถ โปทากาศ, บั ณ ฑิ ต า ใจปิ น ตา, Sitvilay Soutthixaiyalath และ สมเกี ย รติ
จตุร งค์ล้ำเลิศ . 2565. ผลของก๊าซโอโซนต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษา
กล้ ว ยหอมทองสด. การประชุ ม วิ ช าการ The FENETT 2022 Online International &
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
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สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ. 2565. การพัฒนาระบบเลีย้ งสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยการเสริม
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คะแนน
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
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ลำดับ
รายละเอียดผลงานวิชาการ
22 ภาณุวัฒน์ กองใจ, มัทธิว ใจมัน และ พูนพัฒน์ พูนน้อย. 2565. การคัดแยกเมล็ดข้าว
ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ว ิ ช ั น . การประชุ ม วิ ช าการ The FENETT 2022 Online
International & National Conference “Next-Step Innovations in Food Engineering
During COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565

คะแนน
0.2

11

หลักสูตรได้ทำการเทียบเคียงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรซี ึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับประเทศและ Universiti Putra Malaysia ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ดังตารางที่ 8.5 โดยผลการเทียบเคียงพบว่า หลักสูตรต้องมีการ
ส่งเสริมการรับเข้านักศึกษาให้มากขึ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารให้สูงขึ้น ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะถูกนำเข้าที ่ประชุ มเพื่อ ใช้ใ นการวางแผนและกำหนดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมการเสริมทักษะทางวิชาการให้กับอาจารย์และนักศึกษา และการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เพื่อให้มีค่าเทียบเคียงเท่ากับมหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
ระดับประเทศและ Universiti Putra Malaysia ต่อไป
ตารางที่ 8.5 ข้อมูลวิเคราะห์เทียบเคียงเพื่อการพัฒนา (Benchmarked) ของหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร ป.เอก โดยใช้ฐานข้อมูลปี 2563
ข้อมูลการเปรียบเทียบ

1 จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร
2 ตำแหน่งวิชาการ

3 ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจำหลักสูตร

4 จำนวนนักศึกษาเข้า

MJU
(ปี 2564)
Thailand
7

KMUTT
Thailand

UPM
Malaysia

18

10

รศ. = 3
ผศ. = 4

ศ. = 2
รศ. = 9
ผศ. = 7
Int. J. = 44
Conf. = 12

ศ. = 4
รศ. = 4
ผศ. = 2
Int. J. = 37

23

14

Int. J. = 4
J. = 5
Int. Conf. = 4
Conf. = 9
1
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ข้อมูลการเปรียบเทียบ

5 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
สำเร็จการศึกษา
6 จ ำ น ว น น ั ก ศ ึ ก ษ า สำเ ร็ จ
การศึกษา
7 อัตราส่วน นศ เข้า/อาจารย์
8 คะแนนผลงานวิจัย/อาจารย์

MJU
(ปี 2564)
Thailand
Int. J. = 3
J. = 2
2

KMUTT
Thailand

UPM
Malaysia

Int. Conf. = 14
Conf. = 3
17

Int. J. = 28

0.14
1.57

1.27
2.58

1.40
3.70

14

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes,
which are established and monitored
หลักสูตรวัดความสำเร็จของหลักสูตรจากภาวะการได้งานทำของบัณฑิต การบรรลุผล PLOs
ของหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ร้อยละของการ Dropout ซึ่ง
หลักสูตรได้ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ความสำเร็จของหลักสูตร โดยมีขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต
ข้อมูลจากการสอบถามภาวะการได้งานของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2564 พบว่า มีบัณฑิตได้
งานทำ 2 คนจากจำนวนบัณฑิต 2 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบัณฑิต 1 คน ทำงานเป็นอาจารย์
ประจำ โครงการจั ด ตั ้ ง ภาควิ ช านวั ต กรรมอาหารปลอดภั ย คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกหนึ่งคนยังคงเป็นผู้ช่วยนักวิจัยให้กับอาจารย์ในหลัก สูตร ดังนั้น
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์ภาวะการได้งานของบัณฑิตที่ตั้งไว้มากกว่าร้อยละ 80 ความสำเร็จของ
หลักสูตรในด้านภาวะการได้งานทำของบัณฑิตจึงถือว่าผ่าน
2. การบรรลุ PLOs ของหลักสูตร
ในการประเมินความสำเร็จของ PLOs ของหลักสูตรนั้น จะทำการประเมินโดยพิจารณาจาก 3
วิธี คือ
2.1 การประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยใช้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกณฑ์ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 “ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่
กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
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หรือเทียบเท่า” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาแล้วพบว่า นักศึกษาผ่านเกณฑ์ทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 การประเมิ น การบรรลุ YLOs ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาและ PLOs ของนั ก ศึ ก ษาเมื ่ อ จบ
การศึกษา ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics)
ซึง่ นักศึกษาจะประเมินตนเองและจะถูกประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามหลักฐานที่ 8.4-2) โดยที่
นักศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องได้คะแนนประเมินมากกว่า 4.5 จึงจะถือได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นักศึกษาที ่ จ บ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2564 มีคะแนนประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาสูงกว่าระดับ 4.5
2.3 การประเมินการบรรลุ PLOs ของนักศึกษาด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยให้นักศึกษาทำแบบ
ประเมินการบรรลุ PLOs เมื่อวันที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน
(Scoring rubrics) เช่นเดียวกันกับแบบประเมินที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ใช้ประเมิน (หลักฐาน
8.4-3) โดยผลการประเมินตัวเองของนักศึกษาพบว่า บัณฑิตทุกคนให้คะแนนการประเมินเกินระดับ
4.5 ทุกคนและใน PLOs ทุกข้อ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดโดยบรรลุ PLOs คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรได้ประเมิน ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 4 แห่ง ซึ่ง
ได้ แ ก่ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บ ู ล สงคราม คณะ
เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชี ยงใหม่ คณะวิศวกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัท เค ทู เอ็ม คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (หลักฐานที่ 8.4-4) ซึ่งผลการประเมินแสดงในตารางที่ 8.6
พบว่าคะแนนประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยได้ค่ามากกว่า 4 จาก 5 คะแนนซึ่ง คิดเป็นมากกว่าร้อย
ละ 80 ในทุกหัวข้อ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้
ตารางที่ 8.6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตปีการศึกษา 2564
หัวข้อการประเมิน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
1.1 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน
1.2 ความเอาใจใส่และรับผิดชอบในการทำงาน
1.3 ความมีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของสถานประกอบการ

คะแนน
5.0±0
5.0±0
5.0±0
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1.4 การตรงต่อเวลา
2. ด้านความรู้ความสามารถของบัณฑิต
2.1 ความพร้อมเชิงวิชาการในการทำงาน
2.2 ความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและปฏิบัติในวิชาชีพอย่างลึกซึง้
2.3 ความรูด้ า้ นภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำงาน
2.4 ความสามารถเรียนรู้งานและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านทักษะทางปัญญาของบัณฑิต
3.1 ความสามารถในการนำความรู้ทางวิชาชีพมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
3.3 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.4 การคิดพัฒนาและแสวงหาวิธกี ารทำงานในรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านอยู่เสมอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต
4.1 การมีภาวะผู้นำ
4.2 การรับฟังความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
4.4 บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน
5. ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและข้าใจง่าย
5.2 การมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
5.3 ความสามารถเลือกและประยุกต์ในเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ านได้อย่างเหมาะสม
5.4 มีความรูแ้ ละทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญสำหรับงาน
ในหน้าที่
6. การพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
6.1 มีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในวิชาชีพ
6.2สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในงานอุตสาหกรรมอาหาร
ด้วยเทคนิค วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
6.3 มีทักษะในการสื่อสาร การเขียนและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 สามารถวิจัย พัฒนา หรือออกแบบระบบทางวิศวกรรมขั้นสูง หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม ด้วยหลักคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างเป็นระบบ

คะแนน
5.0±0
4.5±0.6
4.25±1.0
4±0.8
4.5±0.6
4.25±0.5
4.25±1.0
4.25±0.5
4.25±0.5
4.0±0
4.75±0.5
4.75±0.5
4.5±0.6
4.5±0.6
4.25±0.5
4.5±0.6
4.75±0.5

4.75±0.5
4.75±0.5
4.25±0.5
4.25±0.5
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หัวข้อการประเมิน
6.5 สามารถใช้แนวคิดการจัดการ และการประกอบการในวิชาชีพวิศวกรรม
อาหาร เพื่อเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GO-ECO)ได้
6.6 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างกลมกลืนกับ
ระบบเชิงนิเวศน์

คะแนน
4.5±0.6

4.0±0.8

4. จำนวนนักศึกษาแรกเข้า และร้อยละของการ Dropout
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2564 มี 1 คนจากแผนการรับเข้า 3 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 และไม่มีการออกระหว่างการศึกษา ทางหลักสูตรได้วางมาตรการให้อาจารย์ที่
ปรึกษาหลักติดตามเพื่อหาปัญหาและเร่งแก้ไขดังนี้
1. หลักสูตรเริ่มมีการผลักดันและสร้างนโยบายประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตจากต่างประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี MOU และ MOA โดยใช้การติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลทางระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
2. การหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการทำวิจัย
รายการหลักฐาน
8.4-1 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปี 2564
8.4-2 แบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ปี 2564 (ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์)
8.4-3 แบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ปี 2564 (ประเมินโดยนักศึกษาเอง)
8.4-4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established,
monitored, and benchmarked for improvement
หลักสูตรได้ ติดตามการประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ง
ได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ และได้นำข้อเสนอนแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกลุ่มต่างๆ มาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ศิษย์ปัจจุบัน
ปี

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การศึกษา
2561

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

4.65

- ควรมีการประเมินผล สัมฤทธิ์
ของรายวิชาปรับพืน้ ฐาน เพื่อ
ต่อยอดการนำไปใช้งาน
-เพิ่มการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา เพื่อให้
คำแนะนำและตรวจความ
ถูกต้อง
- ควรเพิ่มการฝึกอบรมการใช้
Microsoft Office เพื่อนำไปใช้ใน
การทำรายงาน นำเสนอ และ
E-thesis

คณาจารย์ ร ่ ว มหารื อ กั น โดย
กำหนดผลลั พ ธ์ ข องการพั ฒ นา
กระบวนการเป็ น คุ ณภาพของ
เอกสารโครงร่ า ง และเอกสาร
ดุษฎีนิพนธ์ ที่มีคุณภาพ ทั้งส่วน
การรู ป แบบ ระยะเวลา ต้ น ทุ น
การดำเนินการ และความสะดวก
ในการตรวจรูปเล่มจากอาจารย์ที่
ปรึกษา

จากโครงการที่สนับสนุน
ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าหลักสูตร
มีการจัดการและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม ซึ่งมี
โครงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

จากโครงการที่จัดทำขึน้ เพื่อ
พัฒนาทักษะ จะเห็นได้ว่า
หลักสูตรมีการจัดการและ
พัฒนากระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
ซึ่งผลการประเมินจาก
นักศึกษาได้รับผลการตอบ
รับดี และควรมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่อง

2562

4.71

- ควรเพิ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง
การคิด เพื่อพัฒนาทักษะและ
วิชาชีพของนักศึกษา

คณาจารย์ร่วมหารือกัน โดย
กำหนดผลลัพธ์ของการพัฒนา
กระบวนการเป็นการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมย่อยเพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทุกด้าน ซึ่งกิจกรรม
นำเสนอออกมาในรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาทำ
workshop ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารสู่
การคิดค้นนวัตกรรมทางอาหาร
“Food Engineering to Food
innovation”

2563

4.76

จากการสำรวจความพึงพอใจ
ยังไม่มีข้อแนะนำในการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม

ปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณาจารย์ มีการเชิญวิทยากรบรรยาย
ประชุมและมีมติให้เน้นการสร้าง พิเศษประสบการณ์ในการ
เสริ มประสบการณ์ และต่ อยอด Pitching ในระดับสากล ซึ่ง
ความรู้เรื่องการคิดค้นนวัต กรรม
และการนำเสนอนวัต กรรมเพื่อ
เป็นธุรกิจ Start up ซึ่งสอดคล้อง
กับ ELO และ PLO ของหลักสูตร
ทั้ง 5 ข้อ

ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้
และเทคนิคต่างๆ รวมถึง
สร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำวิจัยเพื่อต่อยอดผลงาน
เป็นผลิตภัณฑ์หรือ
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ปี

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน

การศึกษา

เป็นรูปธรรม
กระบวนการที่เป็น
นวัตกรรมทางอาหาร

2564

4.68

- ควรเพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยี
หรือกระบวนการผลิตสมัยใหม่
ที่ทันต่อสถานการณ์การเกิด
โรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019

คณาจารย์ประชุมและมีมติให้
จัด กิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการ
สร้างแนวคิดและการประกอบ
ธุรกิจอาหารนวัตกรรม

มีการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ด้านอาหารนวัตกรรมผ่าน
ทางระบบออนไลน์ เพื่อทำให้
นักศึกษาได้ทราบถึง
กระบวนการคิดและขัน้ ตอนใน
การเป็นที่จะเริ่มเป็น
ผู้ประกอบการและ
กระบวนการผลิตอาหาร
นวัตกรรม

ศิษย์เก่า
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

2561

4.69

จากการสำรวจความพึง
พอใจของศิษย์เก่า ยังไม่มี
ข้อแนะนำในการปรับปรุง
หลักสูตรเพิ่มเติม

คณาจารย์ประชุมหารือและ
มีมติสนับสนุนให้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมา
แนะนำในวิชาสัมมนา

ในปีการศึกษา 2561 ใน
รายวิชาสัมมนามีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเข้า
มาสังเกตการณ์และให้
คำแนะนำ

2562

4.71

อยากให้หลักสูตรเพิ่ม
กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
เนื่องจากปัญหาหลักที่พบใน
การทำงานคือทักษะการ
นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

คณาจารย์ประชุมหารือโดย
มีมติสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

ในปี 2562 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 11th
STISWB XI 2019 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มาเลเชีย (UTM), เมืองโจโฮร์
บะย์รู ประเทศมาเลเซีย และ
มีการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดงานวิจัยระดับ
นานาชาติในงาน 5th South
East Asian Agricultural
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ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
Engineering Student
Chapter Annual Regional
Convention 2019 ณ
Politeknik เมือง Kota Bharu
ประเทศมาเลเซีย

2563

4.75

อยากให้หลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

คณาจารย์ประชุมหารือโดย
มีมติสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

ในปี 2563 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 12th
STISWB XII 2020 ณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ประเทศไทย และมีการส่ง
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวดงานวิจัยระดับ
นานาชาติในงาน The 6th
Agricultural Engineering
Student Chapter Annual
Regional Convention 2020
(6th ARC 2020) - ASEAN
Youth Innovation จัดโดย
Universitas Brawijaya,
ประเทศอินโดนีเซีย

2564

4.37

อยากให้หลักสูตรเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

คณาจารย์ประชุมหารือโดย
มีมติสนับสนุนให้มีการ
ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีการ
สนับสนุนเครื่องมือที่
ทันสมัยเช่น แขนกล
อัตโนมัติ

ในปี 2564 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ the FENETT
2022 Online International &
National Conference
“Next-Step Innovations in
Food Engineering During
COVID-19” และมีการส่ง
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวดงานวิจัยระดับ
นานาชาติในงาน งานประชุม

เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ทันสมัยให้มากขึน้
เพิ่มโปรแกรมที่ช่วยในการ
ออกแบบระบบและ
เครื่องจักร
เพิ่มเติมประสบการณ์การ
สอนให้ผู้เรียน เพื่อเพิ่ม
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ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

ความสามารถในการแข่งขัน
เช่น การเป็น TA

วิชาการ 7th Southeast
Asian Agricultural
Engineering Student
Chapter Annual Regional
Convention 2021 ในวันที่ 10
สิงหาคม 2564 และได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ

ควรกำหนดให้สอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ผู้ใช้บัณฑิตทั่วไปกำหนด เช่น
IELTS หรือ TOEFL

ผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

2561

3.19

จากการสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่มี
ข้อแนะนำในการปรับปรุง
หลักสูตรเพิ่มเติม

-

-

2562

4.26

ควรนำโจทย์วิจัย
ภาคอุตสาหกรรมมาทำวิจัย

ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ค้นหาโจทย์วิจัยทาง
วิศวกรรมอาหาร

ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนี้มี
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ

2563

4.35

ควรนำงานวิจัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและทำโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม

ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อค้นหาโจทย์
วิจัยทางวิศวกรรมอาหาร

ได้รับทุน พวอ. ป.โท และ
พวอ ป.เอก นอกจากนี้มี
อาจารย์และนักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับนานาชาติ

2564

4.48

- ควรนำงานวิจัยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมและทำโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
- ควรเสริมทักษะด้านระบบ
อัตโนมัติและการใช้

- ติดตามและเข้าพบ
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อค้นหาโจทย์
วิจัยทางวิศวกรรมอาหาร

- มีการเพิ่มวิชาเรียนระบบ
ควบคุมอัตโนมัติใหลักสูตร
ปี 2564
- มีงานวิจัยที่เป็น
นวัตกรรมและทำงาน
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ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

เทคโนโลยีใหม่ท่ชี ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

- ปรับปรุงหลักสูตรปี
2564

ร่วมกับผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์
ปีการศึกษา

คะแนน

การประเมินกระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

การปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

2561

4.84

- เนื่องในบางรายวิชา
เพิ่มการเชื่อมโยงความรู้
นักศึกษายังมีพนื้ ฐานไม่
เนือ้ หากับบทความวิจัยที่
เพียงพอ จึงทำให้การเรียน เกี่ยวข้อง
การสอนเชิงประยุกต์เป็นไป
ได้ยาก

สามารถปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการสอน
และทวนสอบแต่ละรายวิชา

2562

4.89

ผลักดันคุณภาพอาจารย์ตาม เพิ่มผลงานวิจัยและสร้าง
แผน IDP
บทความวิชาการทีมี
คุณภาพ พร้อมจัดทำตำรา

คณาจารย์มีผลตำแหน่ง
ทางวิชาการครบทั้ง 5 ท่าน
ตามแผน IDP

2563

4.91

ควรปรับปรุง PLO ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก

2564

4.90

ผลักดันคุณภาพอาจารย์ตาม เพิ่มผลงานวิจัยและสร้าง
แผน IDP อย่างต่อเนื่อง
บทความวิชาการทีมี
คุณภาพ พร้อมจัดทำตำรา

วางแผนการดำเนินการในปี นำผลการดำเนินการ
2563
ปรับปรุง PLO ป.โท ไปใช้
งานในปี 2564 และ
ปรับปรุง PLO ป.เอกในปี
2565
คณาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มมากขึน้

อ้างอิง: ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลการประเมินตนเอง
เกณฑ์
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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คะแนน
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จุดแข็งและ
ข้อจำกัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
1. จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรั บ ปรุ ง
2564) ได้ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีขอ้ มูลการวิเคราะห์ต้นเองในเรื่องจุด
แข็ ง (Strengths) และเรื ่ องที ่ส ามารถปรับปรุง ได้ (Areas for Improvement) เป็น ภาพรวมของทั้ง
หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป. เอก ปี 2561 โดยใช้แนวคิดการทำงานโดยเน้นเรื่อง
ผลลัพธ์ของผู ้เรี ยน (Learning Outcome) ทำให้หลักสูตรสามารถปรับ ตัว ทั ้งในเรื่องแนวคิ ด ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนันสนุน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้
ส่งเสริมรู้เรียน ให้เหมาะกับเกณฑ์ประกันคุณภาพแบบ AUN QA ได้ทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.เอก มุ่งสร้างกิจกรรมกับทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ในรูปแบบหลักสูตรปริญญาคู่ (Dual Doctoral Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูง การ
ร่วมเป็นเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ และสร้างความเป็นนานาชาติ นอกจากนีย้ ังสามารถมองหาการ
วิ เ คราะห์ ช ่ อ งว่ าง (Gaps analysis) เพื ่ อ ทำการ Benchmark กั บ ทาง Universiti of Putra Malaysia
(UPM) ต่อไปได้
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดการสร้างจุดร่วมของหลักสูตรในรูป Flag ship หรือ Product Champion
โอกาส (Opportunity)
1. การพัฒนาโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ของ สกอ. ที่ใช้ผู้ประกอบการร่วมออกแบบ
หลักสูตรตามความต้องการของบริษัทผู้ใช้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงสาขาที่ต้องการกับตลาดในประเทศ
ไทย และมีงานทำ น่าจะเป็นทางออกในการผลิตบัณฑิตที่ ได้ ตามผลลัพธ์ ของผู้เรี ยน ( Learning
Outcome) และเป็นการเพิ่มยอดนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
2. นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
และจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย จะช่วยเพิ่มโอกาสสำคัญในการหาแหล่งทุนการทำวิจัยด้านวิศวกรรม
อาหาร และเป็นแหล่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสู่ตลาดในประเทศไทย
อุปสรรค (Threat)
1. ปัญหาเศรษฐกิจ ประชากรลดลง และภัยคุกคามจากการระบาดโรค Covid 19
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3.2 แผนการพัฒนาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุ ง
2561) ได้ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีการกำหนดแผนพัฒนาของหลักสูตร
ป.เอก ในปีต่อไปดังนี้
1. ทำการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
โดยพยายามเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการเทียบเคียงคุณภาพกับมาตรฐานที่อื่นให้เกิดการพัฒนา
2. ทำการวิเคราะห์แผนพัฒนารายบุคคล IDP โดยให้เพิ่มประเด็นเรื่อง จำนวนผลงานทาง
วิชาการ และภาระงานเพื่อส่งเสริมการรับจำนวนรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักอย่างมีคุณภาพ
3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก
โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
4. ส่งเสริมการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แม่โจ้
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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
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
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✓
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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
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, information-processing
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

✓
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✓

✓
✓
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needs of industry and are aligned to the expected learning
outcomes
4. Student Assessment
1
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
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
1
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
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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
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 up-to-date
6.2 Both short-term and long-term planning of academic
and non-academic support services are shown to be
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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
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 upto-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

✓

✓

✓

1

2

3

4 5
✓

✓
✓
✓
✓

6

7

156

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
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
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
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8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown
to be established, monitored, and benchmarked for
improvement

✓

