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รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
คณะวิศ วกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย แม่ โ จ้ ได้น าเสนอผลการด าเนิ น งานรอบปี
การศึก ษา 2564 (ระหว่างวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วัน ที่ 1 มิถุน ายน 2564) จัด ทาขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเองในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตาม
เกณฑ์ก ารประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ป ระกอบที่ 1 การก ากับ มาตรฐาน และเกณฑ์ คุณภาพ
ASEAN University Network – Quality Assurance Version 4 และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้แ ต่งตัง้ นาเสนอรายงานต่ อคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ซึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ของมหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ อี ก ทัง้ เป็ น การเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ ผ ลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
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วิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี การศึกษา 2564 ฉบับ
นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ส่วน ได้แ ก่ ส่วนที่ 1 โครงร่ างหลัก สู ต ร (Program Profile) ส่ วนที่ 2 ผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปี การศึกษา 2564 ฉบับ
นี้ จะเป็ นเอกสารสาคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนาไปสู่การ
สร้างความเชื่อมัน่ และความมันใจในมาตรฐานและคุ
่
ณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ รวมทัง้ เป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ สี่ นใจ
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ก
1.1 บทสรุปผู้บริ หาร
รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในรอบปี การศึกษา 2564 ทีผ่ ่านมา หลักสูตรฯ เริม่ มาใช้สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่
ปี การศึกษา 2564 (กรกฏาคม 2564) แต่และได้ประยุกต์ PLO บางส่วนกับนักศึกษารหัส 63 62 และ
61 ซึ่งมีสาระของ PLO ที่ไม่แตกต่างมากนักในรายละเอียด รายงานฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อรายงานผล
การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และ
เกณฑ์คุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at Programme Leval Version
4.0
สาระสาคัญในการดาเนินงานในรอบปี การศึกษา 2564 นัน้ มุ่งเน้นอยู่ 3 ประเด็น คือ
1) การเริ่ ม ประยุ ก ต์ ใช้ PLO 2563 ซึ่ ง ปรับ ปรุง มาจาก PLO 2562 ให้ มี ความต่ อ เนื่ อง
และความสมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“เพื่อผลิ ตวิ ศวกรเครื่องกลที่ มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิ ศวกรรมอาหาร
ภายใต้แนวคิ ด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0”
หลังจากที่ได้พฒ
ั นาปรับปรุง PLO 2563 ใหม่แล้ว จึงได้มกี ารทดสอบสื่อสารกับ เนื้อหาของ
PLO โดยให้นักศึกษาทุกชัน้ ปี ประเมินตนเองว่าสอดคล้องกับ PLO 2563 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่หรือไม่ ผล
ปรากฏว่า นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 3 และ 4 เข้าใจ PLO ได้ดี และประเมินตนเองได้สอดคล้อง PLO 2563
กับสถานะความเป็ นจริงของตนเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในหลัก สู ตรปรับ ปรุง 2559 ก็ตาม แสดงว่า PLO
2563 ฉบับใหม่ มีนิยามและสาระที่สามารถปฎิบตั ิและประเมิน ได้จริง ส่วนนักศึกษารหัส 64 ซึ่งเข้า
มาใหม่ ก็ได้รบั การสื่อสารให้เข้าใจเนื้อหาของ PLO 2563 พร้อมกับประยุกต์ใช้ในรอบปี
2) การจัดทาเอกสาร และประมวลการเรียนการสอน เพื่อรองรับการตรวจรับรองจาก
สภาวิ ศวกร
3) การพัฒนาฐานข้อมูลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อการประมวลผลและวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิ งลึก รวมถึงการกาหนดเป้ าหมาย และ Benchmark ใน Criteria ที่สาคัญ สาหรับ การ
ดาเนินงานในปี ต่อไป
ในรอบปี 2564 ทีผ่ ่านมา หลักสูตรมีนักศึกษาในระบบทัง้ สิน้ 130 ราย นักศึกษา 83% สาเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี เพิม่ ขึน้ จากปี 63 ทีร่ ะดับ 81% และมีค่าเฉลีย่ ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาที่ 4.1
ปี อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรทัง้ 5 คน และอาจารย์ประจาหลักสูตร 10 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
จ านวน 9 คน และมีม ีต าแหน่ ง ทางวิช าการระดับ รองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และผู้ ช่ วย

ข
ศาสตราจารย์ จานวน 5 คน โดยมีผลการประเมินจานวน 8 Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
3.75 เมื่อพิจารณาเป็ นราย Criteria แสดงผลดังนี้

ตารางการประเมิ นตนเองของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ / Criteria
ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทีก่ าหนดโดย 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

ประเมิ นตนเอง
ผ่าน
4
4
4
3
4
4
3
4

ค
1.2 วิ ธีการจัดทารายงานการประเมิ นตนเอง
ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ดาเนินการบริหารและจัดการ
หลักสูตรไป โดยใช้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบนั ฑิต เพื่อให้เกิดความคล้องตัวในการดาเนินงาน ดังนัน้ วิธกี าร
จัด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง ของทางหลัก สู ต รทัง้ สาม จึ ง มีบ างส่ ว นคล้า ย สัม พัน ธ์ และ
ต่อเนื่องกัน
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็ นมหาวิทยาในกากับของรัฐตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.
2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า “มุ่งมันพั
่ ฒนาบัณฑิ ตสู่ความเป็ นผู้
อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมเพื่อความเจริ ญรุ่งเรืองวัฒนา
ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็ นรากฐาน” และมีวิสยั ทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยแม่ โ จ้ ว่า
“เป็ นมหาวิ ทยาลัยชัน้ นาที่มีความเป็ นเลิ ศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รบั การจัดตัง้ ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลน คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็ นการรวมภาควิชาเกษตรกล
วิธานซึ่งเดิมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเดิมสังกัดในคณะ
ธุรกิจการเกษตร เข้าด้วยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)ว่า "บัณฑิ ตผู้มี
ความรู้และความเชี่ ยวชาญด้านวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริ ยธรรม" และมีวิสัย ทัศ น์ (Vision) ว่ า "สร้ างและพัฒ นาบัณฑิ ต ให้ เ ป็ นนั ก ปฏิ บ ตั ิ ที่มุ่ ง มัน่
ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ รวมทัง้ เสริ มสร้างนวัตกรรม ด้านวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริ บทของมหาวิ ทยาลัยในกากับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ในปี การศึกษา 2563 หลักสูตรได้รบั การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยหลักสูตร
(ปรับปรุง 2564) ได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย : ในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2564

ง
เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 และ ได้ผ่านการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2564
ความเป็ นมาของหลักสูตร :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร รหัสหลักสูตร 254901311 03079
คณะวิศ วกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เริ่ม ใช้หลัก สู ตรครัง้ แรกปี ก ารศึก ษา 25 38 โดยปั จ จุ บ ัน
หลักสูตรได้ปรับปรุงใหม่สาหรับปี การศึกษา 2559 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร 2558 ในการรับ
นักศึกษาใหม่ในปี 2563 และล่าสุดได้รบั การปรับปรุง ตามรอบระยะเวลา เป็ น หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็ นหลักสูตรที่ปรับปรุง
จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปั จจุบนั และความต้องการของผู้ประกอบการต่ าง ๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร และการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 เน้น มีการปรับปรุงสาระ
หลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Robotics และระบบอัตโนมัติ สาหรับอุตสาหกรรม
อาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมอาหาร สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption สามารถตอบสนองตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงานในด้านวิศวกรรมการแปรรูป ในอุ ตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทัง้ ในระดั บชาติแ ละ
นานาชาติ ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทาการปรับปรุงหลัก สูตร
ใหม่ เพื่อให้เกิด ความสมบู รณ์ ของเนื้อหามากขึ้น โดยมุ่ ง หวังให้นัก ศึก ษาเป็ นกาลังในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
จุดเด่นของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น นัน้ สาหรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้
ปรับปรุงเนื้อหาให้มคี วามทันสมัย รองรับใบประกอบวิ ชาชีพควบคุม (กว.) สาขาเครื่องกล และ
เนื้อหาที่สอดรับกับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ทีเ่ น้ นระบบอัตโนมัติในการผลิ ตระดับอุตสาหกรรม
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร และการเรียนรูด้ า้ นอุตสาหกรรมอาหาร
4.0 เน้น มีการปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรูเ้ กี่ยวกับ Robotics และระบบ
อัตโนมัติ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน
ในอุตสาหกรรมอาหาร สาหรับศตวรรษที่ 21 และการเปลีย่ นแปลงในยุค Disruption
ปรัชญาของหลักสูตร :
“การเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดปั ญญา ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
หล่อหลอมบัณฑิตสู่ความเป็ น วิศ วกรเครื่องกลที่มคี วามเฉพาะทางด้านวิศ วกรรมอาหารในยุค การ
เปลีย่ นแปลอย่างฉบับพลันได้”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

จ
เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด
GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
อาชีพหลังสาเร็จการศึกษา :
1) วิศวกรผูค้ วบคุมระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องจักรกลการแปรรูปอาหาร
2) วิศวกรออกแบบงานวิศวกรรมทางการวิศวกรรมอาหาร
3) วิศวกรควบคุมการผลิตในงานวิศวกรรมอาหาร
4) วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตในงานทางการแปรรูปอาหาร
5) ผูป้ ระกอบการรายย่อยด้านวิศวกรรมอาหาร
6) นักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) นักวิจยั และพัฒนาด้านวิศวกรรมอาหาร
8) ผูต้ รวจสอบระบบการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
9) นักการตลาดด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรกลอาหาร
10) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักการตลาดด้านเครื่องจักรกล เป็ นต้น
OBE ของหลักสูตร : เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มคี วามรู้และทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร
ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
PLO ของหลักสูตร :
PLO 1 สามารถสนับ สนุ น การออกแบบ การสร้าง การติตตัง้ การซ่ อมบ ารุ ง เครื่ องมือ และ
เครื่องจักรในการผลิตอาหาร ระบบสนับสนุ นการผลิต และอาคารผลิตอาหารได้อย่าง
ถูกต้องตามข้อกาหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
PLO 2 สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วย
ทักษะทางวิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปั ญหา
เบื้องต้นของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็ นระบบ
PLO 3 สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมอาหารให้สอดคล้องกับ Thailand Food Industry
4.0 โดยคานึงถึงความป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตามยุทธศาสตร์ GO-ECO
PLO 4 สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
PLO 5 สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
PLO 6 สามารถทางานเป็ นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร รู้จกั การวางแผนงาน ทางาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ าหนดได้
PLO 7 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้ อมด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ดิจติ อล

ฉ
PLO 8 มีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิศวกร
PLO 9 มีจติ สานึกต่อสังคมบนพืน้ ฐานของความเป็ นลูกแม่โจ้
จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร : 139 หน่วยกิต
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาทีต่ ้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี
ภาษาทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่
จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ใบปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

ตารางแสดงจานวนนักศึกษาแต่ละชัน้ ปี ในปี การศึกษา 2564
รหัสรับเข้า
64

63

62

61

60

59

58

57

42

30

22

48

56

57

53

61

2. นศ.สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

30

30

25

30

38

3. นศ.ออกก่อนสาเร็จการศึกษา

12

19

10

10

17

4. นศ.สาเร็จการศึกษา >4 ปี

6

7

4

15

11

5. % นศ.สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

83%

81%

53%

70%

86%

6. % นศ.สาเร็จการศึกษา > 4 ปี

17%

19%

47%

30%

14%

7. ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเฉลี่ย (ปี )

4.17

4.19

4.14

4.33

4.22

1. นศ.รับเข้า

ช

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
(สาขาวิชาทีจ่ บ)

สถานภาพการ
ว่าจ้าง

ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายประถม พิชยั
เจ้าหน้าที่
ศาสนศาสตรบัณฑิต ลูกจ้างประจา
ห้องปฎิบตั กิ าร
(รัฐศาสตร์การ
ปกครอง)
2. นายประพันธ์ จิโน
วิศวกรโลหการ
วิศวกรรมศาสตร ข้าราชการ
บัณฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหการ)
3. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้ อ

ช่างเทคนิค

ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการในหลักสูตร
1. นางสาวจีราพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ทัวไป
่
2. นางสุนทรี หาญพรหม

เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

อายุการ
ทางาน
(ปี )
28 ปี
(บรรจุ 5
ต.ค.36)
23 ปี
(บรรจุ 12
ก.พ. 40)

ช่างยนต์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

13 ปี
(บรรจุ 13
ก.ย. 50)

บัญชีบณ
ั ฑิต
(การบัญชี)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)

ลูกจ้างประจา

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

อาคารสถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
1. อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดและค้นคว้างานวิจยั สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
2. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ซ
3. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบตั กิ าร
1. ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
2. ห้องปฏิบตั กิ ารคุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
3. ห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
6. ห้องปฏิบตั กิ ารงานวิจยั หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท และ ป.เอก
สถานทีฝ่ ึกภาคปฏิบตั ิ
1. อาคารโรงงานนาร่อง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. อาคารโรงประลอง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกาหนดไว้ : ทาง
หลักสูตรใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามลัก ษณะผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ก ารศึกษา มา
เลือกวิธกี ารสอนทีแ่ ตกต่างเมื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนรูท้ ี่หลักสูตรกาหนด ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่
2 Criterion ที่ 5
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กาหนด : ทางหลักสูตรได้เลือกวิธีการ
ประเมินผลจากจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประเมินผลลัพธ์
จากการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนดไว้ได้ ซึ่งผู้สอนได้นาเสนอผลดังกล่าวมายังผู้รบั ผิดชอบหลัก สู ตร
พิจารณา และให้คาแนะนาเพิม่ เติม ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2 Criterion ที่ 5
การบริหารจัดการหลักสูตร : ทางหลักสูตรได้มกี ารทบทวนผลการจัดการศึกษาในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษา และทาการแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA ดังแสดงข้อมูลในส่วนที่ 2
Criterion ที่ 10
กลุ่มผูเ้ รียน : ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทางด้าน วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า
ทัวประเทศ
่
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร : ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s Need) ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ได้แก่
• นักศึกษาผูเ้ รียน
• บัณฑิต/ศิษย์เก่า
• คณาจารย์ผสู้ อน
• ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
• สภาวิศวกร
• ผูว้ เิ คราะห์และกาหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม
• ผูก้ าหนดนโยบายมหาวิทยาลัย

ฌ
หลักสูตรได้ใช้ขอ้ มูลทุกส่วนมาประกอบเพื่อนามาใช้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
PLO
กลุ่มผู้ส่งมอบ : กลุ่มผู้ใช้บณ
ั ฑิตทุกฝ่ าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร วิสาหกิจ ชุมชน
สถาบัน การศึก ษาและวิจ ัย ทางอาหาร นอกจากนี้ ยัง ผลัก ดัน และสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ (Entrepreneur)
กลุ่มคู่ความร่วมมือ : สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารได้พยายาม
สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ความร่วมมือระดับคณะและระดับมหาวิทาลัย

ส่วนที่ 2
การประเมินตนเอง
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องค์ประกอบที่ 1 รายงานผลการดาเนิ นงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จยั และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนิ นงานตามเกณฑ์การประเมิ นองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิ ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
การกากับให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิ น
จานวนอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด

สรุปผลการดาเนิ นงานองค์ประกอบที่ 1
þ เป็ นไปตามเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที[่ คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต :......

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์พฒ
ั นา (AUN. 1 – AUN. 8)
AUN-QA criterion 1
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 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.
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.

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.
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ได้การดาเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรในช่วงปี 2563 ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงจากหลักสูตรปี 2559) จึงได้มกี าร
พัฒนา Program Learning Outcome มาแล้วเสร็จในปี 2564 และเริม่ นามาใช้กบั นักศึกษารหัส 64 (ปี
1) และยังได้ปรับใช้บางส่วนกับนักศึกษารหัส 64 63 และ 62 (ปี 2 ปี 3 และ ปี 4) โดยวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรคือ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
“เพื่อผลิ ตวิ ศวกรเครื่องกลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้าน
วิ ศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิ ด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0”
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การได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็ น
มหาวิ ทยาลัยชัน้ นาที่มีความเป็ นเลิ ศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ (อ้างอิง Vision
มหาวิทยาลัย) กล่าวคือการผลิตวิศวกรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหารนัน้ เป็ น
ส่วนหนึ่ งใน Value Chain ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะ ส่วนกลางน้ า (การแปรรูปผลผลิตเกษตร
และสร้างนวัตกรรมอาหาร)
หลักสูตรฯ ได้พฒ
ั นา PLO ตัง้ แต่ปี 2563 และได้ใช้สาหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2564 ที่
สามารถเปรียบเทียบความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ดงั นี้
ตารางที่ 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดว่ าจะได้ร ับของหลัก สู ตรสาขาวิชาวิศ วกรรม
อาหาร กับ พันธกิจ 7 ด้านของมหาวิทยาลัย
PLO 2563
ความสอดคล้องกับพันธกิจ 7 ด้านของ
(ตาม มคอ.2 ฉบับปรับปรุง 2564)
มหาวิทยาลัย
(อ้างอิง Mission ของมหาวิทยาลัย)
https://www.mju.ac.th/th/Vision.html
MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5
PLO1: สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติตตัง้ การ
ซ่อมบารุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตอาหาร
ระบบ
สนับสนุนการผลิต
และอาคารผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตาม
ข้อกาหนด สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
PLO 2: สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารและ
ระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทางวิศวกรรมและความคิดเชิง
วิพากษ์ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็ นระบบ
PLO 3: สามารถหาความรูใ้ หม่ทางวิศวกรรมอาหารให้สอดคล้อง
กับ Thailand Food Industry 4.0 โดยคานึงถึงความเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมตามยุทธศาสตร์ GO-ECO
PLO 4: สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดาเนินการทดลอง
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
อาหารได้อย่างถูกต้อง
PLO 5: สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
PLO 6: สามารถทางานเป็ นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร
รูจ้ กั การวางแผนงาน ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดได้
PLO 7: สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย พร้อมด้วยทักษะ
ด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจติ อล

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5
MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5
MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5
MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5
MJU Mission 1 & 2 & 3 & 5

5
PLO 8: มีความตระหนักรูถ้ งึ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบใน

Mission สภาวิศวกร

วิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมอาหาร ตามแนวทาง
ของสภาวิศวกร
PLO 9: มีจติ สานึกต่อสังคมบนพื้นฐานของความเป็ นลูกแม่โจ้

MJU Mission 5

นอกจากนี้ PLO ของหลักสูตร ยังได้พฒ
ั นาให้มคี วามสอดคล้องกับ ELO ของสภาวิศวกร ซึ่ง
หลักสูตรได้ดาเนินการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ให้อยู่ในสาขาวิศวกรรมควบคุม (กว.)
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มีความสอดคล้องกับลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์สาหรับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1.2 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิ ตทึ่พึงประสงค์ของหลักสูตรตาม Program
Learning Outcome เปรียบเทียบกับ ความสอดคล้องกับ ลักษณะที่ลกั ษณะบัณฑิ ตที่พึง
ประสงค์สาหรับการประกอบวิ ชาชีพวิ ศวกรรมควบคุม โดยสภาวิ ศวกร ตาม Washington
Accord
PLOs คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์

ความสอดคล้องกับ ลักษณะบัณฑิ ตที่พึง
ประสงค์สาหรับการประกอบวิ ชาชีพ
วิ ศวกรรมควบคุม โดยสภาวิ ศวกร

1

สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง
การติตตัง้ การซ่อมบารุงเครื่องมือและ
เครื่องจักรในการผลิตอาหาร ระบบ
สนับสนุนการผลิต และอาคารผลิตอาหาร
ได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของ
อาหาร

1. ความรูด้ า้ นวิศวกรรม
2.การวิเคราะห์ปัญหา
3. การออกแบบ/พัฒนาหาคาตอบของ
ปั ญหา
5. การใช้เครื่องมือทันสมัย
6. วิศวกรและสังคม
7. สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น
8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
9. การทางานเดีย่ วและการทางานเป็ นทีม
10. การสื่อสาร
11. การบริหารโครงการและการลงทุน
12. การเรียนรูต้ ลอดชีพ
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PLOs คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์

ความสอดคล้องกับ ลักษณะบัณฑิ ตที่พึง
ประสงค์สาหรับการประกอบวิ ชาชีพ
วิ ศวกรรมควบคุม โดยสภาวิ ศวกร

2

3

4

5

สามารถควบคุมเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตอาหารและระบบ
สนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์
สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็ นระบบ

1. ความรูด้ า้ นวิศวกรรม
2. การวิเคราะห์ปัญหา
3. การออกแบบ/พัฒนาหาคาตอบของ
ปั ญหา
5. การใช้เครื่องมือทันสมัย
6. วิศวกรและสังคม
7. สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น
9. การทางานเดีย่ วและการทางานเป็ นทีม
10. การสื่อสาร
12. การเรียนรูต้ ลอดชีพ
สามารถหาความรูใ้ หม่ทางวิศวกรรม
1. ความรูด้ า้ นวิศวกรรม
อาหารให้สอดคล้องกับ Thailand Food 2. การวิเคราะห์ปัญหา
Industry 4.0 โดยคานึงถึงความป็ นมิตร 3. การออกแบบ/พัฒนาหาคาตอบของ
กับสิง่ แวดล้อมตามยุทธศาสตร์ GO-ECO ปั ญหา
4. การสืบค้น
6. วิศวกรและสังคม
7. สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น
8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
10. การสื่อสาร
12. การเรียนรูต้ ลอดชีพ
สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง
2. การวิเคราะห์ปัญหา
ดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปล
3. การออกแบบ/พัฒนาหาคาตอบของ
ความหมายข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทาง
ปั ญหา
วิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
5. การใช้เครื่องมือทันสมัย
9. การทางานเดีย่ วและการทางานเป็ นทีม
สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์
1. ความรูด้ า้ นวิศวกรรม
วิศวกรรม ในการประกอบธุรกิจ
2. การวิเคราะห์ปัญหา
อุตสาหกรรมอาหาร
11. การบริหารโครงการและการลงทุน
12. การเรียนรูต้ ลอดชีพ
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PLOs คุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์

ความสอดคล้องกับ ลักษณะบัณฑิ ตที่พึง
ประสงค์สาหรับการประกอบวิ ชาชีพ
วิ ศวกรรมควบคุม โดยสภาวิ ศวกร
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7

8

9

สามารถทางานเป็ นทีมกับทุกส่วนใน
3. การออกแบบ/พัฒนาหาคาตอบของ
อุตสาหกรรมอาหาร รูจ้ กั การวางแผนงาน ปั ญหา
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ าหนดได้
4. การสืบค้น
9. การทางานเดีย่ วและการทางานเป็ นทีม
10. การสื่อสาร
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย 5. การใช้เครื่องมือทันสมัย
พร้อมด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี 9. การทางานเดีย่ วและการทางานเป็ นทีม
และดิจติ อล
10. การสื่อสาร
มีความตระหนักรูถ้ งึ จรรยาบรรณและ
6. วิศวกรและสังคม
ความรับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรม 7. สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น
ควบคุมสาขาวิศวกรรมอาหาร ตาม
8. จรรยาบรรณวิชาชีพ
แนวทางของสภาวิศวกร
มีจติ สานึกต่อสังคมบนพืน้ ฐานของความ 6. วิศวกรและสังคม
เป็ นลูกแม่โจ้
7. สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น
8. จรรยาบรรณวิชาชีพ

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.
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รู ป ที่ 1 Yearly Learning Outcome ของหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมอาหารที่ ม ี ก ารจั ด เรี ย งให้
สอดคล้องเนื้อหาหลักสูตรทีอ่ อกแบบไว้
หลักสูตร มีการวาง ELO ของแต่ละชัน้ ปี โดยให้มคี วามสอดคล้องกับการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของ
หลักสูตร ดังภาพที่ 1 ซึ่งในแต่ละปี นักศึกษาจะมีระดับของการเรียนรู้ ทัง้ ด้านองค์ความรู้และทักษะ
สาหรับการเป็ นวิศวกรอาหารเพิม่ ขึน้ ในแต่ละระดับ หลักสูตรได้มกี ารถอดความจากวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และทา Backward design เพื่อออกแบบหลักสูตร ดังตัวอย่างในตารางที่ 3 ดังนี้

PLOs/ รายวิ ชา
PLO 1 สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติ ตตัง้ การซ่อมบารุงเครื่องมือและเครื่องจักร
ในการผลิ ตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิ ต และอาคารผลิ ตอาหารได้อย่างถูกต้ องตามข้อกาหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
10305103 แคลคูลสั สาหรับวิศวกรรม 1
10305104 แคลคูลสั สาหรับวิศวกรรม 2
10305203 แคลคูลสั สาหรับวิศวกรรม 3
10309111 ฟิ สกิ ส์ 1
10309112 ฟิ สกิ ส์ 2
10404103 เขียนแบบวิศวกรรม
10401110 วัสดุวศิ วกรรม
10401201 กลศาสตร์วิศวกรรม
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10404202 กลศาสตร์ของไหล
10401204 กลศาสตร์ของแข็ง
10401208 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล
10401210 กรรมวิธกี ารผลิต
10404221 เคมีและจุลชีววิทยาอาหารเบื้องต้น
10404301 การถ่ายเทความร้อนและหน่วยปฏิบตั กิ ารทางความร้อน
10404302 การทาความเย็นและหน่วยปฏิบตั กิ ารทางความเย็น
10404304 วิศวกรรมโรงงานต้นกาลัง
10404305 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม
10401308 การสัน่ สะเทือนเชิงกลและการบารุงรักษา
10404331 การออกแบบโรงงานอาหาร
10404341 การออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
10404342 ระบบควบคุมอัตโนมัตใิ นกระบวนการแปรรูปอาหาร
10404391 การฝึกงานโรงงาน
10404441 การออกแบบระบบแมชชีนวิชนั สาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
10404442 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่
10404451 การเผาไหม้และวิศวกรรมสีเขียว
10404452 การออกแบบระบบความร้อนในงานวิศวกรรมอาหาร
10404453 เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
10404454 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
10401455 วิศวกรรมการกาจัดของเสีย
PLO 2 สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิ ตอาหารและระบบสนับสนุนการผลิ ต ด้วย
ทักษะทางวิ ศวกรรมและความคิ ดเชิ งวิ พากษ์ สามารถวิ เคราะห์แนวโน้ มและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิ ตอาหารอย่างเป็ นระบบ
10303105 เคมีพ้นื ฐาน
10303106 ปฏิบตั กิ ารเคมีพ้นื ฐาน
10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรับวิศวกร
10401203 อุณหพลศาสตร์
10404211 คุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
10404241 การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้ าและหุ่นยนต์เบื้องต้น
10404426 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทางานของเครื่องฆ่าเชื้ออาหาร
10404443 ปั ญญา ประดิษฐ์ในงานอุตสาห กรรมเกษตรและอาหาร
10404444 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
PLO 3 สามารถหาความรู้ใหม่ทางวิ ศวกรรมอาหารให้สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0
โดยคานึ งถึงความป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ GO-ECO
10404421 การหมักเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ
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10404422 เทคโนโลยีการสกัดในงานวิศวกรรมอาหาร
10404423 วิศวกรรมกระบวนการสาหรับอาหารทีแ่ ปรรูปจากนม
10404424 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขัน้ ต้น
10404425 พื้นฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงานวิศวกรรมอาหาร
10404471 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน
10404472 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ
10404473 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
10404474 ระเบียบวิธเี ชิงคานวณสาหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
PLO 4 สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดาเนิ นการทดลอง วิ เคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิ ศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
10400497 สหกิจศึกษา
10400498 การเรียนรูอ้ สิ ระ
10400499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
10404427 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10404428 การออกแบบการทดลองสาหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
PLO 5 สามารถอธิ บายหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการประกอบธุรกิ จอุตสาหกรรมอาหาร
10404232 การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร
10404472 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ
10404473 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
10400502 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร
PLO 6 สามารถทางานเป็ นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร รู้จกั การวางแผนงาน ทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดได้
10401491 ปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม 1
10401492 ปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม 2
PLO 7 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย พร้อมด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิ จิตอล
10404381 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 1
10404481 สัมมนาภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมอาหาร 2
PLO 8 มีความตระหนักรู้ถึงจรรยาบรรณและความรับผิ ดชอบในวิ ชาชีพทางวิ ศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิ ศวกร
10404100 ความรูเ้ บื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม
10700304 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ
10700307 ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับศตวรรษที่ 21
10700308 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
10700313 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
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PLO 9 มีจิตสานึ กต่ อสังคมบนพื้นฐานของความเป็ นลูกแม่โจ้
11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
11400111 อาเซียนศึกษา
10700211 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูป้ ระกอบการทีย่ งยื
ั่ น
10400406 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
10400407 ทักษะดิจทิ ลั ในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ หลัก สูตรฯ ยัง ได้ออกแบบรายวิชาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ซ่งึ อยู่ใ นเกณฑ์
บังคับของสภาวิศวกร เพื่อขอรับรองเป็ นวิศวกรรมวิชาชีพควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้ม ี
การถอดองค์ความรูอ้ อกเป็ นด้าน ความรูพ้ น้ื ฐานด้านวิทยาศาสตร์ ความรูพ้ น้ื ฐานด้านวิศวกรรม และ
ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรม ตามเอกสารอ้างอิง ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) การเทียบ
รายวิชาทีส่ ถาบันขอเทียบตามเกณฑ์ทสี่ ภาวิศวกรกาหนด

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic
outcomes (related to written and oral communication, problem solving, information
technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge
and skills of the study discipline).
จากผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รบั จากหลัก สูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารซึ่งทางอาจารย์
ประจ าหลัก สู ต รได้ร่ ว มกัน พิจ ารณาจากข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ และคณะวิ ศ วกรรมและ
อุ ตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกัน กับ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่ องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กาหนดเกณฑ์ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของการศึกษา (Expected Learning
Outcomes, ELO) ไว้ 3 ด้านคือ ด้านผู้เรียนรู้ (Learner Person) ด้านผู้ร่ วมสร้างสรรค์น วัตกรรม
(Innovative Co-Creator) และด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) โดยมีกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ฉบับ ปรับ ปรุ ง 2561 (NQF) ที่ก าหนดเกณฑ์ ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง ของหลัก สู ต ร (Program
Learning Outcomes, PLO) ไว้ 3 มิติคือ มิติความรู้ (Knowledge, K) มิติทกั ษะ (Skills, S) และมิติ
ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรับ ผิด ชอบ (Application and Responsibility, A) ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการหลัก สูตรได้พจิ ารณาให้ครอบคลุ มทัง้ ทักษะทัว่ ไป (Generic LO) ทัก ษะเฉพาะทาง
(Specific LO) โดยวางให้มรี ะดับ (Level) ตามเกณฑ์ของ Bloom Taxonomy
หลักสูตรฯ ได้มกี ารพัฒนา และวิเคราะห์หลักสูตรให้มรี ูปแบบการ PLO ให้มสี อดคล้องการความ
คาดหวังทีอ่ ย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยจัดทา Grouping ของประเภทของการเรียนรูท้ เี่ ป็ น Specific และ
Generic Learning Outcome ตามตารางแนบ นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้วเิ คราะห์ว่าในแต่ละ PLO มี
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ความสอดคล้องระดับ (Level) และประเภทการเรียนรู้ (Type) ของนักศึกษาวิศวกรรมอาหารในระดับ
ป.ตรี ว่าสอดคล้องในรูปแบบใด ยกตัวอย่างเช่น
• PLO 1 & PLO 2 ซึ่งเป็ นหัวใจหลักของการเรียนรูห้ ลักสูตรวิศวกรรมอาหารระดับ
ปริญญาตรีนนั ้ จะเน้นที่ Specific LO คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ ก็จะต้องมีระดับการเรียนรูข้ นั ้ ต่าในระดับ Apply and Analyzing และ มีการ
เรียนรูท้ งั ้ ในรูปแบบ Knowledge และ Skill
• PLO 8 & PLO 9 เป็ นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ ป็ น Generic LO โดยระดับการเรียนรู้
จะอยู่ในระดับ Understanding & Applying และมีการเรียนรูใ้ นรูปแบบ Application and
Responsibility (Attitute) ซึ่งการเรียนรูเ้ หล่านี้ จะใช้รูปแบบการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมทัง้ ใน
ห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เช่น การออกค่ายอาสา และมี
การประเมินในหลากหลายรูปแบบ เช่น จากการสังเกต หรือ จากหลักฐานระเบียน
กิ จกรรมนักศึกษา กิ จกรรมของมหาวิ ทยาลัย (อ้างอิง http://www.msat.mju.ac.th/ )
เป็ นต้น
ตารางที่ 2 ผลการเรียนรูร้ ะดับหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และความสอดคล้องกับ Bloom Taxonomy
พร้อมด้วยระดับและประเภทของผลการเรียนรู้
PLOs
Outcome Statement
Specific Generic Level Type
LO
LO
1

2

3

4

สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติต
ตัง้ การซ่อมบารุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการ
ผลิตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคาร
ผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
อาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์
สามารถ
วิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็ น
ระบบ
สามารถหาความรูใ้ หม่ทางวิศวกรรมอาหารให้
สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0 โดย
คานึงถึงความป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตาม
ยุทธศาสตร์ GO-ECO
สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดาเนินการ
ทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง

/

AP/AN

K,S

/

AP/AN

K,S

/

U/AP

K

/

AP/AN

K
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PLOs

Outcome Statement

5

สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถทางานเป็ นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรม
อาหาร รูจ้ กั การวางแผนงาน ทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดได้
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย พร้อมด้วย
ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจติ อล
มีความตระหนักรูถ้ งึ จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิศวกร
มีจติ สานึกต่อสังคมบนพื้นฐานของความเป็ นลูกแม่
โจ้

6

7
8

9

Specific Generic Level
LO
LO
/

Type

U/AP

K

/

AP/E

S

/

AP/E

S

/

R/U

AR

/

U/AP

AR

Bloom's Taxonomy : R = Remembering U = Understanding AP = Applying
AN = Analyzing E = Evaluating C = Creating
Type: K=Knowledge, S=Skill, AR=Application and Responsibility
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.
หลักสูตร ได้มกี ารวิเคราะห์และพัฒนา PLO โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
หลายด้าน ได้แก่
• นักศึกษาผูเ้ รียน
• บัณฑิต/ศิษย์เก่า
• คณาจารย์ผสู้ อน
• ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
• สภาวิศวกร
• ผูว้ เิ คราะห์และกาหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม
• ผูก้ าหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
จากการเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบ ทัง้ การประชุมวิพากษ์หลักสูตร การตอบแบบสอบถาม
การประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการสืบค้นนโยบายและทิศทางของอุตสาหกรรมอาหาร
ของ Stake Holder ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึงสามารถ
ประมวลความต้องการของผูท้ มี่ สี ่วนเกี่ยวข้อง ได้ดงั ตารางที่ 3 นี้
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ตารางที่ 1.3 ข้อมูลความต้องการของผูท้ มี่ สี ่วนเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล และวิธกี ารในการเก็บข้อมูล
Stake Holder
ผูเ้ รียน

ข้อมูลความต้ องการ
• การประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ ของ PLO

แหล่ง/วิ ธีการ
• แบบสอบถาม นักศึกษา
ประจาปี 2564
(อ้างอิง แบบสอบถาม นศ.ปี 4 )
(อ้างอิง แบบสอบถาม นศ.ปี 3)

บัณฑิต/ศิษย์เก่า

• การประเมินความคามหวังของผู้สาเร็จการศึกษา
ของ PLO

• แบบสอบถาม PLO ต่อศิษย์
เก่า ประจาปี 2564 ของ
หลักสูตร
• แบบสอบถาม บัณฑิตที่ ของ
กองแผนงานมหาวิทยาลัย

คณาจารย์ผสู้ อน

• การประมวลผลการเรียนรู้ ด้วย Weight น้าหนัก
เกรดของแต่ละรายวิชาการ เทียบเคียงกับ PLO

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

• การประเมินความคาดหวังของผุใ้ ช้บณ
ั ฑิต ต่อ
PLO
• มีความรูเ้ พียงพอในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาเครื่องกล
• มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

• การประชุมเกรดประจาภาค
การศึกษาของหลักสูตร
• ผลคะแนนเกรด
• แบบสอบถาม PLO ของ
คณาจารย์ผสู้ อน
• แบบสอบถามผูป้ ระกอบการ

สภาวิศวกร

ผูก้ าหนดนโยบาย
ประเทศ

• นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ 23 เล่ม
• Thailand 4.0 และภาวะคุกคามจาก COVID
• การปรับเปลี่ยนสู่ New S-Curve ต่อยอดด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
• การส่งเสริมการทานวัตกรรมและผูป้ ระกอบการ
ใหม่
• การปรับเปลี่ยนสู่สงั คม Digital และเศรษฐกิจ
Digital

ผูก้ าหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัย

• นโยบายและยุทธศาสตร์ Re-inventing GreenUniversity และ SGD ของมหาวิทยาลัย
• คุณภาพและจานวนนักศึกษารับเข้าทีล่ ดลง

• เอกสารเทียบเคียงองค์
ความรู้ และผลการเรียนรูท้ ี่
คาดหวัง เพื่อขอรับรอง
หลักสูตรของสภาวิศวกร
กับ PLO ของหลักสูตร
• สืบค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สภาพัฒน์ฯ กระทรวง อว.
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็ นต้น
• http://nscr.nesdb.go.th/
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสต/
• สืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต
• หนังสือเวียนภายใน
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• สถานการณ์แวดล้อม เช่น COVID 19

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

1.5. The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the
students by the time they graduate.
ตารางที่ 1.4 สัดส่วนความสาเร็จของ PLO ที่คาดหวังในผู้เรียนหลักสูตรวิ ศวกรรมอาหาร แยก
ตามแต่ละชัน้ ปี
PLOs
Outcome Statement
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
1

2

3

4

5
6

7

สามารถสนับสนุนการออกแบบ การสร้าง การติต
ตัง้ การซ่อมบารุงเครื่องมือและเครื่องจักรในการ
ผลิตอาหาร ระบบสนับสนุนการผลิต และอาคาร
ผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องตามข้อกาหนด
สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร
สามารถควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
อาหารและระบบสนับสนุนการผลิต ด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์
สามารถ
วิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นของ
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารอย่างเป็ น
ระบบ
สามารถหาความรูใ้ หม่ทางวิศวกรรมอาหารให้
สอดคล้องกับ Thailand Food Industry 4.0 โดย
คานึงถึงความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตาม
ยุทธศาสตร์ GO-ECO
สามารถออกแบบ วางแผนการทดลอง ดาเนินการ
ทดลอง วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง
สามารถอธิบายหลักเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม ใน
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถทางานเป็ นทีมกับทุกส่วนในอุตสาหกรรม
อาหาร รูจ้ กั การวางแผนงาน ทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนดได้
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย พร้อม
ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจติ อล

20%

40%

70%

100%

20%

40%

70%

100%

20%

40%

70%

100%

-

30%

70%

100%

-

30%

70%

100%

20%

40%

70%

100%

20%

40%

70%

100%
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PLOs

Outcome Statement

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

8

มีความตระหนักรูถ้ งึ จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมอาหาร ตามแนวทางของสภาวิศวกร
มีจติ สานึกต่อสังคมบนพื้นฐานของความเป็ นลูกแม่
โจ้

30%

50%

75%

100%

20%

40%

70%

100%

9

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ในแต่ละ PLO จะมีสดั ส่วนความสาเร็จไม่เท่ากัน หัวใจหลักในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็ นวิศวกรเครื่องกลที่มอี งค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหารนัน้ เน้นหนักที่
PLO 1 และ PLO ซึ่งจะเป็ น PLO ทีบ่ ่งบอกด้าน Hard skill และ Soft skill ของผูเ้ รียนทีจ่ าเป็ นในการ
ออกไปทางานเป็ นวิศวกรวิชาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร ตัวอย่างของ PLO 1 และ 2 นัน้ จะเห็นได้ว่า
ผูเ้ รียนในปี ที่ 1 จะมีองค์ความรูแ้ ละทักษะทัง้ Hard skill และ Soft skill ในระดับเริม่ ต้น ดังนัน้ น้ าหนัก
หลัก จากส าเร็จ การเรีย นในชัน้ ปี ที่ 1 จึ ง มีสัด ส่ ว นความคาดหวัง ของ PLO 1 และ 2 เพีย ง 20%
สัดส่วนการเรียนรูจ้ ะเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ ตามระดับชัน้ ปี ทสี่ ูงขึน้ จนเมื่อสาเร็จในชัน้ ปี ที่ 4 แล้ว ผูเ้ รียนก็จะ
ได้องค์ความรูแ้ ละทักษะทีค่ รบถ้วนเต็ม 100%
อย่างไรก็ตาม ในส่วน PLO 3-9 นัน้ เป็ นการเติมเต็มองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของการ
เป็ น วิศ วกรที่สมบู รณ์ ซึ่ง จะมีน้ าหนักที่น้ อยลงไปตามสัดส่ วน บาง PLO อาจจะไม่ ได้มสี ัดส่วนถึง
100% ยกตัวอย่างเช่น PLO 5 นัน้ หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้เพียง 50% เท่านัน้
เนื่องจากหลักสูตรเล็งเห็นว่า หลักสูตรเน้นการผลิตวิศวกรทีม่ อี งค์ความรู้ดา้ นเทคนิคและวิชาชีพ เป็ น
หลัก ไม่ได้ผลิตผู้เรียนเพื่อเป็ นนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ประกอบการโดยตรง แต่เน้นเสริมความรูด้ า้ น
เศรษฐศาสตร์และการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้แก่ผู้เรียน เพื่อเติมเต็มความเป็ นวิศ วกรที่
สามารถเข้าใจบริบทของการอุตสาหกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารได้เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนิ นการในปัจจุบนั

1.1

หลัก สู ต รพัฒ นา PLO ของหลัก สู ต ร ให้
เป็ น ปั จ จุ บัน และสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
และ พันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ และพัฒนา
ต่อไป
ไม่มี
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1.2

1.3

1.4

1.5

หลัก สู ต รได้พฒ
ั นารายวิชาให้สอดคล้อง
กับ ELO ในแต่ละระดับตลอดทัง้ หลักสูตร
ดูเอกสารแนบ
แล้ว
Link
หลัก สู ต ร ได้พ ัฒ นา PLO ของหลัก สู ต ร ใน
2564 ครอบคลุ ม ทั ้ง ความรู้ แ ละทั ก ษะ เนือ้ หา
ทัวไปแล้
่
ว
มีการนาความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียทัง้ 7 กลุ่ม มาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรใหม่ และดาเนินการ
น าร่ อ งใช้ง านบางส่ วน จากรู ปแบบการ
เรี ย นการสอน และกิ จ กรรมเสริ ม ของ
หลักสูตร
หลั ก สู ต รได้ พ ัฒ นาวิ ธี ก ารประเมิ น ผล
ความส าเร็จ ของนั ก ศึก ษาต่ อ PLO เมื่อ
สาเร็จการศึกษาแล้ว

ปี ก ารศึก ษา 2564 ได้มีก ารน าจะมี
การน า PLO ไปใช้กับนั ศึก ษารหัส
เข้า ใหม่ 64 และ ได้น าบางส่ วนจะ
น าไปใช้กับนั ก ศึก ษาก่ อ นรหัส 64
จึง ท าให้ต้ อ งมีก ารเก็บข้อ มู ล เพื่อ
ประเมิน PLO อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ของ
นั ก ศึ ก ษาต่ อ PLO ของหลัก สู ต ร
ยั ง คงต้ อ งมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า ง
ต่อเนื่องอย่างน้อยอีก 2 ปี

AUN-QA Criterion 2
Programme Structure and Content
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 2
2.1. The specifications of the programme and all its courses are shown to be
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.
2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving
the expected learning outcomes.
2.3. The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.
2.4. The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes
is shown to be clear.
2.5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly
sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are
integrated.
2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor
specialisations.
2.7. The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.
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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.
หลัก สูตรวิศ วกรรมอาหารมีก ารเผยแพร่ ข้อมูลของหลัก สู ตรฯ ฉบับ ปรับ ปรุ ง 2564 ทัง้ ใน
รูปแบบของไฟล์ มคอ.2 ทีส่ ามารถให้ดาว์นโหลดเอกสารหลักสูตรและ ในรูปแบบเนื้อหาสาคัญโดยย่อ
ไม่ ว่าจะเป็ น รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) ผลลัพ ธ์ ก ารเรียนรู้ของหลักสูตร
(PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นแต่ละชัน้ ปี (YLO) ค่าธรรมเนียมการศึกษา วิชาแกนหลักที่สาคัญ ผ่าน
ทัง้ ทางเว็บไซต์ของคณะฯ เว็บไซต์ของหลักสูตร และแชร์ลิงค์ผ่านทางหน้า Facebook Page ของ
หลัก สู ตรฯ โดยผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายนอกและภายในสามารถเข้าถึง และรับ รู้ข้อก าหนดของ
หลักสูตรได้ง่าย ดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของหลักสูตรฯ ในเว็บไซต์
ในรอบปี ที่ผ่านมา หลัก สูตรได้ม ีก ารเน้ น ประชาสัม พันธ์ แ บบ Interactive ผ่ านการสื่อสาร
ทัง้ Line Group และ Facebook page เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนใหม่ TCAS 65 และนักศึกษาปั จจุบนั
ที่ได้เรียนในหลักสูตรใหม่ TCAS 64 ได้เข้าใจหลักสูตรในเบื้องต้น โดยหลักสูตรได้มกี ารจัดแนะแนว
หลักสูตรแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MSTeam และ Zoom และมีคลิปแนะแนวหลักสูตร (รูปที่ 2.2) ไว้
ในหน้า Facebook page และเว็บไซต์ของหลักสูตร และคาดว่าผู้เข้าเรียนในปี 2565 จะได้คุณภาพ
และจานวนของผูเ้ รียนเป็ นไปตามเป้ าหมาย
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รูปที่ 2.2 ภาพคลิปแนะแนวหลักสูตรในเว็บไซต์ของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
http://mju-food-engineering.weebly.com/
หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงรายละเอียดของแต่ละวิชาเป็ นประจาทุกปี และสื่อสารให้ทมี อาจารย์
ผูส้ อนรับทราบในการประชุมหลักสูตรฯ และการประชุมเกรด โดยทีอ่ าจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชานาไป
แจ้งให้ผเู้ รียนทราบผ่านมคอ.3 ในการเริม่ ต้นสอน และผูเ้ รียนสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the
expected learning outcomes.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้
จัดทาเล่ม มคอ.2 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อ 4 เมษายน 2564 โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตรและทาการปรับปรุงใหม่ให้ความสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของหลักสูตร
(PLO) ทัง้ 9 ข้อตามทีก่ ล่าวมา นอกจากนี้ยงั ได้เพิม่ รายวิชาแนวใหม่ตามหลักเกณฑ์การออกแบบผล
การเรียนรูท้ คี่ าดว่าจะได้รบั ไปยังรายวิชา (Backward curriculum design) โดยข้อกาหนดของ
หลักสูตรได้ทาตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ด้านการ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิตอิ ย่างบูรณาการและเป็ นองค์รวม กอปรกับนโยบายการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรูใ้ นการพัฒนาประเทศในรูปแบบ Thailand 4.0 ทีต่ ้องการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาประเทศแบบยังยื
่ น ภายใต้การดารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตรถูกออกแบบไว้ให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองในทางด้านปฏิบตั แิ ละวิชาการ เพื่อให้เป็ นวิศวกรเครื่องกลทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ
เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 หลักสูตร
ได้มกี ารปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1.) เนื้อหาความรูเ้ กี่ยวกับ Robotics และระบบอัตโนมัติ
สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และ 2.) การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านใน
อุตสาหกรรมอาหาร สาหรับศตวรรษที่ 21 และการเปลีย่ นแปลงในยุค Disruption สามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานในด้านวิศวกรรมการแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ในทางด้านการปฏิบตั ิ เน้นให้นักศึกษามีทกั ษะเพิม่ เติมด้านการ
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ปฏิบตั งิ านโรงงาน และทักษะช่างพืน้ ฐานโดยเฉพาะงานเหล็กสแตนเลส ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร ส่วนทักษะขัน้ สูงขึน้ จะเน้นทีท่ กั ษะเครื่องกลทีต่ อบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 เช่น ระบบ
อัตโนมัติ และ Robotics เป็ นต้น
คณะอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ทาการสรุปสาระสาคัญในการปรับปรุงไว้ในเอกสาร
เพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย ดัง Link เอกสารแนบนี้ อ้างอิง บทสรุปภาพรวม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรยังได้ประมวล PLO ของหลักสูตร จัดทาเป็ นแผนผังความคิด Mindmap (รูปที่ 1)
แสดงถึงความเชื่อมโยงของ PLO ในแต่ละข้อ พร้อมทัง้ ระบุกลุ่มของความเชื่อมโยงของ PLO ทัง้ 9 ข้อ
ประมวลความสอดคล้องของประเภท ของ PLO แต่ละประเภทสื่อสารโดยใช้สญ
ั ลักษณ์สี ดังนี้

รูปที่ 2.3 แผนผังความคิด Mindmap แสดงถึงความเชื่อมโยงของ PLO ในแต่ละข้อ
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2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders,
especially external stakeholders.
จาก Criteria ที่ 1.4 นัน้ จะเห็นว่าหลักสูตรได้ออกแบบให้ตอบสนองผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะ External Stake Holders 4 ส่วนได้แก่
• ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
• สภาวิศวกร
• ผูว้ เิ คราะห์และกาหนดนโยบายประเทศและอุตสาหกรรม
• ผูก้ าหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
ซึ่งผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียภายนอกทัง้ 4 ส่วนนี้ คณะกรรมการฯ ได้มกี ารออกแบบหลักสูตร โดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564 ได้มกี ารปรับเนื้อหารายละเอียดของวิชาให้มคี วามครอบคุมและ
ทันสมัยโดยนาเอาข้อมูลความต้องการของผูท้ มี่ สี ่วนเกี่ยวข้องทัง้ 4 ส่วน มาปรับปรุงเนื้อหาทีเ่ น้น
เกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัตเิ ข้ามาเพิม่ เติม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
Program Learning Outcome ครอบคลุมความคาดหวังของผูเ้ รียน ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
วิธกี ารวัดประเมินผลทีแ่ สดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบใน
การเรียนอย่างชัดเจน ระบุไว้ในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2564 และมีการจัดทา
รายละเอียดรายวิชาอย่างครบถ้วน ดังตัวอย่างในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างรายวิชาเปิ ดใหม่ทมี่ ขี อ้ กาหนดชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการ
เรียนรูข้ องหลักสูตร

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes
is shown to be clear.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้
จัดทาเล่ม มคอ. 2 โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็ น วิศวกรเครื่องกลทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะเฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรมอาหาร ภายใต้แนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 โดยมีการพัฒนา
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ผูเ้ รียน ให้ม ี องค์ความรูด้ า้ นวิศวกรรมเครื่องกล ควบคู่กบั เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารทีส่ อดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็ นไปตามระบบและแสดงถึงความ
สอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนระบุไว้ในเล่ม มคอ.2 หน้า 102 (อ้างอิง มคอ 2 หน้า 94-102)
ดังตัวอย่างในตารางที่ 5
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างความสอดคล้องของการออกแบบหลักสูตรกับผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
โดยใช้ Curriculum Mapping
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2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly
sequenced (progression from basic to intermediate to specialized courses), and are
integrated.
หลักสูตรฯ ได้ทาการสร้างแผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชาของหลักสูตร
(Curriculum mapping) ดังตัวอย่างในหัวข้อ 2.4 ซึ่งเป็ นการออกแบบโครงสร้างการเรียนรูใ้ ห้เป็ นไป
ตามลาดับการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ โดยในแต่ละขัน้ ตอนจะสามารถแสดงผลการเรียนรูท้ ี่เกิด ขึน้ รายปี
(Yearly Learning Outcome, YLO) ดังรูปที่ 4 ดังนี้
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รูปที่ 2.4 Learning outcome achievement (เอกสารอ้างอิง CR3)
จากรูปที่ 2.4 จะเห็นว่าได้มกี ารกระจายการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ล ะปี ที่ม ีค วาม
แตกต่างกันไป โดยเป้ าหมายสุดท้ายคือเพื่อให้เป็ นวิศวกรเครื่องกลที่มคี วามรู้และทักษะเฉพาะด้าน
วิศวกรรมอาหาร ภายในแนวคิด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี ที่ 1 ผู้เรียนจะเรียนรู้องค์ค วามรู้แ ละทักษะพื้น ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่องค์ความรูด้ า้ นวิศวกรรมพืน้ ฐานในปี ถดั ไป เมื่อสิน้ ปี ที่ 1 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุ ก ต์ ท ฤษฎีพ้นื ฐานด้านวิ ท ยาศาสตร์ เพื่อแก้ ปั ญ หาทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
- สามารถปฏิบตั งิ านในโรงงาน เป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านแปรรูปอาหาร และทางานเป็ นทีมได้
ปี ที่ 2 ผูเ้ รียนจะเรียนรูอ้ งค์ความรู้และทักษะพืน้ ฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร เมื่อสิน้ ปี ที่ 2 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุกต์ทฤษฎีทางวิศ วกรรมพื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหากระบวนการแปรรูป อาหาร
และระบบการสนับสนุนการผลิตขัน้ ต้น
- สามารถปฏิบตั งิ าน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหารได้ และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรได้
ปี ที่ 3 ผูเ้ รียนจะเรียนรู้องค์ความรูด้ ้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลประยุกต์ การจัดการ ทักษะ
และช่าง สาหรับโรงงานอาหาร เมื่อสิน้ ปี ที่ 3 ผูเ้ รียนจะ
- สามารถประยุกต์ทฤษฎี และทักษะทางวิศวกรรมอาหาร เพื่อออกแบบเครื่องจักรกล ระบบ
แปรรูป และอาคารโรงงานแปรรูปอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ
- สามารถปฏิบตั งิ าน วางแผนการผลิต และแก้ปัญหาการผลิตในสายการผลิตเบื้องต้นได้
ปี ที่ 4 ผู้เรียนจะเรียนรู้องค์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร และทักษะการแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการทางวิศวกรรมสาหรับโรงงานอาหาร เมื่อสิน้ ปี ที่ 4 ผูเ้ รียนจะ
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- สามารถประยุกต์ทฤษฎี และค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อบูรณาการสร้างสรรค์ช้นิ งาน หรือ
กระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารในยุค 4.0 ได้
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย ด้วยทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และดิจติ อล
หลัก สูตรได้ม ีก ารกาหนดสัด ส่ วนหน่ วยกิตการเรียนรู้ใ ห้ม ี ค วามเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั โดยมีการปรับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จาก 148 หน่ วยกิต (หลักสูตร ปี 2559) ลงเหลือ
139 หน่ ว ยกิ ต (หลัก สู ต ร ปี 2564) และได้ ป รั บ ควบรวมบางรายวิ ช าที่ ม ี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิศ วกรรมเครื่องกลต่อเนื่องกันให้ก ระชับ ลดจ านวนหน่ วยกิตลง มีค วามเหมาะสมมากขึ้น การ
กาหนดสัดส่วนสาระการเรียนรูใ้ นหลักสูตรปรับปรุง 2564 พอสรุปได้ดงั นี้
จานวนหน่ วยกิ ตตลอดหลักสูตร
หน่ วยกิ ต
โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
- กลุ่มความรูด้ า้ นสังคมและวัฒนธรรม
- กลุ่มความรูด้ า้ นคุณค่าความเป็ นมนุษย์และการใช้ชวี ติ
- กลุ่มความรูด้ า้ นภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มความรูด้ า้ นการคิดคานวณ การใช้เหตุผล
และเทคโนโลยี
- กลุ่มความรูด้ า้ นการเป็ นผูป้ ระกอบการ
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาเลือก
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
103 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

นอกจากนี้ได้มกี ารทดลองนาร่อง มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบจัดทาผลการเรียนรู้
ของรายวิชา (Course Learning Outcome, CLO) และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็ น
ระบบ (Constructive alignment) ซึ่งประกอบด้วยมีการก าหนดวัตถุป ระสงค์ก ารเรียน (Objective)
กระบวนการเรียนการสอน (Teaching method) และวิธีการประเมินผล (Assessment method) ใน
บางรายวิชาและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนไปสู่ผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้
กาหนดแผนโครงสร้างการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็ นระบบ โดยบูรณาการรายวิชาที่มคี วามทันสมัย
ตอบสนองต่อการยุคการเปลี่ยนแปลง รองรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 วิสยั ทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
และ เกณฑ์ผลการเรียนรูข้ องสภาวิศวกร โดยจัดทาเป็ นแผนผังความเชื่อมโยงรายวิชาหลักให้สมั พันธ์
กับผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นหัวข้อต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 แผนภาพความการจัดเรียงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง 2564)

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor
specializations.
ในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2564) นี้ ได้มกี ารปรับแนวคิดการทาให้หลักสูตรมีจุดเด่นและ
ตรงตาม PLO มากขึ้น โดยมีรายวิชาใหม่ที่เพิม่ เติมขึ้นในหลัก สูตร ทาให้หลักสูตรทันสมัย ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน และความต้ องการของ
ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหารและการเรียนรูด้ า้ นอุตสาหกรรมอาหาร
4.0 โดยมีการปรับปรุงสาระหลักอยู่ 2 ส่วน คือ
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1.) เนื้อหาความรูเ้ กี่ยวกับ Robotics และระบบอัตโนมัติ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
2.) การเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมอาหารสาหรับศตวรรษ
ที่ 21 และการเปลีย่ นแปลงในยุค Disruption
รายวิชาที่สาคัญในกลุ่มการปรับปรุง สามารถสรุปกลุ่มวิชาอยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก 4 กลุ่ม
ได้แก่
- วิ ชาเลือกทางวิ ศวกรรมเฉพาะทาง (เลือกคละกลุ่มได้)
กลุ่มวิ ศวกรรมอาหารเฉพาะทาง
10404421 การหมักเพื่อผลิตอาหารสุขภาพ
10404422 เทคโนโลยีการสกัดในงานวิศวกรรม
10404423 วิศวกรรมกระบวนการสาหรับอาหารทีแ่ ปรรูปจากนม
10404424 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขัน้ ต้น
10404425 พืน้ ฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงานวิศวกรรมอาหาร
10404426 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทางานของเครื่องฆ่าเชื้ออาหาร
10404427 การหาสภาวะที่เหมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10404428 การออกแบบการทดลองสาหรับวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรม 4.0
10404441 การออกแบบระบบแมชชีนวิชนั สาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
10404442 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่
10404443 ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
10404444 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
กลุ่มวิ ศวกรรมระบบสนับสนุนการผลิ ต
10404451 การเผาไหม้และวิศวกรรมสีเขียว
10404452 การออกแบบระบบความร้อนในงานวิศวกรรม
10404453 เครื่องจักรกลของไหลในอุตสาหกรรมอาหาร
10404454 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
10404455 วิศวกรรมการจากัดของเสีย
กลุ่มนวัตกรรมทางอาหารและการประกอบการ
10404471 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการแปรรูปด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน
10404472 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอาหารเพื่อการประกอบการ
10404473 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
10404474 ระเบียบวิธเี ชิงคานวณสาหรับโรงงานอาหารอัจฉริยะ

29
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.
หลักสูตร ได้มกี ารทบทวน และปรับปรุงตามรอบการศึก ษา 5 ปี ซึ่งได้ดาเนินการไปในปี
2564 และได้รบั การรับทราบจาก สกอ. แล้ว โดยหลักสูตร ฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เช่น
สถานการณ์ COVID19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค Disruption ทัง้ ด้านการศึกษาและอาชีพ
และมองภาพอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้า ในยุค ที่ค วามต้ องการอาชีพ หลัง COVID 19 แล้วน ามาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564 แล้ว จึงได้ประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิศวกรรม
อาหารเมื่อสาเร็จ การศึกษาไปแล้ว ควรมี ความรู้ (K: Knowledge) ทัักษะ (S: Skill) และ เจตคติ
(A : Attitute) ครบถ้วน จึงได้ถอด PLO ออกมาเป็ นกลุ่มองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียน
ดังนี้
กลุ่มองค์ความรู้ 4 ประเภท
K1 : Basic mechanical engineering knowledge
K2 : Fundamental food engineering knowledge
K3 : Specialized food engineering knowledge for industry 4.0
เป้ าหมายเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรูเ้ ฉพาะเพื่อประกอบอาชีพ 4 ด้าน
• Food robotics & automation skillful operator
• Advance food engineering academia
• Food engineering designer
• Food engineering management & entrepreneuship
K4 : Entrepreneurial knowledge
กลุ่มทักษะ 8 ประเภท
S1 : Essential workshop and hard skill
S2 : Food industry operation skill
S3 : Critical thinking
S4 : Teamwork
S5 : English proficiency
S6 : Complex problem solving in food engineering
S7 : Communication
S8 : Leadership
S9 : Teamwork
กลุ่มเจตคติ 3 ประเภท
A1 : Go-ECO mindset
A2 : COE professional ethics
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A3 : MJU Core value

การวิ เคราะห์ช่องว่าง - Gap Analysis
AUN-QA Criterion 2 – Programme Structure and Content
เกณฑ์
ย่อย
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

การดาเนิ นการในปัจจุบนั

หลักฐาน

หลักสูตร
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย และผ่านการรับทราบจาก สกอ.
แล้วเมื่อปี 2564
หลักสูตรได้รบั การออกแบบ ร้อยเรียงอย่างเป็ น
ระบบ ด้วยหลัก Backward Curriculum Design
และสามารถตอบสนอง Learning Outcome ของ
ผูเ้ รียนได้เรียบร้อยแล้ว
การจัดทาหลักสูตร ได้มกี ารนาข้อมูลย้อนกลับของ
ผูม้ สี ่วนร่วมทุกด้านมาร่วมพิจารณาแล้ว และแล้ว ดูเอกสารแนบใน
เสร็จตัง้ แต่ปี 2564
Link เนื้อหา
ในแต่ละวิชาเรียน ได้มกี ารเรียบเรียงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับ PLO เพื่อให้สามารถบรรลุ Learning
Outcome ของผูเ้ รียนแล้ว
หลักสูตรได้มกี ารจัดเรียงลาดับรายวิชาอย่างมี
หลักตรรกะ ตัง้ แต่ระดับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
และระดับเฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ทีส่ อดคล้องกับ PLO และ
ข้อบังคับของสภาวิศกร
หลักสูตร ได้เปิ ดกลุ่มเรียนเฉพาะทางเลือกด้าน
วิศวกรรมอาหารไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1. กลุ่มวิศวกรรมอาหารเฉพาะทาง
2. กลุ่มระบบอัตโนมัตสิ าหรับอุตสาหกรรม 4.0
3. กลุ่มวิศวกรรมระบบสนับสนุนการผลิต
4. กลุ่มนวัตกรรมทางอาหารและการประกอบการ

ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ
และพัฒนาต่อไป

ไม่มี
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2.7

หลักสูตร ได้มกี ารทบทวน และปรับปรุงตามรอบ
การศึกษา 5 ปี ซึ่งได้ดาเนินการไปในปี 2564 และ
ได้รบั การรับทราบจาก สกอ. แล้ว
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AUN-QA Criterion 3
Teaching and Learning Approach
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 3
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.
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 needs of industry and are aligned to the expected learning
outcomes.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กาหนด ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ
"จัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการ
ปฏิ บตั ิ ที่บูรณาการกับการทางานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน
มุ่งให้ผ้เู รียน มีทกั ษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิ ม
สร้างเสริ มทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็ นผู้ประกอบการ มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั และการสื่อสาร มีความตระหนักต อสังคมวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล อม ยึดมันในความสั
่
มพันธ ระหว างมหาวิ ทยาลัยกับ
ชุมชน ตามจุดยืนของมหาวิ ทยาลัยแม โจ ที่ว า มหาวิ ทยาลัยแห
งชีวิต บัณฑิ ตที่เป็ นนักปฏิ บตั ิ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง"
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ปรัชญาการศึกษานี้
ได้เผยแพร่ให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทราบผ่านระบบ
ออนไลน์ของสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อ้างอิง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้) จากการ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปี งบประมาณ 2565 เป็ นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษา ต้องคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการ
ดาเนินการทีผ่ ่านมา ของสถาบันอุดมศึกษาและต้องกาหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
คุณภาพ กากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว
ส่วนระดับคณะนัน้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กาหนดปรัชญาการศึกษา คือ
บัณฑิตผูม้ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (อ้างอิง ปรัชญาการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร) ดังนัน้ หลักสูตรฯ ได้พฒ
ั นาปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร คือ
"การเรียนรู้ผ่านการปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดปัญญา ความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถหล่อหลอมบัณฑิ ตสู่ความเป็ นวิ ศวกรวิ ชาชีพ
ด้านวิ ศวกรรมอาหารในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้"
ปรัชญาหลักสูตรนี้ ได้กาหนดอยู่ในเล่มมคอ 2. (อ้างอิงปรัชญาการศึกษาหลักสูตร มคอ. 2
หน้า 7) เพื่อรอการเผยแพร่ผ่านระบบ CHECO ของ สกอ. ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรดังกล่าว มีความ
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และปรัชญาการศึกษาของคณะ เมื่อได้ผ่านการ
รับทราบจาก สกอ.แล้ว และหลักสูตรได้นาขึน้ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตรแล้ว
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวทางจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์
การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม ได้กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิ ดทาการของสถาบันอุดมศึกษา ให้จดั การสอน
เป็ นรูปแบบออนไลน์ 100% ยกเว้นบางรายวิชาทีจ่ ะต้องเน้นการปฏิบตั ิ เช่น วก 498 การเรียนรูอ้ สิ ระ
ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้ามาทาโครงงานวิศวกรรมร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา
หลักสูตรได้มกี ารปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน ให้สะท้อน PLO และ ปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งเน้นด้านวิชาชีพวิศวกรรม
ประกอบกับการปฏิบตั ิ จากเดิมรายวิชาทีไ่ ด้มเี รียนการสอนด้วยวิธกี ารหลายรูปแบบ ด้วยลักษณะ
Active learning อยู่แล้ว หลักสูตรได้มกี ารประชุมหารือร่วมกัน และเริม่ นาร่องในบางรายวิชามากขึน้
โดยสรุปในภาพรวมได้ดงั นี้
การปรับปรุงการเรียนรู้และการสอน
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ในระหว่างภาคการศึกษา คณาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง ผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่อติดตามปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID และมีการเสนอแนว
ทางแก้ไขแก่คณาจารย์เมื่อพบปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษายังคงได้
เรียนรูใ้ ห้บรรลุผลสาเร็จตามผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง ตัวอย่างของการประชุมคณาจารย์ประจาเดือน
แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างวาระประชุมออนไลน์ อาจารย์ประจาหลักสูตรประจาเดือน โดยมีวาระหารือปั ญหา
การเรียนการสอนระหว่างช่วง COVID

ผลจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Online และ On-site พบว่า นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี มีการปรับตัวได้เป็ นอย่างดี บรรลุการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวัง แต่ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างจากเดิม
เช่น ผูเ้ รียนมีทกั ษะด้าน IT สูงขึน้ มากกว่าเดิม ผลตอบสนองของคณจารย์ทแี่ สดงผลการเรียนรูจ้ าก
การประเมินของนักศึกษา แสดงดังรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา ต่อคณาจารย์ผู้สอน
ในสถานการณ์ COVID 19

35
การพัฒนา มคอ 3. รูปแบบเฉพาะของหลักสูตร
• คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตร ได้จดั ทา มคอ 3. รูปแบบเฉพาะของหลักสูตร โดย
ให้ระบุ CLO ที่สามารถเติมเต็ม PLO ของหลักสูตรทุกรายวิชาแล้ว ดังตัวอย่างในรูป
3.1 (อ้างอิง เอกสารมคอ 3 รายวิชาฉบับเต็ม)

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างของ มคอ 3 ทีแ่ สดงถึง CLO และเนื้อหารายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ ยังได้ระบุความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอน CLO และ PLO ใน มคอ.
3 ไว้ดงั นี้

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างของ มคอ 3 ทีแ่ สดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับรายวิชา CLO
การพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ใน มคอ 3. คณาจารย์แต่ละท่าน ได้กาหนดรูปแบบการเรียนการสอนทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้
รูปแบบ Online-Lecture, Project-Based learning, Reflective-thinking, Peer & Group
learning, Research and Self-taught learning เป็ นต้น
• ตัวอย่างของกิจกรรมทีใ่ ช้รูปแบบของ Project base learning ได้แก่ รายวิชา วก 306
การทาความเย็น
(อ้างอิงตัวอย่างกิจกรรมรายวิชา วก306)
ในรายวิชานี้ ผูส้ อนได้ใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนทีม่ สี ่วนช่วยสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ รูจ้ กั วิธแี สวงหาความรูแ้ ละปลูกฝั งให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ด้วยการใช้วธิ เี รียนรูแ้ บบ Project Based Learning มอบหมายงานกลุ่มทีใ่ ห้ออกแบบระบบทา
ความเย็นเพื่อเก็บผลผลิตทีแ่ ต่ละกลุ่มสามารถเลือกได้เอง
โดยต้องกาหนดปริมาณการ
จัดเก็บผลผลิตในห้องเย็นได้เอง และต้องค้นคว้าหาอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมในการจัดเก็บผลผลิต
นัน้ เอง วางผังการจัดวางผลผลิตในห้องเย็นเอง รวมถึงเลือกคอยล์เย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์
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ร้อนและหอผึง่ เย็น (Cooling tower) จากแค็ตตาล็อกที่มอี ยู่บนฐานข้อมูลของบริษทั ผูข้ าย
รวมถึงออกแบบและเลือกขนาดท่อของสารทาความเย็นประกอบระบบทาความเย็นทัง้ หมด
ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูท้ ี่
หลากหลาย
• ตัวอย่างของกิจกรรมทีใ่ ช้รูปแบบของ Reflective thinking ได้แก่ รายวิชา วก 306
การทาความเย็น
(อ้างอิงตัวอย่างกิจกรรม Reflective Thinking รายวิชา วก306)
ผูส้ อนใช้แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด
(Reflective
Thinking) ด้วยการมอบหมายงานกลุ่ม
o ใช้การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาจากงานทีไ่ ด้มอบหมาย
o ผูส้ อนทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยง คอยแนะชี้ทางการทางาน และให้ผเู้ รียนสะท้อน
คิดในกลุม่ (FOCUS GROUUP)
o ใช้การเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน เช่น แนะแนวทางในการออกแบบ
เพื่อให้เกิดการสะท้อนความคิดนักศึกษา การสะท้อนการคิดโดยการนาเสนอ
งาน และมีการคอมเม้นต์งานหลังนาเสนอ พร้อมทัง้ แนะแนวทางในการทา
รายงานรูปเล่มให้สมบูรณ์ขน้ึ
o ในการสะท้อนคิดจากการทางานกลุ่มสามารถโยงเข้ากับการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนเข้าใจได้ง่าย และมองภาพได้ชดั ขึน้
o จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูอ้ ยู่เสมอ
• ตัวอย่างของ Peer-Group learning ได้แก่ รายวิชา วอ 492 โครงงานวิศวกรรม
(อ้างอิงตัวอย่างกิจกรรม วอ 492 โครงงานวิศวกรรม)
ในปี การศึกษา 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ขอความ
ร่วมมือให้ลดการจัดการสอนแบบ on site หลักสูตรจึงปรับปรุงจัดการสอนแบบแก้ไขปั ญหา
(Problem-Based Learning) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการทางานเป็ นกลุ่ม 6 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-8 คน และมีคณาจารย์ทปี่ รึกษา 3 คน โดยได้หวั ข้อการพัฒนาเครื่อง
อบแห้งแบบแสงอาทิตย์ แต่ละกลุ่มต้องแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของสมาชิก โดยให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็ นผูน้ ากลุม่ ในแต่ละหัวข้อ แสดงความมีปฎิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
ในการระดมความคิดเห็น การอภิปราย ต้องรายงานความก้าวหน้าและหารือกับคณาจารย์ที่
ปรึกษา แบบ on line ผ่านโปรแกรม MS Team ซึ่งเป็ นการปลูกฝั งให้มคี วามรับผิดชอบต่อ
หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั ในงานกลุ่ม โดยทีท่ ุกคนได้เสนอความคิดเห็น จัดอภิปรายเสวนางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้คน้ คว้า และประเมินผลโดยการนาเสนอกับคณาจารย์ประจาหลักสูตรแบบ on
line การนาเสนอประกอบด้วยเนื้อหา การออกแบบเครื่องพร้อมทัง้ ราคา บทนาวัสดุทใี่ ช้อบ
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ราคาผลิตภัณฑ์
ผูป้ ระกอบการ

จุดคุม้ ทุน

การตลาด

เพื่อฝึกในนักศึกษาไดมีกรอบความคิดของ

รูปที่ 3.5 การสอนแบบ Peer-Group Learning หัวข้อการพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบ
แสงอาทิตย์

• ตัวอย่างของ Research & Self-taught learning ได้แก่ วอ 498 การเรียนรูอ้ สิ ระ
(อ้างอิงตัวอย่างกิจกรรม วอ 498)
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วิชา วอ 498 เรียนรูอ้ ิสระ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์
ความรูใ้ หม่ (Research-Based Learning) ในบางงาน ผูเ้ รียนมีโอกาสบูรณาการความรูก้ บั
ศาสตร์อ่นื ๆ เช่น ทางเกษตร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมชีวภาพ โดยนิยามงานวิจยั
วิศวกรรมอาหารภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบใหม่ทพี่ ง่ึ พาความรู้ และ
เทคโนโลยีจากการทดลองปฏิบตั สิ ู่การพัฒนาเป็ นความรูน้ วัตกรรม
เพื่อสร้างเกษตรและ
อาหารมูลค่าสูงจากพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมทางอาหาร
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ทีก่ าหนดให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม
ในปี การศึกษา 2/2564 เนื่องจากสถาการณ์ โควิด 19 และประสบการณ์ในการส่ง
นักศึกษากลับในวิชา วอ 497 เรียนรูอ้ ิสระ หลักสูตรได้นากลับมาประเมินสถานการณ์จงึ ขอ
ความร่วมมือให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา วอ 498 เรียนรูอ้ สิ ระ จึงทาให้มนี ักศึกษาเลือกเรียน
เป็ นจานวนมาก จานวน 37 คน จากนักศึกษาทัง้ หมด 40 คน คิดเป็ น 92.5 เปอร์เซ็นต์ จาก
ปัญหาทีน่ ักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน วอ 498 จะจบล่าช้า หลักสูตรจึงปรับปรุงโดยได้กาหนดให้
นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้ากับคณาจารย์ทปี่ รึกษา
และกาหนดช่วงเวลาการ
ประเมินผล ผ่านทาง MS Team นักศึกษาจึงมีความกระตือรือร้นและจบตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
โดยหัวข้องานวิจยั วิชา วอ 498 เรียนรูอ้ ริ ะ และอาจารย์ทปี่ รึกษาต้องการพัฒนาเป็ นความรู้
เพื่อสร้างเกษตรและอาหารมูลค่าสูงจากพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสอดคล้องกับ
นโยบายอุดมศึกษาและกลุ่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทเี่ น้นพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม ดังนัน้ การเรียนรูอ้ สิ ระ จึงเป็ นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Research &
Self-taught Learning ดังนัน้ นักศึกษาจะต้องทดลอง ฝึกปฏิบตั งิ าน ทากรณีศกึ ษา อภิปราย
สรุปผล และเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่และนวัตกรรม โดยนักศึกษา
เมื่อผ่านวิชา วอ 498 เรียนรูอ้ สิ ระ ต้องสามารถนาเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์
พืน้ ฐานมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์และนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้
ตารางที่ 3.1 หัวข้อการทาวิจยั ในรายวิชาการเรียนรูอ้ สิ ระ ปี การศึกษา 2564
หัวข้องานวิจยั วิชา วอ 498 เรียนรูอ้ ริ ะ
อาจารย์ทปี่ รึกษา
การศึกษาการใช้แรงดันสูงในลูกมะพร้าว
อ.มุกริน หนูคง
กากมันสาปะหลังอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.ดร.ฤทธิชยั อัศวราชันย์
นวัตกรรมเม็ดบีดส์สารสกัดดอกดาวเรือง
อ.ดร.ภานาท แสงเจริญรัตน์
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟสกัดเย็น
อ.ดร.ภานาท แสงเจริญรัตน์
การศึกษาการอบแห้งแครอทด้วยเครื่องอบแห้งแบบถัง
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
ทรงกระบอกหมุนร่วมรังสีอนิ ฟาเรด
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หัวข้องานวิจยั วิชา วอ 498 เรียนรูอ้ ริ ะ
อาจารย์ทปี่ รึกษา
การลดระยะเวลาการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพรด้วยการใช้รงั สี ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
อินฟาเรด
ผลของก๊าซโอโซนต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษา รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้า
กล้วยหอมทองสด
เลิศ
กลางพัฒนาระบบการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลนิ าด้วยระบบถังปิ ด รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้า
อัจฉริยะเสริมหลอดไฟแอลอีดี
เลิศ
การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลภาพถ่าย 3 มิติ
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
การคัดแยกเมล็ดข้าวด้วย Computer Vision
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
การศึกษาและปรับปรุงเครื่องปิ ดผนึกสุญญากาศ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ ์
ผงโปรตีนจากแมลง
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก้วมังกรทอดกรอบด้วยการ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
ทอดสุญญากาศ
ผลของวิธกี ารแปรรูปชาก่อนการปลูกแห่งในการผลิตชาดอกไม้ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
เพื่อสุขภาพ
สภาวะที่เหมาะสมในการ พอดีล้นิ จีท่ อดกรอบโดยการทอด ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
สุญญากาศ
การผลิตนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากการหมักเห็ดถัง ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
เช่าสีทองในชาเขียว
การผลิตนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากการหมักเห็ด
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
หลินจือในน้าลาไย
นอกเหนือจากวิชาทีไ่ ด้ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว
คณาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้
เทคนิคการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรูเ้ นื้อหาและพัฒนา
ทักษะด้านวิศวกรรมอาหารให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้
ในการกิจกรรมการเรียนรูข้ องนักศึกษานัน้ คณาจารย์ประจาหลักสูตร ได้มกี าร
ประชุมหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจาเดือน
และได้มกี ารแลกเปลีย่ นลักษณะการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาในแต่ละชัน้ ปี ในปี 2564 ทีผ่ ่านมา ได้มกี ารประชุมหารือ และสรุปลักษณะ
การเรียนรูข้ องนักศึกษาในแต่ละชัน้ ปี หากพบว่ามีประเด็นทีส่ ามารถเพิม่ เติมความสามารถใน
การเรียนรูใ้ ห้แก่นักศึกษาได้ หลักสูตรฯจะมอบหมายให้คณาจารย์ช่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านวิชาการเพิม่ เติม ตัวอย่างเช่น
รายวิ ชา วก 206 กลศาสตร์ของไหล (อ้างอิงเอกสารกิจกรรมเสริม วก 206)
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o ดร.ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร ได้รบั ทราบเบื้องต้นว่า นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 มี
จุดอ่อนด้านคณิตศาสตร์แคลคูลสั
จึงได้มกี ารทากิจกรรมทบทวนรายวิชา
แคลคูลสั
เฉพาะในส่วนทีจ่ าเป็ นต่อการเรียนรู้รายวิชา ผูส้ อนจึงได้จดั
กิจกรรมการทบทวนใน 3 หัวข้อ คือ
▪ การเปลีย
่ นหน่วย
▪ การอินทิเกรต
▪ การหาอนุพน
ั ธ์
โดยกิจกรรมนี้ไม่ได้บงั คับผูเ้ รียนแต่อย่างใด ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ เพียงแต่ผสู้ อน
พูดโน้มน้าวให้เห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมนอกเวลาเรียนนี้เพื่อแก้ปัญหาของตัวผู้เรียน
เองทีย่ งั คงต้องเรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อกี หลายวิชาในอนาคต ซึ่งผูส้ อนได้หาคลิป
วีดโิ อการสอนเกี่ยวกับการเปลีย่ นหน่วย การอินทิเกรต และการหาอนุพนั ธ์ ใน Youtube และ
แนะให้เข้าดูเองตามสะดวก จากนัน้ ผูส้ อนได้จดั ทาแบบฝึกหัดให้ผเู้ รียนได้ทาโดยล้อไปกับแต่
ละคลิปวีดโิ อ ซึ่งมีกาหนดการส่งแบบฝึกหัดทีช่ ดั เจนทางสื่อการสอนใน Microsoft Team
นอกจากนัน้ ผูส้ อนยังได้อพั โหลดเฉลยแบบฝึกหัดให้ผเู้ รียนได้ตรวจทานเพื่อให้ทราบถึงผล
การทาแบบฝึกหัดของตนเองอีกด้วย ผลการเข้าร่วมโครงการนี้นับได้จากการส่งแบบฝึกหัด
เข้าระบบพบว่า
o การเปลีย่ นหน่วย มีผเู้ ข้าร่วม 34 คนจากทัง้ หมด 36 คน คิดเป็ น 94.4%
o การอินทิเกรต มีผเู้ ข้าร่วม 27 คนจากทัง้ หมด 36 คน คิดเป็ น 75.0%
o การหาอนุพนั ธ์ มีผเู้ ข้าร่วม 33 คนจากทัง้ หมด 36 คน คิดเป็ น 91.7%
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทาให้ผลการเรียนในการสอบครัง้ ถัดมาทีเ่ หลือของผูเ้ รียนโดยภาพรวมที่
มีการใช้ความรูเ้ กี่ยวกับการเปลีย่ นหน่วย การอินทิเกรต และการหาอนุพนั ธ์ดขี น้ึ เป็ นลาดับ

ภาพรวมของการเรียนรู้ในแต่ละชัน้ ปี (Yearly Learning Outcome)
หลักสูตรวิศวอาหารได้ประมวลการเรียนรูข้ องนักศึกษาในแต่ชนั ้ ปี ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดและวิธกี ารเรียนการสอนของแต่ละชัน้ ปี
ชัน้ ปี ที่
รายละเอียด
YLO 1

Teaching and Learning
Activity

- สามารถประยุ ก ต์ ท ฤษฎี พ้ืน ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ - คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ120)
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- สามารถปฏิ บ ัติ ง านในโรงงาน เป็ น ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านแปรรู ป - ก า ร เ ขี ย น แ บ บ ด้ ว ย
อาหาร และทางานเป็ นทีมได้
โปรแกรม Autocad
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐานช่วยในการ (อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ102)

คานวณ
- สามารถเขียนแบบและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้

YLO 2

- สามารถประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ท างวิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน เพื่ อ - กลศาสตร์ของไหล

แก้ปัญหากระบวนการแปรรูปอาหาร และระบบการสนับสนุ น
การผลิตขัน้ ต้น
- สามารถปฏิบตั ิงาน ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอาหารได้
และวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรได้
- สามารถแปรรูปอาหารและเข้าใจหลักเคมีและจุ ลชีวะทาง
อาหารได้
YLO 3 - สามารถประยุก ต์ทฤษฎี และทัก ษะทางวิศ วกรรมอาหาร
เพื่อออกแบบเครื่องจักรกล ระบบแปรรูป และอาคารโรงงาน
แปรรูปอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ
- สามารถปฏิบ ัติง าน วางแผนการผลิต และแก้ ปั ญ หาการ
ผลิตในสายการผลิตเบื้องต้นได้

YLO 4

- การเรี ย นการสอนทัก ษะ
ปฏิ บ ั ติ ง านโรงงานอาหาร
แบบบูรณาการ
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ201)

- เคมี แ ละจุ ล ชี ว วิ ท ยาทาง
อาหาร
- การเรี ย นการสอนทัก ษะ
ปฏิ บ ั ติ ง านโรงงานอาหาร
แบบบูรณาการ
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ201)
- การทาความเย็น
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ306)
- คุณสมบัตทิ างกายภาพของ
ผลผลิตเกษตรและอาหาร
- เครื่องสูบและพัดลม
- การเรี ย นการสอนทัก ษะ
ปฏิ บ ั ติ ง านโรงงานอาหาร
แบบบูรณาการ
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ201)
- สามารถประยุ ก ต์ ทฤษฎี และค้น หาองค์ค วามรู้ใ หม่ เพื่อ วอ490 สั ม มนาวิ ศ วกรรม
บูรณาการสร้างสรรค์ช้นิ งาน หรือ กระบวนการทางวิศวกรรม อาหาร
เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอาหารในยุค 4.0 ได้
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ490)
- สามารถสื่อสารกับ กลุ่ ม คนที่หลากหลาย ด้วยทัก ษะด้าน วอ491 ปฏิบตั ิการวิศวกรรม
ภาษา เทคโนโลยี และดิจติ อล (อ.เอ็กซ์)
อาหาร
(อ้างอิง กิจกรมวิชา วอ491)
วอ492 โครงงานวิศวกรรม
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ492)
วอ 497 สหกิจศึกษา
วอ 498 การเรียนรูอ้ สิ ระ
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(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ498)
- การเรี ย นการสอนทั ก ษะ

ปฏิ บ ั ติ ง านโรงงานอาหาร
แบบบูรณาการ
(อ้างอิง กิจกรรมวิชา วอ201)
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในสภาวการณ์ปกติ หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาได้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ
กิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้ พร้อมจัดสรรงบประมาณทีเ่ กี่ยวข้อง และหางบประมาณจาก
โครงการของมหาวิทยาลัยอยู่เป็ นประจาทุกปี ได้แก่
• การทากิจกรรมโครงงานในวิชาเรียน (วอ 492)
• การศึกษาดูงานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาเรียนในงานวิศวกรรมอาหาร
• การศึกษาค้นคว้าหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้อง (วอ 490)
• การประกวดผลงานทางวิชาการในเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมอาหาร
(พัฒนางานจาก วอ 498)
• การฝึกงานต่างประเทศ (วอ 499)
• การเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ The 8th International and National
Conference on Food Engineering Network of Thailand"
• การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8
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ในปี การศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
"The 8th International and National Conference on Food Engineering Network of
Thailand"
การประชุมวิ ชาการวิ ศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8
Next-Step Innovations in Food Engineering during COVID-19 Crisis
อ้างอิง www.fenett2022.weebly.com
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รูปที่ 3.6 เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ FENETT2022 เพื่อเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ในการนี้ หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ Univerisiti
Putra Malaysia และ สถาบันเครือข่ายในประเทศ อีก 7 สถาบัน งานประชุมวิชาการนี้ เป็ นแหล่งที่
นักศึกษาได้มโี อกาสเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยการนาเสนอบทความทางวิชาการ ทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ในงานนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี งาน FENETT2022 มีจานวน นศ.ป.ตรี ทีเ่ ข้า
ร่วม 14 คน จานวน อ. ที่เข้าร่วม 5 คน มีจานวนผลงานที่เข้าร่วม 6 โครงการ และจานวนผลงานที่
ได้รบั รางวัล 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมสาหรับการหมักไมซีเลียมหลินจือในน้ าลาไย
รางวัล : รางวัลผูน้ าเสนอผลงานในระดับเหรียญเงิน:
โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
นักศึกษา : วันวิสา เหล่าสมาธิกุล และ สุกลั ญา ฮาดดา
อาจารย์ทปี่ รึกษา : กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทะนงการกิจ และนักรบ นาคประสม
การพัฒนาระบบเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลนิ ่าด้วยการเสริมหลอดไฟแอลอีดใี นระบบถังปิ ดอัจฉริยะ
รางวัล : รางวัลผูน้ าเสนอผลงานในระดับเหรียญเงิน:
: โครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี สาขานวัตกรรมอาหาร และหลังการเก็บเกี่ยว
นักศึกษา: ณัฐพล ไชยวงค์, บุษบรรณ วงศ์สงิ ห์ขนั , มาลินี แสงมณี และ ยุพารัตน์ เครือวิเสน
อาจารย์ทปี่ รึกษา : สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ
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รูปที่ 3.7 ผลรางวัลจากการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับป.ตรี ทีส่ ะท้อนการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรร
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กิ จกรรม Young Smart Farmer
ในปี 2564 ที่ผ่าน สถานการณ์ COVID 19 ทาให้กจิ กรรมฝึกงานต่างประเทศต้องชะลอตัวไป
แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมหลักสูตรฯ ได้ให้นักศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพเข้าร่วมโครงการ Young Smart
Farmer ของมหาวิทยาลัยฝึกความเป็ นผูป้ ระกอบการ และยังให้โอกาสนาเสนอทางวิชาการงาน
วิศวกรรมอาหารแห่งชาติในรูปแบบเป็ นแบบ Online และเข้าร่วมประกวดผลงาน Startup Thailand
League รอบภูมภิ าค (ภาคเหนือ) โดยใช้งานทีม่ าจากงานวิจยั และวิชาเรียนรูอ้ สิ ระ แสดงให้เห็นถึง
หลักสูตรฯ ก็ได้มกี ารดาเนินงานทีแ่ สดงถึงการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
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การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 3 กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้
เกณฑ์
ย่อย
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

การดาเนินการในปั จจุบนั

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบตั แิ ละพัฒนา
ต่อไป
ไม่มี

หลัก สู ต รฯ ได้ จ ัด ท าปรัช ญาการศึ ก ษาที่
มคอ 2.
ส อ ด ค ล้ อ ง ป รั ช ญ า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิ ท ยาลัย และได้ แ สดงให้ เ ห็ น อย่ า ง
ชัดเจนและสื่อสารไปยังผู้มีส่ วนได้ส่ ว นเสีย
ทั ้ง หมด นอกจากนี้ ย ั ง แสดงให้ เ ห็ น เพื่ อ
สะท้อนให้เห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการสอนและ
- การเรีย นการสอนแบบ online
การเรียนรูแ้ สดงให้เห็นว่านักเรียนมีส่วนร่ วม
ของปี 1 นั ก ศึก ษาไม่ค่อยกล้าที่
ในกระบวนการเรียนรู้
จะมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ได้ดาเนิน กิจกรรมการเรียนการ
-บางวิชาหรือกิจกรรมมีแผนการ
สอนแสดงการเรียนรูเ้ ชิงรุกของนักเรียนแล้ว
ปรั บ ปรุ ง แต่ ไ ม่ ส ามารถท าได้
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการสอนและ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ โควิด 19
การเรี ย นรู้ แ สดงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ทาให้การเรียนรูใ้ นเชิงปฏิบตั ิก าร
เรียนรูว้ ธิ กี ารเรียนรู้ และปลูกฝังให้นักเรียนมี
เอกสารแนบตาม ต้ อ งหยุ ด ชะงัก ไปบางช่ วง และ
ความมุ่งมันในการเรี
่
ยนรูต้ ลอดชีวติ แล้ว
บางชัน้ เรียน
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการสอนและ Link ในเนื้อหา
การเรีย นรู้แ สดงการปลู ก ฝั ง ให้นัก เรีย น มี
- หากสถานการณ์ CoVID 19
ควา ม คิ ด ใ ห ม่ ๆ ควา ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
คลี่คลาย หลักสูตรฯ วางแผนทีจ่ ะ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก ร อ บ ค ว า ม คิ ด ข อ ง
ด าเนิ น การการเรี ย นการสอน
ผูป้ ระกอบการแล้ว
เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ บ ร ร ลุ
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการสอนและ
วัตถุประสงค์ของ PLO และ YLO
การเรียนรู้ได้รบั การปรับปรุงอย่า งต่อ เนื่ อ ง
ตามทีต่ งั ้ เป้ าหมายไว้
เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า มีความเกี่ย วข้อ งกับ ความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังแล้ว
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AUN-QA Criterion 4
Student Assessment
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 4
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching
and learning objectives.
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.

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.

ในการดาเนินงาน ปี 2564 ทีผ่ ่านมา หลักสูตรฯ ได้มกี ารประเมินผูเ้ รียน ให้มคี วามสอดคล้อง
กับโครงสร้างและผลสัมฤทธิ ์ของการเรียนรูท้ คี่ าดหวังดังนี้
นักศึกษารับเข้าใหม่ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565
หลักสูตร มีระบบการรับนักศึกษาเข้าเรียนใหม่ ตามขัน้ ตอนของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ
TCAS ที่ม หาวิทยาลัยได้จ ัด ขึ้น (อ้างอิง ระบบ MJU-TCAS) หลัก สู ตรมีก ารประเมิน ผู้เรียนโดย
ประเมินจากหลักฐานทางการศึกษา และ Portfolio ที่ผู้เรียนได้ย่นื สมัครมาตามเกณฑ์ของหลักสูตร
เพื่อเป็ นการคัดกรองเบื้องต้น
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ผลการประเมินหลักฐานดังกล่าว พบว่า 100% ของผู้สมัครเรียนมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างและผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรได้ประเมินผู้เรียน
สมัครใหม่ รอบ TCAS 1 และ TCAS 2 ก่อนการแนะแนวหลักสูตรออนไลน์ ตามภาพหลักฐานที่ 2.1
เพื่อให้แน่ใจว่า หลักสูตรได้ส่อื สารกับผูเ้ ข้าเรียนใหม่ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รูปที่ 4.1 การแนะนาหลักสูตรวิศวกรรมอาหารผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ผลการประเมินดังกล่าว เป็ นการประเมินเบื้องต้น อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ใน
หลักสูตรแล้ว หลักสูตรฯ ก็จะดาเนินการตามขัน้ ตอนให้นักศึกษาใหม่บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้เป็ น วิ ศวกรเครื่องกลที่ มี ความรู้แ ละทักษะเฉพาะทางด้ านวิ ศวกรรมอาหาร ภายใต้
แนวคิ ด GO-ECO ในยุคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 ต่อไปตามลาดับ
นักศึกษาปัจจุบนั หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564 และหลักสูตรปรับปรุง 2559
หลักสูตรฯ มีการประเมินผูเ้ รียนในหลักสูตรปั จจุบนั ทัง้ หลักสูตรปรับปรุง 2564 และหลักสูตร
ปรับปรุง 2559 อย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษาโดยให้มคี วามสอดคล้องเชิงโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ ์
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาตามเนื้อหาที่
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กาหนดไว้ ซึ่งออกแบบให้ตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิน สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจนตามแบบฟอร์ม มคอ 3 และ มคอ 4 ซึ่งกาหนดให้แจ้ง
นั ก ศึก ษาเมื่อเปิ ด ภาคเรียน เอกสาร มคอ 3 และ มคอ 4 ของทุ ก รายวิช าสามารถเข้าถึง ได้ จ าก
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง เว็บไซต์ มคอ 3 และ มคอ 4 ของมหาวิทยาลัย)
ในรอบปี ที่ผ่านมา หลัก สูตรฯ ได้เริ่ม ทดลองปรับ เปลี่ยนบางรายวิช ามากขึ้น โดยเฉพาะ
รายวิชาที่คณาจารย์ประจาหลักสูตรเป็ นผู้สอน ให้การประเมินผลการเรียนรูใ้ ห้มคี วามสอดคล้องกับ
PLO 2563 ดัง นัน้ รู ปแบบการประเมิน ผู้เรียนจึง เป็ น การทดลองน าร่ องในบางรายวิช าของสาขา
วิศวกรรมอาหาร ทัง้ นักศึกษาทีใ่ ช้หลักสูตรปรับปรุง 2564 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 ทัง้ นี้ เท่านัน้
ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของคณาจารย์แต่ละท่านที่จะอาสาสมัครใช้ PLO 2563 ในรายวิชานัน้ ๆ หาก
รายวิชาใดไม่พร้อม ก็สามารถใช้ PLO ฉบับ 2562 ต่อไปได้
ตัวอย่างรายวิชาทีไ่ ด้มกี ารปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับ PLO ปี 2563 ได้แก่
10401110 วัสดุวศิ วกรรม (อ้างอิง มคอ3 วัสดุวศิ วกรรม)
วก206 กลศาสตร์ของไหล (อ้างอิง มคอ3 206)
วอ340 การควบคุ ม คุ ณ ภาพในอุ ตสาหกรรมอาหารและการจัด การด้านวิศ วกรรม
อาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ340)
วอ326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ (อ้างอิง มคอ3 วอ326)
วอ490 สัมมนาวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ490)
วอ492 โครงงานวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ492)
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
(อ้างอิง มคอ3 วอ440)
วอ421 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
(อ้างอิง มคอ3 วอ421)
ตัวอย่างรูปแบบของการประเมิน ผลการเรียนรู้ในรายวิชา ทีส่ อดคล้องกับ PLO แสดงดังรูปที่
4.2 และ 4.3 ดังนี้
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รูปที่ 4.2 ผลลัพธ์การเรียนรูร้ ายวิชาการ วก206 กลศาสตร์ของไหล
ทีเ่ ชื่อมโยง PLO CLO เนื้อหาในรายวิชาเรียน (อ้างอิง มคอ3 206)

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างของวิธกี ารประเมินผล วิธกี ารสอน และผลลัพธ์การเรียนรูข้ องวิชา วก206
กลศาสตร์ของไหล ทีร่ ะบุอยู่ในมคอ 3 (อ้างอิง มคอ3 206)
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นักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
ก่อนสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รบั การประเมินการเรียนรู้ ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี 2556 (อ้างอิง ข้อบังคับ ป.ตรี 2556) ซึ่งระบุไว้ว่า นักศึกษา
จะต้อง
1. ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ และจะต้องไม่ม ี
รายวิชาใด ๆ ได้รบั อักษร I หรือ OP
2. ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าทีก่ าหนด
3. ต้องได้รบั แต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมทัง้ หมดทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียน ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ต้ อ งผ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ พัฒ นานั ก ศึ ก ษาตามระเบี ย บที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ในส่วนของข้อ 1 2 และ 3 นัน้ มหาวิทยาลัยมีระบบการกากับติดตามผลการเรียนรูข้ อง
นักศึกษาผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทาให้หลักสูตรสามารถทราบได้ว่านักศึกษามีผลการ
เรียนรูก้ ่อนสาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับใด ส่วนข้อที่ 4 นัน้ ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตร นักศึกษา
จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และถูกบันทึกจากหลักฐานระเบียนกิ จกรรมนักศึกษา
กิ จกรรมของมหาวิ ทยาลัย (อ้างอิง http://www.msat.mju.ac.th/ ) ทาให้ผเู้ รียน และ หลักสูตรฯ
สามารถติดตามผลการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังของผูเ้ รียนได้เป็ นตามลาดับ ดังรูปที่ 4.4

54

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างระเบียนกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit,
communicated to students, and applied consistently.
หลักสูตรฯ มีวธิ กี ารประเมินผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย ขึน้ อยู่กบั ลักษณะสาระการเรียนรูข้ อง
รายวิชา ดังนี้ (1) Project (2) Oral & poster & PPT presentation (3) Written exam-Essay / Multiple
/Choice exam (4) Short answer test (5) Assignment/Homework (6) Draft of manuscript (7)
Laboratory test และ (8) Mini-thesis ส่วน การกาหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน
ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและได้ส่อื สารให้ผู้เรียนรับทราบ โดยให้
ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ. 03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประมวลการ
สอน (Course syllabus) ซึ่งใช้แจกและทาความเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ ในคาบแรกของชัน้
เรียน ดังเช่น รายวิชา วก306 การทาความเย็น ใช้รูปแบบการสอนแบบ Project based learning
(อ้างอิ งกิ จกรรมรายวิ ชา วก306) เป็ นต้น
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4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied
consistently.
หลักสูตรฯ ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนรายวิชา โดยให้ทุกรายวิชา
ใช้เอกสาร มคอ. 03 ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแบบประเมินผลการเรียน
(Course Progressive Summary Report) และเอกสาร มคอ 3 นี้ จะมีการแจกให้นักศึกษาทราบถึง
เกณฑ์การประเมินก่อนเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้
ก าหนดให้นัก ศึก ษาต้องทาการประเมิน การสอนของคณาจารย์ โดยจะแยกเป็ นรายบุค คล และมี
ผลรวมของทัง้ หลักสูตร โดยมีการจาแนกคาถามไว้ดงั ต่อไปนี้
1. จัด การเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิช า(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่
กาหนดไว้
2. ผูส้ อนชี้ให้ผเู้ รียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่
เรียนต้องมีพน้ื ฐานความรูจ้ ากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็ นพืน้ ฐานสาคัญสาหรับการ
เรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึง การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่ างๆกับวิชาที่เรียน
ผูส้ อนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
3. ผู้สอนทาการวัดผล และประเมิ นผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ ระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิ ชาและ/หรือแผนการสอน
4. ผู้สอนเปิ ด โอกาสให้นั ก ศึก ษาซัก ถามและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่ วมกัน ทัง้ ใน และนอก
ห้องเรียน
5. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็ นกันเอง มีความเหมาะสม
และเท่าเทียมกัน
6. ผู้สอนให้ข้อมูล หรือแนะน าหนั ง สือ ตารา หรือแหล่ ง ค้น คว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเอง
7. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับ เนื้อหาวิช า บริบท และสภาพแวดล้อม
ปั จจุบนั ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
8. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี ามอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การว่ากล่าว
ตักเตือน แนะนาตัวอย่าง ฯลฯ
9. มีวธิ ถี ่ายทอดความรูท้ เี่ หมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้
10. ให้ผู้เรียนได้ศึก ษาค้น คว้าและน าความรู้ม าวิเคราะห์ สัง เคราะห์อย่างมีเหตุ ผล หรือ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปั ญญา)
11. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกาหนด
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หลังจากเสร็จสิน้ ภาคการศึกษาแล้ว ผูเ้ รียนทุกคน จะต้องทาการประเมินผูส้ อนตามความเป็ น
จริงโดยให้คะแนนเต็ม 5 จากถามข้างต้น จะสังเกตได้ว่า คาถามที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล ซึ่งแสดงถึงการให้คะแนนและแผนการให้คะแนนทีใ่ ช้ประเมินผูเ้ รียน มีความเทีย่ งตรง
หรือไม่ มีความเชื่อมันและโปร่
่
งใสเพียงใด ลักษณะการให้คะแนนรายแก่ผสู้ อนรายบุคคลและรายวิชา
แสดงดังรูปที่ 4.5 ดังนี้

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างของผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาแต่ละรายวิชา
หลังจากเสร็จสิน้ ภาคการศึกษา
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รูปที่ 4.6 ก.

รูปที่ 4.6 ข ผลการประเมินการเรียนการสอนภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
ประจาปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 (ก) และ 2 (ข)
นอกจากนี้ ระบบประเมิน การเรียนการสอนรายวิช า ยัง สามารถประมวลผลออกมาเป็ น
ภาพรวมของการเรียนการสอนของหลักสูตรด้วย ในรูปที่ 4.6 แสดงให้เห็นผลประเมินการเรียนการ
สอนในภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร เมื่อประมวลค่าเฉลี่ยของผลการเรียนการสอนแล้ว
พบว่า ค่าเฉลี่ยการเรียนการสอน อยูใ่ นระดับคะแนน 4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00 จึงอนุ มานได้ว่า
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การเรียนการสอนในภาพรวม เป็ นไปได้ดี เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงรวมไปถึง เกณฑ์การให้
คะแนนและแผนการให้คะแนนในภาพรวมของหลักสูตรฯ เพื่อยืนยันความเที่ ยงตรง ความ
เชื่อมันและความโปร่
่
งใสในการประเมิ นผู้เรียน ถูกใช้ในการประเมิ นได้อย่างถูกต้อง
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.
ในรอบปี ทผี่ ่านมา หลักสูตรได้เริม่ มีการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรูท้ ชี่ ดั เจนขึน้ มีราย
วิชาการนาร่องการประเมินโดยใช้รูปแบบของ Marking schemes ทีม่ คี วามเหมาะสมกับผูเ้ รียน ใน
ลักษณะของ Rubric score ตัวอย่างของรายวิชาทีใ่ ช้ Rubric score ในการประเมินผูเ้ รียน ได้แก่
วอ490 สัมมนาวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ490)
วอ492 โครงงานวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ492)
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
(อ้างอิง มคอ3 วอ440)
ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.7 และ 4.8
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รูปที่ 4.7 ตัวอย่างของ Marking scheme ของรายวิชา วอ490 สัมมนาวิศวกรรมอาหาร
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รูปที่ 4.8 ตัวอย่าง Marking scheme ของรายวิชา วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาล
เพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected
learning outcomes of the programme and its courses.
ในการเรียนการสอน คณาจารย์ได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีวิธีการ
ประเมินผลหลายรูปแบบ สามารถสรุปตัวอย่างรายวิช าที่สาคั ญในหลักสู ตรที่ให้วิธีก ารประเมิน ผล
หลายรูปแบบ ซึ่งได้ระบุไว้ในมคอ 3 ของแต่ละรายวิชา พอสรุปได้ดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างรายวิช าที่ม ีก ารประเมิน ผู้ เรี ยนที่ หลากหลายให้ ส อดคล้ องโครงสร้ า งกับ
ผลสัมฤทธิ ์ของผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
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รายวิ ชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564

วิ ธีการประเมิ นผล
(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

10400407 ทักษะดิจทิ ลั ในศตวรรษที่ 21
10404100 ความรูเ้ บื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม
10404102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรับวิศวกร
10404103 เขียนแบบวิศวกรรม
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวติ ประจาวัน
วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วก301 การถ่ายเทความร้อน
วอ311 หน่วยปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขัน้ ต้น
วอ326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้
วอ340 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารและการจัดการด้าน
วิศวกรรมอาหาร
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
วก433 เครื่องสูบและพัดลม
วอ490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร
วอ491 ปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิศวกรรมอาหาร
วอ492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรูอ้ สิ ระ

รายวิ ชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564
10400407 ทักษะดิจทิ ลั ในศตวรรษที่ 21
10401110 วัสดุวศิ วกรรม
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวติ ประจาวัน
วอ201 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้นทางวิศวกรรมอาหาร
วก306 การทาความเย็น
วอ311 หน่วยปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
วอ312 การควบคุมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วอ313 คุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิตเกษตรและอาหาร
วอ324 วิศวกรรมกระบวนการและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารทีแ่ ปรรูป
จากนม
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปขัน้ ต้น
วอ410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร
วอ431 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธวี เิ คราะห์ภาพถ่าย

วิ ธีการประเมิ นผล
(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)
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รายวิ ชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564

วิ ธีการประเมิ นผล
(1) (2)

วอ485 การออกแบบและควบคุมกระบวนการทางานของเครื่องฆ่าเชื้อ
อาหารในภาชนะปิ ดสนิท
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรูอ้ สิ ระ
หมายเหตุ วิธกี ารประเมินผล
(1) Project
presentation
(3) Exam-Essay, Choice
(5) Assignment/Homework
(7) Laboratory test

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

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

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.
หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร มีขนั ้ ตอนที่ให้ผู้สอนกาหนดวิธีการและเกณฑ์การให้คะแนนและ
แผนการให้คะแนนไว้เป็ นการล่วงหน้าโดยให้ทุกรายวิชาแจ้งในเอกสาร มคอ. 3 (อ้างอิงตัวอย่าง มคอ.
3) ซึ่ ง มีก ารอ้ า งอิง บนฐานข้อ มู ล มหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ หรื อ แบบประเมิน ผลการเรี ย น ( Course
Progressive Summary Report) แล้ว
ในปี การศึกษา 2563 มีหลายวิชาได้นาเทคนิคการป้ อนข้อมูลกลับ (Reflective Thinking) ไป
ใช้กบั นักศึกษาเพื่อให้ได้ใ ห้ข้อคิด เห็น แนวทางการแก้ ปัญ หา ผ่านผู้สอนแล้วสะท้อนกลับแนวคิด
พร้อมให้ข้อแนะนา เพื่อส่งเสริมการเรียนกาการสอน ตัวอย่างในรายวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ
Project based learning เช่น
ตัวอย่าง 1 รายวิชา วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
• ฝึกให้นักศึกษาเรียนรูใ้ นการออกแบบโรงงานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
• ใช้ Project-based learning เป็ นรูปแบบการประเมิน
• ผู้เรียน ค้นคว้าในหัวข้อแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอาหาร
โดยมีการทางานเป็ นทีม ทีมละ 3 คน
• ผู้เ รีย นน าเสนอผลการค้ น คว้ า และออกแบบแต่ ล ะขัน้ ตอน ผ่ า น Video
conference หรือ Online Presentation เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19

63
• ผู้สอน ให้ Feedback และ comment ในการปรับปรุงในการน าเสนอแต่ ล ะ
ครัง้ ในชัน้ เรียนทันที หลังการนาเสนอ พร้อมกับแนะแนวแหล่ งค้น ข้ อมู ล
และ แนวปฏิบตั ใิ นการออกแบบโรงงานอาหารแต่ละส่วนให้ถูกต้อง
• ผูส้ อนกาหนดการส่งงานแก้ไขรอบใหม่ พร้อมเพิม่ เติมหัวข้อใหม่ทนี่ ักศึก ษา
ต้องศึกษาเพิม่ เติม อาจจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กบั ความยากง่ายของ
แต่ละหัวข้อ
ตัวอย่างของผลงานทีน่ ักศึกษารายวิชาได้ปรับปรุง ก่อนและหลังให้คาแนะนาแบบ Reflective
thinking แสดงดังรูปที่ 4.9
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รูปที่ 4.9 ตัวอย่างการป้ อนกลับการประเมินผูเ้ รียน แบบ Reflective thinking
ในรายวิชาวอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการออกแบบโรงงานอาหาร
หมายเหตุ : การประเมินผูเ้ รียนจากผลงานทีน่ าเสนอ ป้ อนกลับผลประเมิน และให้ผเู้ รียนได้ปรับปรุงการออกแบบ
โรงงาน ในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยผ่านการสื่อสารการเรียนรูด้ ว้ ย MSTEAM

ตัวอย่าง 2 รายวิชา วก306 การทาความเย็น (อ้างอิงเอกสาร Reflective thinking)
ด้วยคาอธิบายรายวิชาที่ว่าด้วย วัฏจักรการอัดไอแบบขัน้ ตอนเดียวและหลายขัน้ ตอน การ
ประมาณค่าภาระของการทาความเย็น การออกแบบอุปกรณ์ประกอบระบบการทาความเย็น อุปกรณ์
ควบคุมระบบการทาความเย็น วิธกี ารละลายน้ าแข็งของแผงทาความเย็น ความปลอดภัยในการทา
ความเย็น การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผูส้ อนจึงเน้นการเรียนรูโ้ ดยใช้ผเู้ รียนเป็ น
สาคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้ศกึ ษาทฤษฎีวฏั จักรการทาความเย็นแบบต่าง ๆ คุณสมบัตขิ องสารทาความ
เย็น การคานวณภาระความเย็นสาหรับห้องเย็น ออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์หลักของระบบ ได้แก่ คอยล์
เย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์รอ้ นและหอผึง่ เย็น (Cooling tower) เลือกชนิด ขนาด และวิธกี ารเดินท่อ
ของสารทาความเย็น อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในระบบเครื่องทาความเย็น และการกาจัดน้ าแข็งโดยวิธตี ่าง
ๆ
โดยวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้เน้นการเรียนรูโ้ ดยใช้ผเู้ รียนเป็ นสาคัญเพื่อศึกษาทฤษฎีวฏั
จักรการทาความเย็นแบบต่าง ๆ คุณสมบัตขิ องสารทาความเย็น การคานวณภาระความเย็นสาหรับ
ห้องเย็น ออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์หลักของระบบ ได้แก่ คอยล์เย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์รอ้ นและหอ
ผึง่ เย็น (Cooling tower) เลือกชนิด ขนาด และวิธกี ารเดินท่อของสารทาความเย็น อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้
ในระบบเครื่องทาความเย็น การกาจัดน้ าแข็งโดยวิธตี ่าง ๆ ตลอดจนเรียนรูก้ รณีศกึ ษาของการทา
ความเย็นด้วยสุญญากาศ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเป็ นวิศวกรชานาญงานด้านการออกแบบระบบทา
ความเย็นและเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบระบบทาความเย็นในอนาคตได้ ผูส้ อนจึงได้ใช้กลยุทธ์การ
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เรียนการสอนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผ้เู รียนเกิ ดการเรียนรู้
รู้จกั วิ ธีแสวงหาความรู้และ
ปลูกฝังให้ผ้เู รียนเกิ ดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการใช้วิธีเรียนรู้แบบ Project Based Learning
และใช้แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ด้วยการ
มอบหมายงานกลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน) ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีท่ าให้ตวั ผู้เรียนได้ทบทวนและสะท้อนการ
กระทาของตนเองเพื่อให้นาความรู้ที่ได้รบั ไปออกแบบระบบทาความเย็น โดยมีสิ่งที่ต้องทา
ดังนี้
1. เลือกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทตี่ ้องการทาความเย็นเอง
2. กาหนดปริมาณการจัดเก็บผลผลิตนัน้ ในห้องเย็นเอง
3. เลือกภาชนะบรรจุผลผลิตและชัน้ วางสินค้าเอง
4. ค้นคว้าหาค่าอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมในการจัดเก็บผลผลิตเอง
5. วางผังการจัดวางผลผลิตในห้องเย็นเอง ด้วยต้องกาหนดขนาดและจานวนของประตู
ทางเข้า-ออก ความกว้างทางวิง่ ของรถยกของ และระยะการเข้าถึงพาเลทสินค้า เป็ น
ต้น
6. รวมถึงเลือกอุปกรณ์ประกอบระบบทาความเย็นทัง้ หมด ได้แก่ วาล์วลดความดัน
คอยล์เย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์รอ้ นและหอผึง่ เย็น (Cooling tower) จากแค็ตตาล็อก
ทีม่ อี ยู่บนฐานข้อมูลของบริษทั ผูข้ าย
7. ออกแบบและเลือกขนาดท่อของสารทาความเย็นประกอบระบบทาความเย็นทัง้ หมด
เข้าด้วยกัน
โดยแต่ละสัปดาห์จดั ให้มกี ารนาเสนอความก้าวหน้างานเพื่อให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงผลการ
สะท้อนคิด และผูส้ อนเป็ นเพียงผูแ้ นะแนวทางทีเ่ หมาะสม ซึ่งผูเ้ รียนสามารถตัง้ คาถามและขอแนะนา
ต่าง ๆ จากผูส้ อนได้ระหว่างการนาเสนองานในแต่ละครัง้ เพื่อให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายสาเร็จลุล่วง ทา
ให้ผ้เู รียนเกิ ดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูท้ ี่
หลากหลายด้วย
การใช้แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิด (Reflective Thinking) ด้วยการ
มอบหมายงานกลุ่ม
1. ใช้การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาจากงานทีไ่ ด้มอบหมาย
2. ผูส้ อนทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยง คอยแนะชี้ทางการทางาน และให้ผเู้ รียนสะท้อนคิดในกลุ่ม
(FOCUS GROUUP)
3. ใช้การเรียนรูใ้ นการจัดการเรียนการสอน เช่น แนะแนวทางในการออกแบบเพื่อให้เกิด
การสะท้อนความคิดนักศึกษา การสะท้อนการคิดโดยการนาเสนองาน และมีการคอม
เม้นต์งานหลังนาเสนอ พร้อมทัง้ แนะแนวทางในการทารายงานรูปเล่มให้สมบูรณ์ขน้ึ
4. ในการสะท้อนคิดจากการทางานกลุ่มสามารถโยงเข้ากับการเรียนการสอนให้ผเู้ รียน
เข้าใจได้ง่าย และมองภาพได้ชดั ขึน้
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5. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูอ้ ยู่เสมอ
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการใช้แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนคิดของผูเ้ รียนคือ
1. ผูเ้ รียนมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมในงานมากขึน้
2. ผูเ้ รียนมีการฝึกคิดวิเคราะห์ และวางแผนการทางานทีด่ ี โดยต้องแบ่งเวลาเพื่อทางาน
และเตรียมการนาเสนอ
3. ผูเ้ รียนสามารถเข้าใจได้ดขี น้ึ สรุปประเด็นจากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
4. ผูเ้ รียนมีอสิ ระในการออกแบบ ทาให้มคี วามกระตือรือร้น และมีทกั ษะการตัง้ คาถาม
ก่อนทางานถัดไป
5. มีการเรียนรูค้ ล้ายสภาพการทางานจริงของวิศวกรผูอ้ อกแบบระบบทาความเย็น
เรียนรูต้ รงกับสิง่ ทีต่ นเองสนใจ
6. ผูเ้ รียนสามารถนาสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
7. ผูเ้ รียนกล้าแสดงออก มีการสังเกตดีขน้ึ และมีความรับผิดชอบ
8. ผูเ้ รียนมีการใช้ความคิดและสามารถเชื่อมโยงผลของงานทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน
9. ผูเ้ รียนมีความสุขในการเรียนมากขึน้

รูปที่ 4.10 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผูส้ อน
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รูปที่ 4.11 คะแนนการประเมินผูส้ อนโดยผูเ้ รียน

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.
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้กาหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สาหรับนักศึกษา
สัง กัด คณะวิศ วกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไว้ โดยจัด ทาเป็ น ประกาศของคณะฯ ตามรู ป ที่ 26
นอกจากนี้ คณะยังได้มชี ่องทางการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ บนหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ (อ้างอิง อุทธรณ์รอ้ ง
ทุกข์คณะฯ) เพื่อเป็ นช่องทางให้ผู้เรียน สามารถร้องทุกข์ผ่านคณะฯ และดาเนินการต่อเนื่องมายัง
หลักสูตรได้
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รูปที่ 4.12 ประกาศหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สาหรับนักศึกษาของคณะ
สาหรับหลักสูตรนัน้ ผูส้ อนมีการแจ้งให้ผเู้ รียนรับรูถ้ งึ สิทธิ ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ ด้วย
การกาหนดให้ทุกรายวิชาใช้เอกสาร มคอ.03 (อ้างอิง มคอ3 วอ310) ซึ่งมีการอ้างอิงบนฐานข้อมูล
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สาหรับนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หรือแบบประมวลการสอน (Course Syllabus) ซึ่งใช้แจกในคาบแรกของชัน้ เรียนและทาความเข้าใจ
ในข้อตกลงเรื่องการรับรู้ถึงสิทธิ ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ ตัวอย่างของการแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
แสดงใน มคอ 3 ดังรูปที่ 27

รูปที่ 4.13 ตัวอย่าง มคอ 3 ทีก่ าหนดการประเมินผล และแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผเู้ รียนของ
รายวิชา วอ410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมอาหาร (อ้างอิง มคอ3 วอ410)
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การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 5 – การประเมิ นผู้เรียน
เกณฑ์
ย่อย
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.5

การดาเนิ นการในปัจจุบนั

หลักฐาน

ใช้รูปแบบการประเมินทีห่ ลากหลาย มีการวางแผน
และก าหนดวิ ธี ก ารประเมิ น ตามลั ก ษณะของ
รายวิชา และลักษณะของผู้เรียน ในแต่ละรายวิชา
ของหลัก สู ต ร และได้น ามาใช้น าร่ อ งในรายวิช า
ส่ ว นใหญ่ ที่ อ าจารย์ ประจ าหลัก สู ต รดู แ ลโดยใช้
อ้างอิงโดย
PLO ของปี 2563 ทัง้ หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ Link ในเนื้อหา
2564
มี ก ารแจ้ ง ข้ อ ก าหนดการประเมิ น ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบ และวิธกี ารร้องทุกข์ เพื่อความเทีย่ งตรง
และสามารถทวนสอบได้
มีประกาศเกณฑ์จากคณะเพื่อความโปร่งใส และมี
การสื่อสารให้ผเู้ รียนทราบ และมีการแจ้ง มคอ 3
ทุกรายวิชา

ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ และพัฒนา
ต่อไป

1. PLO 2563 มาใช้ในปี การศึกษา
2565 ทัง้ หลักสูตรปรับปรุง 2559
และ หลักสูตรปรับปรุง 2564 ทุก
รายวิชาทีค่ ณาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
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AUN-QA Criterian 5
Academic Staff
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 4
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.
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.

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.
จากคาสังมหาวิ
่
ทยาลัยแม่โจ้ที่ 121/2564 เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลัก สู ตร
วิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิศ วกรรมอาหาร เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ ม ีก าร
ปรับ เปลี่ยนอาจารย์ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก สู ตรและอาจารย์ป ระจ าหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) โดยพิจารณาความเหมาะสมของกาลังคนแสดง
ในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ตารางอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ
วันที่บรรจุ ประสบการณ์
วัน
เวลาที่
สอน
เกษี ยณอายุ เหลือ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ ์
1 มิ.ย. 2537
27 ปี
1 ต.ค. 2575
10 ปี
รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ 1 ก.ย 2547
17 ปี
1 ต.ค. 2579
14 ปี
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
1 พ.ค. 2550
15 ปี
1 ต.ค. 2582
17 ปี
ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร
30 มิ.ย. 2543
21 ปี
1 ต.ค. 2574
9 ปี
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
3 เม.ย. 2549
15 ปี
1 ต.ค. 2581
16 ปี
ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
4 ม.ค. 2556
8 ปี
1 ต.ค. 2582
17 ปี
ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
4 ม.ค. 2556
8 ปี
1 ต.ค. 2583
17 ปี
ผศ.ดร.ฤทธิชยั อัศวราชันย์
26 พ.ค. 2553
11 ปี
1 ต.ค. 2579
14 ปี
อ.ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
20 มี.ค. 2541
23 ปี
1 ต.ค. 2567
2 ปี
อ.มุกริน หนูคง
3 ก.ย. 25550
9 ปี
1 ต.ค. 2581
16 ปี

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ของหลัก สู ตรพบว่ าคณาจารย์ 9 ท่ านยัง คงมีเวลาราชการเหลื อ
มากกว่ า 10 ปี คณาจารย์ทงั ้ 10 ท่านมีภ าระการสอน (FTET) การทาวิจ ัย ดัง แสดงในหัวข้อ 5.2
อย่างไรก็ดีในระดับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้มกี ารวางแผนสัดส่วนความเหมาะสมตามภาระงาน
เอาไว้ และมีการประกาศเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์เข้าใหม่เอาไว้แล้ว เช่น คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์วิชาการและวิช าชีพ การทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ทางหลักสูตรจึง ได้
ดาเนินการประชุมวางแผนการสืบทอดตาแหน่ งประธานหลักสูตร การเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ดัง
แสดงในหัวข้อ 5.3
ในด้านการเพิม่ ตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรนัน้ ผศ.ดร.ฤทธิชยั อัศวราชันย์
ได้ย่นื ขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ไปเมื่อปี 2563 ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะทราบผลภายในปี การศึก ษา 2564 ต่อไป นอกจากนี้
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม ได้ย่นื ขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ ไปเมื่อปี 2565
ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะทราบผลภายในปี การศึก ษา
2566 เช่นกัน
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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.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้ม ี
การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
และวิเคราะห์ผลการคานวณค่าภาระงานของ
อาจารย์ (FTET) ประจาปี การศึกษา 2564 จากคณะฯ ดังแสดงในตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ตัวเลขบุคลากรสายวิช าการและค่ า FTES (ภาระการเรียนเทียบเท่ านักศึกษา) ในปี
2564

ตารางที่ 5.4 ตัวเลขบุ ค ลากรสายวิชาการและค่า FTE (อัตราส่ วนภาระนั กเรียนต่อภาระอาจารย์
เทียบเท่า) 3 ปี ยอ้ นหลังจากปี 2562-2564
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จากตารางที่ 5.4 ค่าภาระงานของอาจารย์ (FTEt) และค่าภาระงานของนัก ศึกษา (FTEs)
สามารถนามาคิดเป็ นค่าภาระอัตรางานเฉลี่ย (FTE) พบว่า จานวนอาจารย์ขนั ้ ต่ าตามเกณฑ์ สกอ
และจานวนอาจารย์พงึ มีตามภาระงานสอนจริง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า FTE ของหลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร ป.ตรี FTE เฉลี่ย 5.61 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรพึงมีคอื 8 คน ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจาก
ภาระงานเฉลี่ย FTE ดัง ในตารางที่ 5.4 เทียบอาจารย์ที่ม ีอยู่จ ริง 10 คน จึง ถือว่ าอยู่ใ นเกณฑ์ ที่
เพียงพอได้ สามารถดูแลผูเ้ รียนให้บรรลุผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังได้
ตารางที่ 5.5 แสดงภาระงานด้านต่าง ๆ ของคณาจารย์ในหลักสูตร พบว่า ภาระงานด้านการ
สอน วิจยั และบริการวิชาการ นัน้ มีน้ าหนักพันธกิจของหลัก สู ตรโดยรวม คือ 74.65 ชม.ทาการ/
สัป ดาห์ ถือว่ายัง อยู่ใ นเกณฑ์ที่ร ับ ได้ และมีเวลาภาระเพียงพอที่จ ะดู แ ลนั ก ศึก ษาในหลัก สู ตรได้
สอดคล้องกับ ภาระค่างานของอาจารย์ (FTEt ตาราง 5.3) และ ค่ าภาระงานของนัก ศึก ษา (FTEs
ตาราง 5.4)
ตารางที่ 5.5 ภาระงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการปี 2564
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5.3. The programme to show that the competences of the academic staff are determined,
evaluated, and communicated.
หลักสูตรฯ ได้มกี ารใช้ ประเมิน และสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ในหลักสูตร
ทราบโดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กาหนดไว้ในคู่มอื สมรรถนะมหาวิทยาลัยแม่ โจ้
(อ้างอิงคู่มอื สมรรถนะ) ในการพัฒนาความสมรรถนะของตนเอง คณาจารย์จะต้องกรอกข้อมูลผ่าน
ระบบ IDP ของมหาวิทยาลัย และรับทราบโดยประธานอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณบดีเพื่ออนุมตั ิ
มหาวิทยาลัยได้กาหนดสมรรถนะหลักของคณาจารย์สายวิชาการไว้ดงั ตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 เกณฑ์สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ในส่วนของการประเมินสมรรถนะนัน้ ผูด้ ูแลหลัก คือ คณะ หลักสูตรฯ ได้รบั นโยบายเพื่อแจ้ง
ข่าวสารและส่ง เสริมให้คณาจารย์ในหลัก สู ตรได้พฒ
ั นาตนเอง โดยระหว่ างการประชุม คณาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกเดือน จะมีการแจ้งข่าวสารให้ทราบถึงกัน
หลักสูตรจะมีการติดตามผู้พฒ
ั นาสมรรถนะที่ อยู่ในระดับที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร เช่น มีการติดตามการทาผลงานวิจยั ของคณาจารย์และกระตุ้นให้มกี ารเผยแพร่ผลงานให้
เพียงพอต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ เป็ นต้น
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มกี ารติดตามการพัฒนาของคณาจารย์ของหลักสู ตร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ (Output) ทีไ่ ด้ออกมา
ตามแผนกลยุทธ์ โดยส่งผลตามมา (Outcome) ด้วยเนื่องจากการได้เลื่อนตาแหน่ งสูงขึ้นจะต้องถูก
ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการวิจยั ความมีเสรีภาพทางวิชาการทีจ่ ะทางานวิจยั ทีถ่ นัด รวมทัง้ ผลงาน
ที่ ไ ด้ ส ามารถน าไปประกวดระดับ มหาวิ ท ยาลัย เพื่อ สร้ า งการยอมรับ กระตุ้ น และรางวัล แห่ ง
ความสาเร็จโดยประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น

5.4. The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate
to qualifications, experience, and aptitude.
ในการกาหนดภาระงานและหน้าที่ของบุคลากรจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์การทางานของบุคคลนัน้ เป็ นหลัก ซึ่งจะถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนตัง้ แต่กระบวนการรับ
สมัค รบุ ค ลลากรนัน้ เข้าทางานจนสิ้น สุ ด สัญ ญาจ้างงาน ยกตัวอย่างเช่ น รายวิช าที่ร ับ ผิด ชอบจะ
กาหนดตามคุณวุฒิ และความเชีย่ วชาญของอาจารย์ผสู้ อน (ตารางที่ 5.7)
ในส่วนของงานบริหารหลักสูตร ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
ก าหนดบทบาทและตาแหน่ ง หน้าที่ของแต่ ล ะคน (ประธานหลัก สู ตร กรรมการ และเลขาฯ) โดย
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มอบหมายงานที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และทาความเข้าใจให้
ตรงกัน ก่ อนประกาศให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในส่ วนตาแหน่ งทางด้านการบริหาร
หลักสูตรจะใช้การหมุนเวียนการทางานทุก ๆ รอบการปรับปรุงหลักสูตร ตามความเหมาะสมที่ตกลง
กันเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางาน
ตารางที่ 5.7 การกาหนดภาระการสอนตามความเชีย่ วชาญของอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ
รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ ์

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ

ความเชี่ยวชาญ

รายวิ ชาที่รบั ผิดชอบ

- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
- รายวิชาด้านวิชาชีพ
ชัน้ สูงด้วยไมโครเวฟ
วิศวกรรมอาหาร และ
- เทคโนโลยีโอโซนสาหรับ
การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
อาหาร
- การอบแห้งแบบระเหิด
ไมโครเวฟ และสุญญากาศ
- หลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรม
อาหาร
- การวิเคราะห์ทางคุณสมบัตทิ าง
กายภาพ คุณสมบัตทิ างความ
ร้อน และการถ่ายเทความร้อนใน
การแปรรูป
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อเก็บข้อมูลและควบคุมระบบ
เครื่องกลอาหาร
- เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner
Technology) สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร
- Agritronics สาหรับงานเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
- Mechanical Engineering
- รายวิชาด้านวิศวกรรม
- Energy Engineering
พืน้ ฐาน และวิศวกรรม
- Food Engineering
เฉพาะทางเครื่องกล
- Power Plant Engineering
กว.
- Heat and Mass Transfer
- Agricultural Interdisciplinarity
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ชื่อ
รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย

ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร

ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม

ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ

ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม

ความเชี่ยวชาญ

รายวิ ชาที่รบั ผิดชอบ

- ระบบคอมพิวเตอร์วสิ ยั ทัศน์ใน
งานอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร
- ระบบควบคุมอัตโนมัตใิ นงาน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

- รายวิชาด้านวิศวกรรม
อาหารและระบบอัตโนมัติ

Thermal Comfort
Natural Ventilation
Flow Visualization
Computational Fluid
Dynamics
- Vacuum Cooling
- Food Engineering

- รายวิชาด้านวิศวกรรม

-

พืน้ ฐาน และวิศวกรรม
เฉพาะทางเครื่องกล
กว.

- การพัฒนาอาหารนวัตกรรมและ
- รายวิชาด้านวิศวกรรม
สร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์อาหาร
อาหารและเคมีจุลชีวทิ ยา
แปรรูป
ทางอาหาร
- การออกแบบกระบวนการและ
กาหนดขัน้ ตอนการฆ่าเชื้อใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีบ่ รรจุใน
ภาชนะปิ ดสนิท
- การควบคุมระบบประกันคุณภาพ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- การอบแห้งผักและผลไม้
- รายวิชาด้านวิศวกรรม
- การวิเคราะห์และสกัดสารพฤกษ
อาหารและเคมีจุลชีวทิ ยา
เคมีจากผักและผลไม้
ทางอาหาร
- เทคโนโลยีการยืดอายุของอาหาร
โดยไม่ใช้ความร้อน
- การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในทาง
- รายวิชาด้านวิศวกรรม
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารและวิศวกรรม
- การพัฒนาแบบจาลองทาง
เฉพาะทางเครื่องกล กว.
คณิตศาสตร์
- การออกแบบการทดลอง
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ชื่อ

ผศ.ดร.ฤทธิชยั อัศวราชันย์

อ.ดร.ภานารถ แสงเจริญรัตน์
อ.มุกริน หนูคง

ความเชี่ยวชาญ

รายวิ ชาที่รบั ผิดชอบ

- หน่วยปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม
อาหาร
- เทคโนโลยีการหมัก
- เทคโนโลยีการสกัด
- การพัฒนาและออกแบบ
เครื่องจักรกลทางเกษตรและอาหาร
- เทคโนโลยีอบแห้ง
- รายวิชาเฉพาะทางด้าน
- การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
วิศวกรรมอาหารและการ
- การออกแบบระบบและเครื่องจักร
จัดการอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร
อาหาร
- เทคโนโลยีการสกัด Super Critical - รายวิชาด้านวิศวกรรม
อาหารและเทคโนโลยี
Extraction
อาหาร
- เทคโนโลยี Freeze Drying
- รายวิชาการจัดการ
- การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหาร

ในส่วนของงานบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรมีการมอบหมายงานตาม
ความรู้แ ละความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แ ละความถนัด รวมทัง้ พิจ ารณาจากภาระงานรวมของ
อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อให้เกิดการกระจายภาระการทางานอย่างเท่าเทียมกัน
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
การตอบแทนการทางานของบุคคลากรของคณะมีอยู่ 2 ส่วนคือ
1. การเลื่อนขัน้ เงินเดือนจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผ่านระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรกรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้สาหรับประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านประจาปี ซ่งึ ในการปฏิบตั งิ านมหาวิทยาลัยกาหนดให้บุคลากรดาเนินการประเมินผลงาน ปี
ละ 1 ครัง้ ประมาณเดือนสิงหาคม การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (ตามแบบฟอร์ม ปวช. 02) ซึ่ง
ครอบคลุมภาระงานด้านต่างๆ ดังนี้
- ภาระงานตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
- ภาระงานระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ตามที่ไดร้ ัับมอบหมาย
- การพัฒนาตนเอง
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- การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
- งานเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ
ในระบบการประเมินผลการปฎิบตั เิ พื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือนจะดาเนินการอย่างยุตธิ รรมและ โปร่งใส
โดยบุคลากรสายวิชาการ จะได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านขัน้ ต้นจากประธานหลักสูตรซึ่ง
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น หลังจากนัน้ ผูบ้ ริหารระดับคณะ และคณบดีซ่งึ เป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
เหนือขึน้ ไป จะประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากรทุกท่านอีกครัง้ เมื่อมีการ ประชุมเพื่อสรุปผลการ
ประเมินแล้ว คณะจะส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้อาจารย์รบั ทราบเป็ นการ ส่วนตัวเพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันผลการประเมิน ซึง่ หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องอุทธรณ์ ก็สามารถ สอบถามหรืออุทธรณ์ไปยัง
คณบดีโดยตรงได้
2. การตอบแทนการทางานจากการให้รางวัลและค่าตอบแทนจากการทีบ่ ุคคลากรมีการ ทางานทีโ่ ดด
เด่น ผ่านการคัดเลือกบุคคลกรดีเด่นของคณะ ซึ่งระบบทีใ่ ช้คดั สรรนี้มคี วามเป็ นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดาเนนิ การโดยการประกาศเพื่อเสนอชื่อผูท้ ี่มผี ลงานโดดเด่นเข้าไปในการ ประชุมคณะ
จากนัน้ จะมีการพิจารณาและประเมินผลจากเกณฑ์การประเมินทีค่ ณะตัง้ ไว้ (เอกสารอ้างอิง 5.5-3
และ 5.5-4)

เอกสารอ้างอิงเพิม่ เติม
5.5-1 หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและการปฏิบตั งิ านใน
สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5.5-2 การจัดทาข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากรสังกัดคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจาปี งบประมาณ 2564
5.5-3 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
คัดเลอื ก อาจารย์ดเัี ด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5.5-4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นประจาปี 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 บทบาทหน้าทีส่ าคัญ และความรับผิดชอบของบุคลากร ได้ถูก
เผยแพร่ใน website ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดและข้อต่างๆ ซึ่งได้แก่ กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสวัสดิการ สวัสดิการบ้านพักมหาวิทยาลัย การลา
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ศึกษาต่อ การฝึกอบรม การทาวิจยั การเขียนหนังสือหรือตาราทางวิชาการ การปฏิบตั งิ านเพื่อ
เพิม่ พูนความรูท้ างวิชาการการไปสอนหรือวิจยั ต่างมหาวิทยาลัยทัง้ ในและต่างประเทศสิทธิการลา วัน
เวลาปฏิบตั งิ านและวิธกี ารลงเวลาปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ บุคคลากร
ได้ถูกเผยแพร่ไว้บน website ของสภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในส่วนของจรรยาบรรณได้ถูกเผยแพร่เป็ นคู่มอื จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 2650 ไว้บน website ของสภาพนักงาน (งานสภาพนักงาน กองกลาง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับ
เสรีภาพทางวิชาการถูกถ่ายทอดผ่านทางวัฒนธรรมองค์กรของหลักสูตร โดยเปิ ดโอกาสให้อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถดาเนินการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการ ตามความสนใจและความเชีย่ วชาญ รวมทัง้ สามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ เช่น การทุจริตต่อ
หน้าทีก่ ารประพฤติมชิอบในหน้าทีห่ รือจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั งิานการละเลยหน้าทีต่ ามกฎหมาย
การปฏิบตั หิ น้าทีล่ ่าช้า การกระทานอกเหนืออานาจหรือไม่ถูกต้องตามกฎฺหมาย เป็ นต้น (รายการ
หลักฐาน 5.6-4) ผ่านทางศูนย์รบั ข้อร้องเรียน บน website ของมหาวิทยาลัย และ website ของ คณะ
ซึ่งจากการดาเนินงานทีผ่ ่านมายังไม่พบการร้องเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวในองค์กร

รูปที่ 5.1 สวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายการเอกสารอ้างอิง
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5.6-1 website ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
5.6-2 website ของสภาพนักงาน
5.6-3 คู่มอื จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2650 5.6-4 แนวปฏิบตั กิ ารจัดการ
ข้อร้องเรียน
5.6-5 ศูนย์รบั ข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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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
หลักสูตรได้กาหนดแนวทางในการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหลักสูตร
อยู่ 2 แนวทางคือ
1. บุคคลกรเป็ นผูก้ าหนดการพัฒนาตนเองโดยหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อสอบถามความ
ต้องการของคณาจารย์ในการไปฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ โดย
มีงบประมาณสนับสนุนจากคณะเป็ นรายบุคคล (ปี การศึกษาละ 20,000 บาท) เนื่องจาก สถานการณ์
COVID 19 และจานวนนักศึกษาทีล่ ดลง คณะฯ จึงมีนโยบายยกเลิกการสนับสนุน งบประมาณ
ดังกล่าวเป็ นการชัวคราว
่
แต่ยงั คงสนับสนุนให้เข้าฝึกอบรมพัฒนาตนเองทีไ่ ม่มคี ่าใช้จ่าย หรือ ผ่าน
ระบบออนไลน์ทปี่ ระหยัดค่าลงทะเบียน ซี่งในปี การศึกษา 2564 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ได้เข้ารับ
การพัฒนาตนเอง โดย 90% ไม่ใช้งบประมาณในการเข้าฝึ กอบรมเลย แต่ยงั คงสามารถ บรรลุ
เป้ าหมายในการพัฒนาตนเองได้
2. คณะและมหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดการพัฒนาตนเองของบุคลากร ซึ่งเป็ นการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกับวิสยั ทัศน์และพันธกจิของคณะและมหาวิทยาลัยโดยการจัดทา
HRD Training Roadmap คือเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรทีก่ าหนดไว้อย่างเป็ นระบบแบบแผน โดย
ระบุว่าบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง แต่ละวิชาชีพ จะต้องหรือควรจะได้รบั การพัฒนาและฝึกอบรม เรื่อง
ใดบ้างโดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ Core Program คือหลักสูตรบังคับทีต่ ้องผ่าน และ Optional
Program คือหลักสูตรทางเลือก (ภาพที่ 5.1) ซึ่งในแต่ละปี การศึกษาบุคคลกรจะต้องวาง แผนการ
พัฒนาตนเองผ่านระบบ IDP online ตามอายุการทางานและตาแหน่งทางวิชาการ
ตารางที่ 5.8 Core program และ Option program การพัฒนาตนเองของบุคคลากรสายวิชาการ
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จากผลการดาเนินงานในปี 2564 สามารถสรุปการพัฒนาตนเองของบุคลลากรในหลักสูตร ในตารางที่
5.9
ตารางที่ 5.9 การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
รายชื่อ
รศ.ดร.สมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ

กิ จกรรมการพัฒนาตนเอง
1. การอบรม เรื่องการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ในวันที่ 1112 พฤษภาคม 2565
2) โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร AUN-QA 4.0 วันที่ 21 มกราคม
2565
3. ร่วมรับฟั งนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดีและผูบ้ ริหารพบ
บุคลากรประจาปี "WEE talk#2"
วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564

การนาไปใช้ประโยชน์
1. นาองค์ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทา
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ตามทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั การเป็ น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

2. ได้ร่วมประชุมทางวิชาการ

4. การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและ
มวลในอุปกรณ์ดา้ นความร้อน (ครัง้ ที่ 21) วันที่ 1011 มีนาคม 2565 โรงแรม
วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.จตุรภัทร
วาฤทธิ ์

1. โครงการนักวิจยั พบแหล่งทุนภายนอก "การ
เตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ
เทคโนโลยีและการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการ
ต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี" วันที่ 23 มีนาคม
2565
2. ร่วมรับฟั งนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดีและผูบ้ ริหารพบ
บุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE
Talk #2 (2021)" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษาทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2564 (หลักสูตร AUN-QA

1. นาองค์ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทา
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ตามทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั การเป็ น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
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Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่น
ที่ 4) วันที่ 29 กันยายน 2564
4. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "แนว
ทางการรับนักศึกษาของหลักสูตร TCAS 65" วันที่
21 กรกฏาคม 2564

รศ.ดร.พูนพัฒน์
พูนน้อย

5. เป็ นประธานจัดประชุมวิชาการ The 8th
International and National Conference on Food
Engineering Network of Thailand และ การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8.
ONLINE FENETT 2022 CONFERENCE.
APRIL.4.2022. CHIANGMAI
1. การสัมมนา Maejo Premium ภายใต้ โครงการ
บ่มเพาะและสนับสนุนงานวิชาการและวิจยั เพื่อผลิต
กาลังคนสมรรถนะสูงและเพิม่ มูลค่า ผลิตภัณฑ์
(Superior MJU:Sandbox and Spin-off)
2. ร่วมรับฟั งนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดีและผูบ้ ริหารพบ
บุคลากรประจาปี "WEE talk#2"
วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564

การนาไปใช้ประโยชน์

2. ได้พฒ
ั นาทักษะการบริหาร
จัดการและการจัดประชุมทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ

1. นาองค์ความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทา
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ตามทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั การเป็ น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

3. การอบรมหลักสูตร Process Automation by
LabVIEW Programming ในโครงการ Train-theTrainer 2021 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ผศ.ดร.ชนวัฒน์
นิทศั น์วจิ ติ ร

1. เป็ นทีป่ รึกษาด้านงานวิศวกรรมให้กบั บริษทั ลาน 1. สามารถนาประสบการณ์มาใช้ใน
นาเกษตรอุตสาหกรรม จากัด ประจาปี 2564
การเรียนการสอนได้
2. เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการความรู้ ใน
หัวข้อ "รูท้ นั แหล่งทุน" จัดโดยคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดวันที่ 23
กรกฎาคม 2564
3. เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบ
บริหารคุณภาพการศึกษาทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2564 (หลักสูตร AUN-QA
Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่น
ที่ 4 จัดวันที่ 29 กันยายน 2564 - 30 กันยายน
2564

2. เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการ
เขียนโครงร่างขอทุนวิจยั จากแหล่ง
ทุนได้
3. เพิม่ พูนความรูเ้ กี่ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพการศึกษา
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4. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการเขียนและ
นาเสนอผลงานวิชาการเป็ นภาษาต่างประเทศ จัด
วันที่ 8 กันยายน 2564

การนาไปใช้ประโยชน์
4. เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะการ
เขียนและนาเสนอผลงานวิชาการ
เป็ นภาษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.กาญจนา
นาคประสม

1. หลักสูตรผูจ้ ดั การนวัตกรรม (Certified
Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 3
วันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2565

1. เพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการนา
งานวิจยั และนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
ยกระดับกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรและอาหารในพื้นทีย่ ่าน
นวัตกรรมนัน้

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสร้างองค์ความรู้
และทักษะการเป็ นวิทยากร ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป
การแสดงฉลาก และการจาหน่ายผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
3. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการมองภาพอนาคต
เพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่
โจ้

2. สามารถนาประสบการณ์มาใช้ใน
การเรียนการสอนได้
3. เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการ
เขียนโครงร่างขอทุนวิจยั จากแหล่ง
ทุนได้

4. กิจกรรมอบรมที่ปรึกษา Train the Trainer
(Consultant)
5. โครงการนักวิจยั พบแหล่งทุนภายนอก "การ
เตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ
เทคโนโลยีและการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อการ
ต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี"
ผศ.ดร.หยาดฝน
ทนงการกิจ

1. โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Speexx
Connected วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
2. เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบ
บริหารคุณภาพการศึกษาทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2564 (หลักสูตร AUN-QA
Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่น
ที่ 4 จัดวันที่ 29 กันยายน 2564 - 30 กันยายน
2564

1. เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
2. เพิม่ พูนความรูเ้ กี่ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพการศึกษา

3. โครงการอบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่
3. ได้แนวทางการพัฒนาด้าน
27-29 เมษายน 2565
วิชาการ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
4. โครงการพัฒนาคณาจารย์ให้มกี ารสอนทีส่ ร้าง
พัฒนาวิชาชีพและการจัดเรียนการ
ทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา (รุ่นที3่ ) วันที่ 1-2 สอน และการบริหารหลักสูตรให้
มีนาคม 2565
สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน
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การนาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงานของหน่วยงานต้น
สังกัดและมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นักรบ
นาคประสม

1. เข้าร่วมโครงการ ”แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโต
ธุรกิจทีใ่ ช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก
(NSTDA Deep Tech Acceleration Program)”
โดยสนับสนุนจาก บพข. งาน DEMO DAYS Food
Technology Startups ระหว่างวันที่ 27-28
กันยายน 2564

1. เพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการนา
งานวิจยั และนวัตกรรมไปต่อยอด
ธุรกิจในการทา Start up จาก
งานวิจยั และเทคโนโลยีเชิงลึก โดย
หลังอบรมเกิดแนวทางการทางาน
วิจยั ของนักศึกษาเพื่อต่อยอดใน
การเป็ นผูป้ ระกอบการ

2. เข้าร่วมงานสัมมนา เทคโนโลยีชวี กระบวนการ
แบบใช้ครัง้ เดียวจากห้องปฎิบตั กิ ารสู่ระดับ
อุตสาหกรรม ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
3. เข้าร่วมงานประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เร่งสร้างดีพเทคสตาร์ทอัพจาก SYNHETIC
BIOLOGY เทคโนโลยีชวี ภาพขัน้ สูงตอบโจทย์บซี จี ี
โมเดล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
4. เข้าร่วมงานสัมมนา Maejo Premium ภายใต้
โครงการบ่มเพาะและสนับสนุนงานวิชาการและวิจยั
เพื่อผลิตกาลังคนสมรรถนะสูงและเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ (Super MJU: Sandbox and Spin-off)
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

2. เพิม่ พูนความรูเ้ ทคโนโลยีใหม่
เกี่ยวกับถังหมัก หรือถังชีวภัณฑ์
แบบใช้ครัง้ เดียว
3. เพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการนา
งานวิจยั และนวัตกรรมไปต่อยอด
ธุรกิจดีพเทคสตาร์ทอัพจาก
SYNHETIC BIOLOGY ทักษะการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ

4. เพิม่ พูนความรูใ้ นการผลิต
กาลังคนสมรรถนะสูงและเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ การสร้างระบบนิเวศ ทีม
คณาจารย์และนักวิจยั ทีพ่ ร้อมใน
5. เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงความพร้อมของ
การพัฒนางานวิจยั ทีน่ าไปสู่การ
คณาจารย์ นักวิจยั และหน่วยงาน เพื่อร่วม
ดาเนินการย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ใน Spin-off
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
5. เพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการนา
งานวิจยั และนวัตกรรมไปใช้เพื่อ
ยกระดับกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรและอาหารในพื้นทีย่ ่าน
นวัตกรรมนัน้
อาจารย์ ดร.
ภานาถ แสงเจริญ
รัตน์

1. โครงการพัฒนาคณาจารย์ให้มกี ารสอนทีส่ ร้าง
ทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา (รุ่นที1่ ) วันที่ :
24/1/2565 - 25/1/2565

1. ได้แนวทางการพัฒนาด้าน
วิชาการ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาชีพและการจัดเรียนการ
สอน และการบริหารหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของหน่วยงานต้น
สังกัดและมหาวิทยาลัย
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2. ร่วมรับฟั งนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดีและผูบ้ ริหารพบ
บุคลากรประจาปี "WEE talk#2" วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564

อาจารย์มุกริน
หนูคง

1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร "หลักสูตรการพัฒนา
1. ได้แนวทางการพัฒนาด้าน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วิชาการ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
สมัยใหม่ รุ่นที่ 1" วันที่ : 17/11/2564 - 17/11/2564 พัฒนาวิชาชีพและการจัดเรียนการ
สอน และการบริหารหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน
2. โครงการยกระดับวิ สาหกิ จชุมชนและ
การดาเนินงานของหน่วยงานต้น
ผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ วันที่ : 9/10/2564 สังกัดและมหาวิทยาลัย
- 7/11/2564
3. ร่วมรับฟั งนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 2565 โครงการอธิการบดีและผูบ้ ริหารพบ
บุคลากรประจาปี "WEE talk#2" วันที่ 30
พฤศจิกายน 2564

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
ฤทธิชยั อัศว
ราชันย์

การนาไปใช้ประโยชน์
2. นาองค์ความรูม้ าใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทา
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ตามทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั การเป็ น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

2. นาองค์ความรูม้ าใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทา
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ตามทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั การเป็ น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การเข้าร่วมหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการและ 1. นาไปสู่การพัฒนาข้อเสนอ
ขอบคุณในการสนับสนุนในการดาเนินงานของมูลนิธิ โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนวิจยั ภาย
โครงการหลวงในระยะต่อไป วันที่ : 10/11/2564
นอกจาก สวก จานวน 2 โครงการ
ได้แก่ การพัฒนาโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความ
ร้อนเสริมควบคุม แบบอัตโนมัตดิ ว้ ย
เทคโนโลยีไอโอที

2. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
พัฒนา ยกระดับวิสาหกิจชุมชน
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กิ จกรรมการพัฒนาตนเอง
โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผูป้ ระกอบการ
ใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ วันที่ : 9/10/2564

โครงการอธิการบดีและผูบ้ ริหารพบบุคลากร
หน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ :
16/12/2564

การนาไปใช้ประโยชน์
และผูป้ ระกอบการใหม่ โดยมี
สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน เชียงใหม่ (อยู่
ระหว่างแก้ไขงบประมาณ) ในการ
เพิม่ มูลค่าสับปะรดด้วยเทคโนโลยี
PCO

2. นาองค์ความรูม้ าใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการทา
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ
ตามทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั การเป็ น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

เอกสารอ้างอิงจาก รายชื่อบุคลากรทีไ่ ปพัฒนาบุคลากรแยกตามหน่วยงาน
5.8. The programme to show that performance management including reward and
recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.
การให้รางวัลเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจแก่คณาจารย์นนั ้ คณะฯ ได้ดาเนินการอยู่เป็ นประจาอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งในปี ทผี่ ่านมา คณะฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ในหลักสูตรทีท่ าชื่อเสียงให้แก่
คณะ

รูปที่ 5.2 การรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประจาปี 2565
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มพี ธิ ลี งนามอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั และนาเสนองานวิจยั เด่น “MJU
Licensing and Pitching Day 2021” ในการประกาศเกียรติคุณสาหรับนักวิจยั และผูป้ ระกอบการทุก
ท่าน ทีม่ สี ่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนาผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่
ภาคธุรกิจ อย่างมีศกั ยภาพ โดยมีผลงานของ ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม ร่วมกับบริษทั บิสท์ อินโน รี
ฟอร์ม จากัด จากผลงาน
1.) กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมเห็ดหลินจือทีห่ มักในน้ าลาไยผสมเมล็ดลาไยคัว่
2.) กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถังเช่
่ าสีทองทีห่ มักในน้ าผลไม้และธัญพืช และ
3.) กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมซีเลียมถังเช่
่ าสีทองทีห่ มักในน้ าตาลตาลทรายและหางนม
ผสมน้าผลไม้
(อ้างอิงเอกสาร https://www.thansettakij.com/economy/517071)

รูปที่ 5.3 พิธลี งนามอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั ของ ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม
โดยทางคณะฯ ได้จ ัด ให้ม ีก ารประกาศเกียรติคุ ณและแสดงความยิน ดีใน Facebook ของ
คณะฯ อีกทัง้ จะมีการเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขึน้ เงินเดือนพิเศษในกรณีทไี่ ด้รบั คัด เลือก
ให้เป็ นบุคลากรดีเด่นหรือเป็ นบุคลากรทีม่ ผี ลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ ในส่วนของหลักสู ตร
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ได้มกี ารแจ้งให้ทราบในที่ประชุมและแจ้งประกาศแสดงความยินดีใน Facebook ของสาขาวิศวกรรม
อาหาร ซึ่งในปี 2564 มีคณาจารย์ในหลักสูตรได้รบั รางวัลคือ
1) รศ.ดร.จตุ ร ภัท ร วาฤทธิ ์ ได้ร ับ รางวัล Gold medal Award การน าเสนองานวิ จ ัย ในรู ป แบบ
โปสเตอร์ สาขา Food Engineering ในงานประชุมวิชาการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
2) ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม ได้รบั รางวัล Silver medal Award การนาเสนองานวิจยั ในรูป แบบ
โปสเตอร์ สาขา Food Engineering ในงานประชุมวิชาการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
3) ผศ.ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ได้รบั รางวัล Silver medal Award การนาเสนองานวิจยั ในรูป แบบ
โปสเตอร์ สาขา Green Technology ในงานประชุมวิชาการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
4) ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม ได้รบั รางวัล Bronze medal Award การนาเสนองานวิจยั ในรูปแบบ
โปสเตอร์ สาขา Food Engineering ในงานประชุมวิชาการ 7th Southeast Asian Agricultural
Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2021 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
5) รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ ์ และ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร ได้รบั
รางวัล ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประจาปี งบประมาณ 2565 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 -2565 จัด
โดยสานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ทีศ่ ูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
ในวันที่ 2 ก.พ. 2565
6) รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ได้รบั รางวัลอันดับที่ 1 และ รองอันดับ 2 The winner of NIA-AGtech
AI Pitching Award ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ด้ า นการเกษตรที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
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รูปที่ 5.2 การยกย่องชมเชยและแจ้งประกาศแสดงความยินดีอาจารย์ทไี่ ด้รบั รางวับใน Facebook
ของสาขาวิศวกรรมอาหาร
การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 5 – บุคลากรสายวิ ชาการ
เกณฑ์
ย่อย

การดาเนิ นการในปัจจุบนั

5.1

มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรส า ย
วิชาการ ครบถ้ วน เป็ น ไปตามเกณฑ์
ของ คณะฯ และมหาวิทยาลัย

5.2

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ และพัฒนา
ต่อไป
ไม่มี

92
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 5 – บุคลากรสายวิ ชาการ
5.3
5.4

5.5
5.6

มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานและ
ปริมาณภาระงานของสายวิชาการทุกปี
การศึ ก ษา และให้ มี แ ผนการพัฒ นา
ตนเอง (IDT) โดยมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ไม่มี

มีก ารสนั บสนุ น การบริห ารงานบุ ค คล
เสนอเกณฑ์การให้รางวัลจากนโยบาย
เอกสารอ้
า
งอิ
ง
ภายใต้การดูแลของคณะ/หลักสูตร
ของหลักสูตรผ่านไปยังคณะ
แนบในเนื้อหา

5.7

มี ก ารแสดงผลงานวิ จ ัย ทิ ศ ทางการ
พัฒ นาทัก ษะ ประสบการณ์ ใ หม่ ตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

ไม่มี

5.8

มหาวิท ยาลัย /คณะ มีก ระบวนการให้
รางวัล และเชิดชูเกียรติ ผูท้ แี่ สดงผลงาน
โดดเด่ น และได้รับรางวัล ผลงาน โดย
หลัก สู ต รผลัก ดัน ให้มี ก ลุ่ ม ทีม นั ก วิจ ัย
ภายใตหลัก สู ต รในหลายๆ ด้ า นตาม
ความถนัดและสนใจ

ไม่มี

AUN-QA Criterion 6
Student Support Services

เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 6
6.1. The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the
programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-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 performance, 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.
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6.5. The competences of the support staff rendering student services are shown to be
identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be
evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and
relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.
6.6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking,
and enhancement.

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.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2564) ได้
จัดทาแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 02 และกาหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ
เบื้องต้นตามทีก่ าหนดไว้ใน มคอ. 02 การรับนักศึกษาของหลักสูตรดาเนินการผ่านมหาวิทยาลัยตาม
ปฏิทนิ การรับนักศึกษาที่ ทปอ. กาหนด
หลักสูตรฯ ได้ประกาศสื่อสารการรับนักศึกษาบนเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเป็ นประจาทุกปี โดย
ในปี 2564 หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการประกาศรับนักศึกษาใหม่ปี 2564-2565 รวมถึงกาหนดนโยบาย
และเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ไว้อย่างชัดเจนและเป็ นปัจจุบนั ผ่านทาง
website
ของทาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เว็บไซต์รบั เข้าสานักบริหารฯ (อ้างอิงระบบรับเข้า MJU-TCAS) และ เอกสาร
แนะนาหลักสูตรของ สาขา (อ้างอิง เอกสารแนะนาหลักสูตรม.แม่โจ้) และเกณฑ์รบั เข้าของนักศึกษา
ดังรูปที่ 6.1

รูปที่ 6.1 การกาหนดคุณสมบัตกิ ารรับเข้าของนักศึกษาใหม่ทเี่ ผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรฯ มีการเผยแพร่หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2564 โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา
หลักสูตรได้เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
• เว็บไซต์ของคณะและหลักสูตร
• หน้า Facebook Page วิศวกรรมอาหาร
• เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับแนะนาหลักสูตรฯ
• วิดโี อแนะนาหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร

รูปที่ 6.2 เอกสารเผยแพร่ ฉบับปี 2564-2565 ทีม่ ขี อ้ มูลที่ Up-to-date และสอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรฉบับปี 2564
นอกจากนี้ ในรอบปี ทผี่ ่านมา หลักสูตรได้มกี ารเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบ Interactive
ผ่านการสื่อสารทัง้ Line Group และ Facebook page เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนใหม่ TCAS 64-65 ได้
เข้าใจหลักสูตรได้เบื้องต้น โดยหลักสูตรได้มกี ารจัดแนะแนวหลักสูตรแบบออนไลน์ และมีคลิปแนะ
แนวหลักสูตรไว้ในหน้า FB page
ในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได้ดาเนินการตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง
ๆ
ดังต่อไปนี้
ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเว็บไซต์ Admission MJU-TCAS ของ สานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ
•
ผ่านสื่อ Social เช่น Facebook Page (อ้างอิง Link FB Page ตามรูปที่ 6.3)
และ Line group TCAS โดย อ. มุกริน หนูคง เป็ นผูด้ าเนินการและประสานงาน
•
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เกี่ยวกับการแนะนาหลักสูตร การตอบคาถาม และช่วยเหลือผูส้ มัครในขัน้ ตอน
การสมัคร ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาในการรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร
มีการโทรศัพท์ตดิ ต่อเป็ นรายบุคคลสาหรับนักเรียนทีส่ มัครผ่านรอบ TCAS 1
และ 2 และได้นัดพูดคุย แนะนาหลักสูตร และถาม-ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตรผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้เชิญทัง้
นักเรียนและผูป้ กครองทีส่ นใจเข้าร่วม ดังรูปที่ 6.4 และประสานงานกับหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการช่วยเหลือผู้สมัครทีพ่ บปั ญหาในการรายงาน
ตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
• ผ่านการแนะแนวออนไลน์จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบัน
พัฒนาวิชาการวิสดอมวี อะคาเดมี (https://fb.watch/d5Ma-b_iYC/) โดย ผศ.ดร.
ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร เป็ นตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร เข้าร่วมการแนะแนวดังกล่าว

รูปที่ 6.3 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอาหารผ่านทาง Fackbook Page
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รูปที่ 6.4 การแนะนาหลักสูตรวิศวกรรมอาหารผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตรฯ ได้มกี ารวางแผนการรับเข้านักศึกษาอย่างเป็ นระบบตามแนวทาง PDCA ดังรูป
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รูปที่ 6.5 การพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาใหม่ ซึ่งมีการกาหนด ประเมินกระบวนการ และเกณฑ์
การในคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ ได้กาหนดกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมี
วิธกี ารรับสมัครดาเนินการคัดเลือกผ่านระบบของ ทปอ และ MJU-TCAS และกาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผูส้ มัครดังนี้
ต้องสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
• สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาผ่านระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ต้องมี GPAX ไม่ต่า
กว่า 2.50 นอกจากนัน้ คะแนนเฉลีย่ ของรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิ สกิ ส์ เคมีและ
ภาษาอังกฤษ ต้องมากกว่า 2.50
•

รวมทัง้ มีการจัดทาตารางการรับนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษาตามปฏิทนิ การรับนักศึกษาตามที่
ทปอ. กาหนด
จานวนนักศึกษาทีส่ นใจสมัครและลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารในระหว่างปี การศึกษา 2561-2563 มีแนวโน้มลดลง แต่ปีการศึกษา 2564 มี
แนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังตารางที่ 6.1 เนื่องการลดลงของจานวนประชากรในวัยทีเ่ ข้าศึกษาและปั ญหา
การเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตร ดังนัน้ ในการรับนักศึกษาในปี การศึกษา 2565 หลักสูตรจึงทาการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์โดยเชิญนักเรียนทีส่ นใจเข้าเรียนในหลักสูตรมาร่วมรับฟั งข้อมูลและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเพิม่ การสื่อสารและให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจมากยิง่ ขึน้
ตารางที่ 6.1 สถิตกิ ารรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
ปี การศึกษาทีร่ บั เข้า จานวนทีป่ ระกาศรับ
จานวนผูส้ มัคร จานวนทีล่ งทะเบียน
2565
50
49*
49*
2564
40
176
43
2563
40
30
2562
50
51
22
2561
50
141
48
*ยืนยันสิทธิ TCAS 1,2,3 แล้ว ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 และยังมีการสมัครได้อกี 1 รอบ

ผลของการพัฒนาระบบการรับเข้า การกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินทีช่ ดั เจน และการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทาให้หลักสูตรมีจานวนผูส้ มัครเข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.ตรีเพิม่ ขึน้
คือ อยู่ระหว่างการรับเข้านักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 มีจานวนผูส้ มัคร TCAS รอบที่ 1 และ 2 แล้ว
ดังตารางที่ 6.1 พบว่า ในแต่ละรอบของการรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตร ผ่านระบบ TCAS ทัง้ 2 รอบ
มีจานวนนักศึกษายืนยันสิทธิ ์การเข้าศึกษาต่อเป็ นทีน่ ่าพอใจ (อ้างอิง: รายชื่อรับเข้า TCAS รอบ1
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และ รายชื่อรับเข้า TCAS รอบ 2 และ สรุป TCAS 65) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็ นจานวน 49
คน จากเป้ าหมาย 50 คน คิ ดเป็ น 99% เมื่อเปรียบเทียบการรับเข้านักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
ทีน่ ักศึกษาทีร่ บั เข้ามามีจานวนมากกว่าจานวนทีป่ ระกาศรับ ดังนัน้ ทางหลักสูตรฯ จึงคาดว่าผูเ้ ข้า
เรียนในปี 2565 จะได้คุณภาพและจานวนของผูเ้ รียนเป็ นไปตามเป้ าหมาย เนื่องจากได้มกี ารแนะแนว
การศึกษาแบบรวมผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว ทาให้ผู้เข้าเรียนใหม่รบั ทราบระบบการเรียนการสอน
ทรัพยากร และแนวทางการสอนของหลักสูตรก่อนเข้าศึกษาได้ถูกต้อง นอกจากนัน้ ในหลักสูตร
ปรับปรุง 2564 นัน้ หลักสูตรฯได้เพิม่ วิชาความรูเ้ บื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรม ในภาคการศึกษาที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 1 เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความรูเ้ บื้องต้นวิชาชีพวิศวกรรม รวมทัง้ ทบทวน ปรับและเสริม
ความรูพ้ น้ื ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง เป็ นการช่วยเหลือนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ใน
ปรับตัวด้านการเรียนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
และหลักสูตรฯคาดว่าจะทาให้
นักศึกษาทีร่ บั เข้ามามีความสามารถเรียนในวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆได้อย่างเข้าใจ
และ
สามารถจบการศึกษาได้
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาระบบการรับเข้าดังกล่าว สามารถสรุปได้ดงั นี้
• การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก Interactive social engagement เป็ นไป
ในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
• การกาหนดเกณฑ์รบ
ั เข้า และการประเมิน เป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
• การแจ้งเกณฑ์การรับเข้าและการประเมินผลการรับเข้าระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
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.
เนื่องจากทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
2559 และ 2564) ได้มกี ารบริหารการใช้งานบุคลากรสายสนับสนุนรวมกันกับทางหลักสูตรวิศวกรรม
อื่น ๆ อีก 5 สาขา ซึ่งมีจานวน 5 รายคือ วิศวกรรมโลหการ ชานาญการ (นายประพันธ์ จิโน) เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ าร (นายประถม พิชยั และนายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้ อ) เจ้าหน้าทีธ่ ุรการทัวไป
่ (นางสาวจี
ราพร ทิพย์เนตร) และเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน (นางสุนทรี หาญพรหม)
ส่วนทางมหาวิทยาลัยได้มกี ารกาหนดแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
โดยมีการ
บริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มสี ดั ส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน ต่ออาจารย์ให้
น้อยทีส่ ุด เนื่องจากในปัจจุบนั มีสดั ส่วนทีม่ าก ดังนัน้ จึงได้มกี ารรับบุคลากรสายสนับสนุนในกรณีที่
ทดแทนผูล้ าออกเท่านัน้ สาหรับหากส่วนงานใดมีบุคลากรทีเ่ กษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์
อัตรากาลังของส่วนงานนัน้ ก่อน หากมีอตั รากาลังทีเ่ พียงพอแล้ว ก็จ ะไม่จดั สรรอัตรากาลังทดแทนให้
(อ้างอิง:มติทปี่ ระชุมกรณีบุคลากรทีเ่ กษียณอายุ) และกรอบอัตรากาลังเพิม่ ใหม่ทไี่ ด้รบั มหาวิทยาลัย
จะใช้วธิ กี ารให้ลูกจ้างชัวคราวที
่
ป่ ฏิบตั มิ านานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเ ป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย (อ้างอิง
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: มติทปี่ ระชุมให้รบั ลูกจ้างชัวคราวสอบบรรจุ
่
พนักงานมหาวิทยาลัย ) ซึ่งเป็ นการช่วยเหลือลูกจ้าง
ชัวคราวให้
่
มคี วามก้าวหน้า และลดกรอบอัตราลูกจ้างชัวคราวพร้
่
อมทัง้ ประหยัดงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ตารางที่ 6.2

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรร่วมสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรม
อาหาร ทัง้ 5 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
บุลากรสายสนับสนุน ระดับมหาวิ ทยาลัย
ระดับคณะ
ระดับหลักสูตร
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
30
11
1
-บุคลากรห้องสมุด
3
3
-บุคลากรห้องปฏิบตั กิ าร
1
-บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4
1
-บุคลากรด้านงาน
บริหารงานธุรการ
2
1
-บุคลากรด้านงาน
บริหารการศึกษา
5
จานวนทัง้ หมด
จากตารางที่ 6.2 จะเห็นว่าทางหลักสูตรฯ มีเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุน 5 ท่าน (ใช้งานร่วมกัน 5
หลักสูตร) ดังนัน้ จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณของสาขาให้ไว้เป็ นงบส่วนกลางใช้สนับสนุนบุคลากรทัง้
3 ท่าน ไปพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในแต่ละปี เช่น การอบรมระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง งานอบรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย และการดูงานนอกสถานที่ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ทางหลักสูตรวางแผนการเพิม่ ทักษะวิชาชีพ
(Reskill)
ให้บุคลาการ
ห้องปฏิบตั กิ าร ดังนี้ ทางหลักสูตรวางแผนให้ นายประพันธ์ จิโน วิศวกรรมโลหการ ชานาญการ เข้า
อบรมเพื่อเพิม่ ทักษะการเชื่อมสแตนเลส
สามารถนามาใช้ในการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะจากการสารวจความคิดเห็นนักศึกษาทีผ่ ่านวิชา มจ
497 สหกิจศึกษาในปี การศึกษานี้ให้เพิม่ เนื้อหาดังกล่าวก่อนไปสหกิจศึกษา และนายประถม พิช ัย
เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั กิ าร เข้าอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถ
นามาใช้ในการสอนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตซิ ่งึ เป็ นวิชาทีม่ กี ารปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0
นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมเครื่องกล และปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร ทาให้ทางหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564) ต้องการให้บุคลากร
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สายสนับสนุนมีความรูด้ งั กล่าวเพิม่ ขึน้ จึงวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ กี่ยวข้องมีการ
พัฒนาความรูใ้ ห้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นี้ผา่ นการอบรมทีเ่ กี่ยวข้อง
นอกจากนี้
หลักสูตรได้จดั ทาแผนการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรประจาภาคการศึกษา
เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ คี วามชัดเจนในการปฏิบตั งิ านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และบริการ
วิชาการ ตัวอย่างเช่น ได้มกี ารวางแผนให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
ประจาปี 2564 ในช่วงก่อนเปิ ดเทอม คือ ภายในเดือนมิถุนายน และวางแผนการสนับสนุนการเรียน
การสอน ทัง้ ในด้านห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นต้น ตารางที่ 6.3 แสดงตัวอย่างการจัด
แผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคการศึกษา 2564

ตารางที่ 6.3 แผนปฏิบตั งิ านเพื่อสารวจความพร้อมของห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
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จากผลการสารวจเพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การสอนของบุคลากรสายสนับสนุนก่อนการ
เปิ ดภาคการศึกษา 2564 พบว่าโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ แต่ระบบ WIFI มีขอ้ จากัด
ในการใช้งาน ทางหลักสูตรฯจึงแจ้งทางคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขต่อไป
นอกจากนี้ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ก่อนการเปิ ดภาคการศึกษา 2565 ทางหลักสูตรฯได้
วางแผนให้บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ ตรวจสอบ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบตั กิ าร ตามแผนการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากรประจาภาคการศึกษา ที่ทางหลักสูตรฯได้วางแผนไว้
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรกาลังจัดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากร
สายสนับสนุนและคณาจารย์แบบออนไลน์ และได้ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564) ทาแผนงบลงทุน 5 ปี และ MIFF พ.ศ. 25642568 ในการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจยั และการบริการวิชาการ

102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ
2564) ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการอาจารย์ประจา
หลักสูตรมีมติในการใช้งบประมาณและงบรายได้ เพื่อเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม
และ จิตใจทีส่ ร้างเสริมการเรียนการสอน และการวิจยั รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล ดังนี้
o
การเพิม่ ห้องปฏิบตั ิการทางด้านการแปรรูปอาหาร ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
เป็ นยา และเทคโนโลยีแขนกลอัจฉริยะอย่างเป็ นสัดส่วน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในการเรียนการสอนและการวิจยั ดีขน้ึ
o
การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพิม่ เติมเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจยั โดยใน
ปี 2564 หลัก สูตรได้ร ับ จัด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 2564 ในการจัด ซื้อตู้ ก รอง
อากาศสะอาดแบบเป่ าลมในแนวนอน เครื่องสูบลมแบบไร้น้ ามัน ชุดฝึ กหุ่นยนต์ชาญฉลาด
ต่อการสัมผัส และเครื่องทอดสุญญากาศ รวมวงเงิน 4,434,000 บาท
o
การจัดทารายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
ในการจัด ซื้อ ได้แ ก่ เครื่อ งสกัด ด่ ว นอาหารและสมุ น ไพร เครื่ อ งหมุ น เหวี่ ยงแยกกาก
ชุดระเหยสารทาให้เข้มข้นพร้อมระบบทาความเย็น ตู้ทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
และถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ เพื่อดาเนินการจัดซื้อต่อไป
o
การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะต่อชีวิตแบบ New Normal ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 เช่ น การติด ตัง้ เครื่องวัด อุณ หภู มทิ ี่ทางเข้าอาคารเรียน การ
ติด ตัง้ จุ ด จ่ า ยแอลกอฮอล์ ส าหรับ ท าความสะอาดมือ บริ เ วณทางเข้ า อาคารเรี ย น หน้ า
ห้องเรียน และหน้าลิฟท์ เพื่อสร้างสุขภาวะส่วนบุคคลทีด่ ี
o
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ทีม่ หาวิทยาลัยจัดเตรียมให้
จึง ลดการเดิน ทางเข้ามหาวิ ทยาลัยของนั ก ศึก ษา เป็ น สร้างสุ ข ภาวะส่ วนบุ ค คลที่ ดี ใ น
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
o
การจัด หาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใ นการรเรียนการสอนอย่างถู ก ต้ อ งตาม
ลิขสิทธิ ์ เช่น Microsoft Office Microsoft Team และ Autocad ทาให้สะดวกต่ อการเรี ย น
การสอนมากขึน้
6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance,
and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are
shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective
actions are made where necessary.
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ม ี ร ะบบบริ ก ารการศึ ก ษา (www.reg.mju.ac.th) ในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ
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เพื่อให้ผเู้ รียนได้บรรลุตามผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง ดังนัน้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564) จึงได้แต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (อ้างอิง ระบบทะเบียนสานักบริหารฯ) ดังรูปที่ 6.6

รูปที่ 6.6 ตัวอย่างระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา เพื่อความก้าวหน้า ผลการศึกษา
และภาระการเรียนของนักศึกษาทีเ่ พียงพอ
นอกจากนี้ ทุกภาคการศึกษา จะมีการประชุมรวมคณาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตร (วิศวกรรม
เกษตรและวิศวกรรมอาหาร) และประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อทบทวนผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ประจาภาคการศึกษา ในการประชุมดังกล่าวจะมีการตรวจสอบผลการศึกษาประจาภาคการศึกษา มี
การหารือในรายวิชาทีน่ ักศึกษามีผลการประเมินทีผ่ ดิ ปกติ และแลกเปลีย่ นวิธกี ารเรียนการสอนเพื่อให้
เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินให้หลักสูตรบรรลุเป้ าหมายการดาเนินงาน
ส่วนภาระการเรียนของนักศึกษานัน้
หลักสูตรฯได้มกี ารกระจายจานวนหน่วยกิตและภาระ
การเรียนในแต่ละภาคการศึกษาตลอดการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564) ซึ่งการคานวณภาระการเรียนจากผลรวมของ
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จานวนชัวโมงของภาคบรรยาย
่
ภาคปฏิบตั ิ และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา แสดงดังตารางที่
6.4 การกระจายจานวนหน่วยกิตและภาระการเรียนของนักศึกษาทาให้นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลา
การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดการศึกษาในหลักสูตร
นอกจากนี้ หลักสูตรฯได้มอบหมายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาได้
พิจารณาความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษารายบุคคลแล้ว จะให้คาปรึกษา
และแนะนานักศึกษารายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบในสิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องเพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไขผ่านระบบทีป่ รึกษาของมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 6.6
ตารางที่ 6.4 การกระจายภาระการเรียนในแต่ ล ะภาคการศึก ษาตามแผนการศึก ษาในหลัก สู ตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 2564)
แผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่
ภาคการศึกษาที่
1
2
3
4

1
2
1
2
1
2
1
2

จานวนหน่วยกิต (ภาระการเรียน,ชัวโมง)
่
หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง
2559
2564
21 (61)
20 (63)
22 (56)
20 (62)
21 (58)
21 (63)
21 (60)
21 (65)
21 (51)
19 (58)
19 (54)
18 (57)
15 (41)
6 (16)
6 (16)
14 (30)

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support
services are shown to be available to improve learning experience and employability.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ
2564) ได้จดั ให้คาแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ทางาน
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตรในระดับมหาวิ ทยาลัย
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มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสาคัญกับงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็ นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทีค่ วบคู่กบั การเรียนการสอน อันจะส่งผลให้นักศึกษาทีผ่ ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดสามารถใช้ทกั ษะและประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาทักษะ
การเรียนรูแ้ ละวิชาชีพทีอ่ ยู่นอกเหนือตาราเรียน โดยมหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดฯ
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2557 ดังนี้ (อ้างอิง ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
1. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่อง (เทียบเข้าเรียน) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และมีจานวนชัวโมงในการเข้
่
าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40
ชัวโมงถึ
่
งจะถือว่าสาเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16
กิจกรรม และมีจานวนชัวโมงในการเข้
่
าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 ชัวโมง
่ ถึงจะถือว่า
สาเร็จการศึกษา
และมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ให้เป็ นบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์มกี ารพัฒนาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกาย ความเป็ นผูน้ า และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด (ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกาหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกาหนดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมในลักษณะบังคับ) กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีค่ ณะกาหนด กิจกรรม
เลือกเสรี(ประเภทกิจกรรม)อาทิเช่น ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ประกาศกาหนดกิจกรรมบังคับเลือก และประกาศการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ซึ่งเป็ นการเทียบประเภทประสบการณ์กจิ กรรมด้านพัฒนานักศึกษา และการเทียบ
จานวนชัวโมงการเข้
่
าร่วมกิจกรรมซึ่งระบุในประกาศฯ ดังรูปที่ 6.7
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รูปที่ 6.7 ข้อความบางส่วนทีป่ รากฏในประกาศ ประกาศการเทียบค่าประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการเทียบค่าประสบการณ์ จะถูกนาไประบุเป็ นประวัตดิ า้ น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน “ตัวอย่างใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร” ของนักศึกษา
โดยนักศึกษาสามารถใช้ใบรายงานผลดังกล่าวควบคู่กบั ใบรายงานผลการศึกษา(transcript) ในการ
สมัครงาน
สามารถสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์นอกเหนือตาราเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่นักศึกษา
และเพื่ออานวยความสะดวกและบริการให้แก่นักศึกษา สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ www.msat.mju.ac.th ซึ่งในเว็บไซต์ดงั กล่าวมีการประชาสัมพันธ์การเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ข่าวสารกิจกรรม ประวัตดิ า้ นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการแสดงข้อมูล
นักศึกษาทีเ่ ป็ นนักกิจกรรมดีเด่น
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ ายสหกิจและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยโจ้ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยการฝึ กอบรมการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกไปปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา
ของสานักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสมาคมสหกิจศึกษาไทย
อย่างต่อเนื่องทุกปี หัวข้อการอบรมประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนใบสมัครงานและ
การสอบสัมภาษณ์งาน ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ
รวมทัง้ คุณธรรมและจริยธรรม
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตรในระดับหลักสูตร
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หลักสูตรได้นาผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่มถูก
ประเมินความพึงพอใจจากปี การศึกษาทีผ่ ่านมามาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษาให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่องในปี การศึกษา 2564 ได้แก่ การ
วางแผนการจัดอบรม โครงการเพิม่ ทักษะช่างทางวิศวกรรมอาหาร โดย ผศ.ดร. นักรบ นาคประสม
เป็ นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะช่างทางวิศวกรรมอาหารให้นักศึกษาก่อนการเรียนวิชา
ทางด้านโครงงานและสหกิจศึกษา แต่เนื่องจากสถานะการณ์ COVID-19 ทาให้การเรียนการสอนเป็ น
รูปแบบ Online จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ แต่ทางหลักสูตรฯวางแผนเลื่อนการดังกล่าวเมื่อการเรียน
การสอนเป็ นแบบ Onsite ในปี การศึกษา 2565
ในปี การศึ ก ษา 2564 นี้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รต่ า งๆ ได้ แ ก่
การนาเสนอผลงานวิชาการ การฝึกอบรมและร่วมการวิจยั และการแข่งขันทางด้านวิชาการ ดังนี้
การนาเสนอโครงงานวิ ศวกรรมระดับปริ ญญาตรีในการประชุมวิ ชาการวิ ศวกรรมอาหาร
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 8
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 จานวน 15 คน ได้เข้าร่วมนาเสนอโครงงานวิ ศวกรรมระดับปริ ญญาตรี
รวม 5 โครงการ ในการประชุมวิ ชาการวิ ศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8 FENETT 2022: Online
International and National Conference “Next-Step Innovations in Food Engineering During
COVID-19” ในวันที่ 4 เมษายน 2565 (อ้างอิง: รายชื่อการนาเสนอ FENETT) และได้รบั รางวัลดังนี้

ตารางที่ 6.5 รางวัลทีน่ ักศึกษาได้รบั จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครัง้ ที่ 8
รางวัลผูน้ าเสนอผลงาน
โครงการ
เหรียญเงิน:
การหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการหมักไมซีเลียมหลินจือในน้ าลาไย
โครงงานวิศวกรรม
นักศึกษา: วันวิสา เหล่าสมาธิกุล, สุกลั ญา ฮาดดา
ระดับปริญญาตรี
อาจารย์ทปี่ รึกษา: นักรบ นาคประสม, กาญจนา นาคประสม, หยาดฝน ทะนง
สาขากระบวนการแปร การกิจ
รูปอาหาร
เหรียญเงิน:
การพัฒนาระบบเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลนิ ่าด้วยการเสริมหลอดไฟแอลอีดใี น
โครงงานวิศวกรรม
ระบบถังปิ ดอัจฉริยะ
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษา: ณัฐพล ไชยวงค์, บุษบรรณ วงศ์สงิ ห์ขนั ,มาลินี แสงมณี, ยุพารัตน์
สาขานวัตกรรมอาหาร เครือวิเสน
และหลังการเก็บเกี่ยว อาจารย์ทปี่ รึกษา: สมเกรียติ จตุรงค์ล้าเลิศ
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การเข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การผลิ ตบัณฑิ ตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 4” ประจาปี
2564
นักศึกษา จานวน 15 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การผลิ ตบัณฑิ ตเกษตร
พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 4” (อ้างอิง:รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมการผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 4) ใน
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยเน้นการบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบ
โมดูลกับการเรียนรูแ้ บบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ใน
ยุค Thailand 4.0 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทปี่ รึกษา ในโครงการนี้ นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการ ทา
การวิจยั และนาเสนอผลงานการวิจยั ทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นวิศวกรรมอาหาร ทาให้นักศึกษาได้พฒ
ั นาการ
เรียนรู้ ทักษะและความสามารถในการวิจยั
การเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching โครงการพัฒนาระบบนิ เวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปี
ที่ 2
นักศึกษาในกลุม่ ลูซนิ มิกซ์ (Luzinmix) ซึ่งประกอบด้วย นางสาวนิภาธร วิลยั ลักษณ์ นักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 4 สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นายสมชาย มอกทุง้ นักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 3 คณะผลิตกรรมการเกษตร และนายนิตพิ ล ยืนยง นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 สาขาสื่อสารดิจทิ ลั คณะ
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ดร.ประนอม ยังคามัน่ คณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็ นอาจารย์ทปี่ รึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการพัฒนาระบบนิ เวศเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปี ที่ 2 ในหัวข้อโครงการ ผงดาวเรืองอิ นทรียเ์ พื่อบารุงสุขภาพจอประสาท
ตาผสมวิ ตามิ นและซิ นไบโอติ กส์ และได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจอาหารฟังก์ชนั ่ ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ดังรูปที่ 6.8

รูปที่ 6.8 การแข่งขันในโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ ปี ที่ 2
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การเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการยุววิ สาหกิ จเริ่ มต้น (TED Youth Startup) ปี 2565 รอบที่ 2
นักศึกษาในกลุม่ Luzinmix ดังกล่าวได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการยุววิ สาหกิ จเริ่ มต้น
(TED Youth Startup) ปี 2565 รอบที่ 2 ในหัวข้อโครงการ ผงดาวเรืองอิ นทรียเ์ พื่อบารุงสุขภาพ
จอประสาทตาผสมวิ ตามิ นและซิ นไบโอติ กส์
และได้ผ่านการกรองคุณสมบัตเิ ป็ น Ideation
Incentive Program เพื่อแข่งขันในรอบต่อไป รูปที่ 6.9

รูปที่ 6.9 การแข่งขันในโครงการยุววิสาหกิจเริม่ ต้น (TED Youth Startup) ปี 2565 รอบที่ 2
การเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League รอบภูมิภาค ครัง้ ที่ 1 (ภาคเหนื อ)
นักศึกษาในกลุม่ Luzinmix ดังกล่าวได้เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League รอบ
ภูมิภาค ครัง้ ที่ 1 (ภาคเหนื อ) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ ผงดาวเรืองอินทรียเ์ พื่อบารุงสุขภาพจอประสาทตา
ผสมวิตามินและซินไบโอติกส์ ดังรูปที่ 6.10

รูปที่ 6.10 การแข่งขัน Startup Thailand League รอบภูมภิ าค ครัง้ ที่ 1 (ภาคเหนือ)
การร่ วมกิจ กรรมเสริม หลักสูตรดัง กล่ าว ทาให้นั ก ศึก ษาได้พ ัฒนาทัก ษะการเรียนรู้ต่างๆ
เช่ น ทั ก ษะการน าเสนอผลงาน ทัก ษะการท าวิ จ ั ย ทั ก ษะการเป็ นผู้ ป ระกอบการ เป็ นต้ น
ซึ่งเป็ นประสบการณ์ทชี่ ่วยในการทางานในอนาคต
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.
มหาวิทยาลัย มีการกาหนดสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรตามคู่มอื สมรรถนะทีผ่ ่าน
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยสมรรถนะพืน้ ฐานตามตาแหน่งได้มกี ารกาหนดมาตราฐานที่
ชัดเจนของแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน สมรรถนะทีม่ หาวิทยาลัย
แม่โจ้ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยคือ
คู่มอื สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง เพื่อ
เป็ นการส่งเสริม และพัฒนาให้การทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มีการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ/
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ประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั มากขึน้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี
กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกาหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผ้สู มัครตามคู่มอื มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งตามแนว Competency (อ้างอิง : คู่มอื มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง) ดังกล่าวด้วย
มหาวิทยาลัยได้ทาการวิ เคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการได้รบั การพัฒนาของ
บุคลากร จากแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : IDP ที่ (อ้างอิง :
แบบฟอร์ม IDP) และการวิเคราะห์ช่องว่าง Gap Analysis จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร แยก
ตามตาแหน่งงานหรือภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ (อ้างอิง : รายงานข้อมูล Gap Analysis) เพื่อนาไปสู่การ
วางแผนพัฒนาและการฝึกอบรม โดยหลักสูตรทีบ่ ุคลากรสายสนับสนุนควรเข้าอบรมแสดงในตารางที่
6.6
และมีการติ ดตามด้านการพัฒนาตนเองตาม IDP ทีบ่ ุคลากรได้กาหนดไว้นนั ้ เป็ นไปตามทีก่ าหนด
หรือไม่ โดยการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชา
ตารางที่ 6.6 หลักสูตรทีเ่ จ้าหน้าฝ่ ายสนับสนุนควรไปร่วมอบรม

หลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอาหาร ได้ ใ ช้ แ นวทางตามที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มกี ารจัดทาสมรรถนะเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายสนับสนุน โดยมีผลประเมินเป็ นประจ าทุ กปี
พร้อมสนั บ สนุ น เงิน รายได้ของสาขาให้ไ ปอบรมเพื่อเพิ่ม พู น ความรู้แ ละพัฒนาการท างานอย่ า ง
ต่อเนื่อง
ทางหลักสูตรฯ ได้ใช้แนวทางตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของ
บุคลากรตาม IDP ทีบ่ ุคลากรได้จดั ทาขึน้ และประสงค์เข้าฝึกอบรมตามความสนใจเป็ นประจาทุกปี ซึ่ง
ในปี การศึกษา 2564 นี้ บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ดังตารางที่ 6.7
นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมเครื่องกล และปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร ทาให้ทางหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ต้องการให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูด้ งั กล่าวเพิม่ ขึน้
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จึงวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ กี่ยวข้องมีการพัฒนาความรูใ้ ห้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นี้ผ่านการอบรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ตารางที่ 6.7 การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ
1

ชื่อ - สกุล
นางสุนทรี หาญพรหม

2

นายประถม พิชยั

3

นายประพันธ์ จิโน

การพัฒนาตนเองของบุคลากร
1. โครงการวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิ จกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิ การบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่ วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที/่ หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
1. โครงการวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิ จกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิ การบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่ วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที/่ หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการอธิ การบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 30/11/2564 - 30/11/2564
สถานที/่ หน่วยงาน : รับฟั งการบรรยายผ่านระบบโปรแกรม Microsoft
Teams
1. โครงการวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิ จกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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ลาดับ

4

5

ชื่อ - สกุล

การพัฒนาตนเองของบุคลากร
3. โครงการอธิ การบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่ วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที/่ หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
นายพงศ์นรินทร์ จอมใจ 1. โครงการวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
ป้ อ
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. โครงการอธิ การบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่ วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที/่ หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจีราพร ทิพย์ 1. โครงการวิ ศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
เนตร
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 2/2/2565 - 2/2/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบออนไลน์
2. กิ จกรรมการพัฒนาตนเองด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นและข้อกาหนดสานักงานสีเขียว
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 22/1/2565 - 22/1/2565
สถานที/่ หน่วยงาน : ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอธิ การบดีและผู้บริหารพบบุคลากรหน่ วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทการพัฒนา : อบรม วันที่ : 16/12/2564 - 16/12/2564
สถานที/่ หน่วยงาน : ณ ห้อง E101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์

อ้างอิงเอกสาร Online IDP สาหรับบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการ
6.5 Student support services are shown to be evaluation, benchmarking, and
enhancement.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองแผนงานได้จดั ทา การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปี
สุดท้ายของหลักสูตร ในปี การศึกษา 2563-2564 ของแต่ละหลักสูตร ผลการประเมินดังกล่าวซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ AUN-QA Criterior 6- Student Support Services: Requirement 6.3 (ในส่วนที่เกี่ยวกับ
Student Workload) และ 6.4 (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ Co-curricular activities) โดยนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้าย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ทีต่ อบแบบประเมิน จานวน 34 คนปี
การศึกษา 2563 และจานวน 24 คนปี การศึกษา 2564 มีดงั นี้
ตารางที่ 6.8 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับ Student Support Services ของนักศึกษาชัน้
ปี สุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ในปี การศึกษา 2563-2564
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หัวข้อการประเมิน

ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
2563
2564
ค่าเฉลีย่ +ค่า SD ค่าเฉลีย่ +ค่า SD
แปลผล
แปลผล
3.58+1.29
3.56+1.29
หลักสูตร: ตลอดการศึกษาที่ ม.แม่โจ้ นักศึกษาคิดว่าจานวน
มาก
มาก
วิชาและงานในแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความ
เหมาะสมระดับใด
3.44+1.58
3.75+1.29
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร: กิจกรรมและการอบรมทีจ่ ดั มีความ
ปานกลาง
มาก
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของท่านมากระดับใด
3.41+1.58
3.50+1.29
กิ จกรรมเสริ มหลักสูตร: กิจกรรมและการอบรมทีจ่ ดั ช่วยให้
ปานกลาง
มาก
ท่านได้งานทา มากน้อยในระดับใด
ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับ AUN-QA Criterior 6- Student Support Services:
Requirement 6.3 (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ Student Workload) และ 6.4 (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ Co-curricular
activities) ของนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร ใน
ปี การศึกษา 2563-2564 พบว่า ตลอดการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาคิดว่าจานวนวิชาและ
งานในแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมระดับมาก นอกจากนี้นักศึกษามีความพึง
พอใจในกิจกรรมและการอบรมทีจ่ ดั มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกในระดับเพิม่ ขึน้
และความพึง
พอใจในกิจกรรมและการอบรมทีจ่ ดั ช่วยให้ท่านได้งานทาในระดับเพิม่ ขึน้ เช่นกัน คือ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในกิจกรรมและการอบรมทัง้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาเอก และทีช่ ่วยในการได้งานทา มี
แนวโน้มสูงขึน้ จากความพึงพอใจระดับปานกลางในปี 2563 เป็ นความพึงพอใจระดับมากในปี
2564 ดังนัน้ ทางหลักสูตรฯจะวางแผนเพิม่ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาเอก
และช่วยในการได้งานทาของนักศึกษามากขึน้
สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับหลักสูตรนัน้ นักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ายของทัง้ สองปี การศึกษาต่าง
มีขอ้ เสนอแนะทีค่ ล้ายคลึงกัน คือเสนอให้เน้นการสอนภาคปฏิบตั ิ ให้มกี ารใช้เครื่องจักรอุปกรณ์จริง
และให้มกี ารอบรมเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, และ SolidWorks
สาหรับข้อเสนอแนะสาหรับกิ จกรรมเสริ มหลักสูตรนัน้ นักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ายของทัง้ สองปี
การศึกษาต่างคิดว่า กิจกรรมทีห่ ลักสูตรควรเพิม่ ให้แก่นักศึกษาได้แก่ การฝึกงาน และการดูงานนอก
สถานที่ การดูงานโรงงาน การดูงานสถานศึกษาอื่น
ทางหลักสูตรได้วเิ คราะห์ขอ้ เสนอแนะดังกล่าว และพบว่าเนื่องจากระหว่างสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-19 รูปแบบกการเรียนการสอนเป็ นแบบ Online จึงไม่สามารถเรียนภาคปฏิบตั ิ
ได้อย่างเต็มรูปแบบ
และไม่สามารถพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานทีอ่ ย่างในสถานการณ์ปกติได้
อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรจะได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาวิเคราะห์ถงึ ประโยชน์ทนี่ ักศึกษาจะได้รบั
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ความเป็ นไปได้ในการจัดกิจกรรม และวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกล่าวให้นักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ต่อไป
ในปี ก ารศึก ษา 2564 นี้ ทางหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ศ วกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ได้ เ ปรียบเที ยบการรับเข้ านั กศึกษา ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ AUN-QA Criterior 6Student Support Services: Requirement 6.1 (ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ Student intake policy, admission
criteria, และ admission procedures) กับหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน พบว่า ในการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS
65 นัน้ หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน มีช่องทางรับนักศึกษามากกว่าทางหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ การเรียนล่วงหน้า นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการรับตรงเขตการศึกษา เป็ นต้น ดังรูปที่ 6.11 และ 6.12 จึงทาให้
หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน มีโอกาสเข้าถึงผู้สนใจเข้าศึกษาได้ม ากขึ้น ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงควรพิจารณาวางแผนเพิม่ ช่องทางรับนักศึกษามากขึน้
โดยจะวางแผนทาความร่ วมมือกับ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เพื่อรับ นั ก เรียนมัธ ยมปลาย สาขา
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ ที่ม ีผลการเรียนดีแ ละมีค วามสนใจที่จะเข้าเรียนในหลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้โดยตรง
ในการ benchmarking ในเกณฑ์คุณภาพอื่นๆ นัน้ ยังขาดข้อมูลเบื้องต้น ทางหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะทาความร่วมมือ
กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
เพื่อให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ซึ่งจะทาให้การ
benchmarking ในเกณฑ์คุณภาพอื่นๆสมบูรณ์ขน้ึ
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รูปที่ 6.11 ช่องทางรับของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
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รูปที่ 12 ช่องทางรับของนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 6 –Student Support Services
เกณฑ์ การดาเนิ นการในปัจจุบนั
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ และ
ย่อย
พัฒนาต่อไป
6.1
6.2
6.3
6.4
การเพิม่ กิจกรรมการอบรมการ
และการดูงานนอกสถานที่
6.5
6.6
หลักสูตรมีการดาเนินงานตาม เอกสารอ้างอิง การทาความร่วมมือกับหลักสูตร
เกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด แนบในเนื้อหา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
ครบทุกขัน้ ตอน
วิศวกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ในการ
เก็บข้อมูลและการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และทา
benchmarking
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AUN-QA Criterion 7
Facilities and Infrastructure
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 7
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 conducive for education, research, and personal well- being.
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.

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and
information technology, are shown to be sufficient
หลัก สู ต รวิศ วกรรมอาหารมีก ารก ากับ ดู แ ล การด าเนิ น งาน เพื่อ ให้ ค ณาจารย์แ ละ
นักศึกษาได้รบั สิง่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละการจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยฯ/หลักสูตรฯดาเนินการในการจัดสรรอาคารเรียน ห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีทุกรูปแบบทีก่ าหนดไว้ใน
หลักสูตร ทาการสารวจความต้องการอุปกรณ์และสิง่ สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาสาหรับการเรียน
การสอน การวิจ ยั และด้านอื่นๆ ในทุก ๆ ภาคการศึกษาผ่าน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอน
ร่วมกับผลประเมินด้านสิง่ สนับ สนุนและประสิทธิภ าพการสอน และสิง่ สนับสนุ นการเรียนการสอน
รวมทัง้ นาข้อเสนอแนะและข้อคิด เห็น ของนักศึก ษา มาปรับปรุงแนวทางการจัด หาอุ ปกรณ์แ ละสิ่ง
สนับสนุนการเรียนเพิม่ เติมในภาคการศึกษาต่อไป
2. มีหอ้ งเรียนทีท่ นั สมัย ได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร และโรงงานนาร่อง
3. มีพ้ืน ที่ก ารเรีย นรู้ Learning Space ที่ อ าคารเรี ย นรวม และอาคารปฏิ บ ั ติ ก ารทาง
วิศวกรรม
4. มหาวิทยาลัย/สานักห้องสมุด/วิทยาลัยฯ/หลักสูตรฯ จัดให้มหี นังสือ ตารา วารสาวิชาชีพ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบสืบค้น ข้อมูลทีท่ นั สมัยเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
5. หลัก สูตรฯ ด าเนิน การในการจัด สรรห้องปฏิบ ัติทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบ ัติการ
ทักษะทางการวิชาชีพ ให้มอี ุปกรณ์การศึกษาที่ทนั สมัยสอดคล้องกับการปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงใน
จ านวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ เหมาะสมกับ การจัด การเรียนการสอนตามหลัก สู ตร อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ง
สนับสนุ นการเรียนการสอนที่ใช้ในสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยดาเนินการในขัน้ ตอน
ดังนี้
5.1 อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา เสนอความต้องการและรายละเอียดของอุปกรณ์และสิง่
สนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 5
5.2 หลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาสมและลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาเรื่อง
งบประมาณทีม่ อี ย่างจากัด
5.3 หลักสูตรฯ เสนอผลการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสนับสนุน
5.4 คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมและตาม
งบประมาณ
6. กองเทคโนโลยีดิจติ ลั และ/วิทยาลัย/หลักสูตรดาเนินการ ในการจัดการให้มคี อมพิวเตอร์
สื่อวีดที ศั น์ส่อื โทรทัศน์ สื่อสอนเสริมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
ทัง้ นี้ ในช่ ว งที่ม ีส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โคโรนาไวรัส ( COVID-19)
มหาวิทยาลัยได้ให้ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และให้คณาจารย์สามารถทาการสอนได้ทงั ้ ที่อยู่
ที่บ้านและที่ทางาน ขณะที่ นักศึกษาเรียนอยู่ที่บา้ นได้ โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทัง้ จัด หาระบบการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรมต่ าง ๆ เช่ น license
Zoom cloud meeting ID ส าหรับ ห้อ งเรี ย นขนาด 100/ 200/ 300, CISCO WebEx, Google Meet,
AutoCAD
การดูแลรักษาห้องและอุปกรณ์ภายในห้อง มีกองกายภาพและสิง่ แวดล้อมเป็ นผูด้ ูแลและเก็บ
สถิติ ข้อมูล การใช้ห้องทัง้ หมด ส่วนอาคารเรียนรวม โรงงานน าร่ อง และโรงงานปฏิบ ัติก ารทาง
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วิศวกรรมมีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรเป็ น
ผูด้ ูแล โดยมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ อย่างสม่าเสมอ หากห้องบรรยายหรืออุปกรณ์
ชารุดหรือใช้งานไม่ได้ สามารถแจ้งผูด้ ูแลเพื่อมาแก้ไข ได้ทนั ที
คณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ได้มกี ารประเมินผลการจัดสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้และการ
จัด การเรียน การสอนด้านในส่วนของทรัพ ยากรทางการศึกษาจากคณาจารย์และนัก ศึก ษาแต่ละ
รายวิชาทัง้ ภาคทฤษฎีและ ปฏิบตั ิ ผ่านแบบประเมินของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ และ
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินผล มาวางแผนการจัดทรัพยากรและแก้ไขปั ญหาหรือ ข้อเสนอแนะต่าง
ๆ รวมทัง้ ประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and
effectively deployed
ในปี การศึกษา 2564 หลักสูตรมีห้องปฏิบตั กิ ารให้สามารถสนับสนุนการเรียนรูข้ องนัก ศึก ษา
ทัง้ ทางด้านวิชาการ วิจยั และบริการวิชาการ ดังนี้

ตารางที่ 7.1 รายการสรุปของอุปกรณ์และสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอน
อุปกรณ์และสิง่ สนับสนุน

ห้องเรียน

ห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะ
ทาง

รายละเอียด
ห้องบรรยาย 40 ทีน่ งั ่
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องบรรยาย 60 ทีน่ งั ่
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องบรรยาย 120 ทีน่ งั ่
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ทีน่ งั ่
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเขียนแบบ 60 ทีน่ งั ่
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/
ห้องเครื่องมือช่าง/โรงประลอง
เครื่องมือ
ปฎิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
1
ปฎิบตั กิ ารทางวิศวกรรมอาหาร
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
2
ปฎิบตั กิ ารทางระบบควบคุมอัฒ
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
โนมัติ
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อุปกรณ์และสิง่ สนับสนุน

พืน้ ทีส่ นับสนุนอื่นๆ

รายละเอียด
ห้องปฏิบตั กิ าร CAE การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
ออกแบบทางวิศวกรรม
ห้องปฏิบตั กิ ารคุณสมบัตทิ าง
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
กายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการนวัตกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพจากการหมักเห็ดทาง พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
ยา
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
3
ห้องปฏิบตั กิ ารทฤษฎีของ
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
เครื่องจักรกล
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ า พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ
พืน้ ทีเ่ รียนรู้ 24 ชัวโมง
่
ห้องพักนักศึกษา (24 ชัวโมง)
่
ห้องสมุด
พืน้ ทีส่ าหรับการพัฒนานวัตกรรม/งานวิจยั /งานบริการวิชาการ
ห้องประชุม/บรรยาย
ระบบสัญญาณ Internet ครอบคลุมพืน้ ที่
ระบบเสียงตามสาย
ห้องวิจยั ของอาจารย์ผสู้ อน/ทีป่ รึกษา

นอกจากอุปกรณ์และสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนที่แสดงโดยสรุปในตารางที่ 7.1 และ 7.2
หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ทมี่ คี วามชานาญในกลุ่มวิชา/กลุ่มวิจยั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแล และมี
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทาหน้าทีด่ ูแล 1 คน คือ ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 รายคุรุภณ
ั ฑ์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาหาร
รายการคุรภุ ณ
ั ฑ์
จานวน
เครื่อง Extruder single screw
1
เครื่องอบแห้งด้วยไอน้าแบบยิง่ ยวด
1
ตู้กรองอากาศสะอาดแบบเป่ าลมในแนวนอน
2
เครื่องสูบลมแบบไร้น้ามัน
1

ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 1
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 1
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 2
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3
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ชุดฝึกหุ่นยนต์ชาญฉลาดต่อการสัมผัส

1

เครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด 30 กิโลกรัม
เครื่ อ งวัด ค่ า ดู ด กลืน แสงชนิด ล าแสงคู่ พ ร้อม
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม และอุปกรณ์ สาหรับ วิเคราะห์
หน่วยสีดว้ ยการสะท้อนแบบกระจาย
เครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร
เครื่องหมุนเหวีย่ งแยกกาก
ชุดระเหยสารทาให้เข้มข้นพร้อมระบบทาความ
เย็นขนาด 50 ลิตร
ชุ ด อุ ป กรณ์ วิเ คราะห์คุ ณ ลัก ษณะของอาหาร
ระดับ SME
ตู้ทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ ขนาด 5 ลิตร

1
1

ห้องปฏิบตั กิ าร CAE การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทาง
วิศวกรรม
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง
กายภาพ

1
1
1

ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3

1

ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3

1
1

ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 3

หลักสูตรวิศวกรรมอาหารมีสงิ่ อานวยความสะดวกทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้อง
บรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจยั
หลักสูตรฯ ได้มกี ารจัดสร้างสิง่ อานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน และอุปกรณ์
(ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ) ให้เพียงพอเพื่อส่งเสริม การศึกษาและการทาวิจยั
โดยแผนการรับนักศึกษาต้องการรับนักศึกษาปี ละ 40-50 คน ดังนัน้ จึงมีการติดตัง้ โสตทัศนู ปกรณ์
(LCD Projector, เครื่องเสียง) มีระบบปรับอากาศและม่านกันแสงรบกวน เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะกับการเรียนการสอนของทุกห้องเรียน เนื่องจากรายวิชาใน มคอ 2 สาขาวิศวกรรมอาหาร มี
วิชาเรียนทัง้ แบบบังคับ และเอกเลือก จึงได้จดั ห้องบรรยายในอาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์
มี 3 แบบ ประกอบด้วยห้องเรียนสาหรับกลุ่มเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 7.1 และ
รูป 7.2
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(ก)

(ข)

รูปที่ 7.1 ห้องเรียนทีใ่ ช้ทาการเรียนการสอนกลุ่มเรียนขนาดเล็ก

(ก)

(ข)

รูปที่ 7.2 ห้องเรียนทีใ่ ช้ทาการเรียนการสอนกลุ่มเรียนขนาดใหญ่
ทรัพยากรต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจยั หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดมีการให้มพี น้ื ที่สาหรับการเรียนรู้ (Learning and Meeting space)
ในห้องสมุด และห้องโถงของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มี WiFi เพื่อสาหรับให้นักศึก ษา
สามารถค้นคว้าหาความรู้ เขียนโครงงาน ดังแสดงในรูปที่ 7.3 และ 7.4 นอกจากนี้ยงั มีทรัพยากร
ต่างๆ ในห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะอื่นๆ นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านเวป
ไซต์ ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยยัง สนั บ สนุ น การเข้าถึง ฐานข้ อมู ล งานวิจ ัย สาคัญ ต่ างๆ เอกสาร
ทรัพยากรห้องสมุด
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(ก)

(ข)

รูปที่ 7.3 ห้องสมุดของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

(ก)
(ข)
รูปที่ 7.4 พืน้ ทีส่ าหรับการเรียนรูแ้ ละประชุม (Learning and Meeting space)
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจยั
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้จดั ห้องปฏิบตั กิ ารให้เพียงพอต่อการ
เรียนรู้พ้นื ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร และห้องปฏิบตั ิการต่างๆสาหรับ
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจยั ทางด้านวิศวกรรมอาหาร นอกจากนี้ยงั มีห้อง
ประชุมของสาขาวิศวกรรมอาหารที่ใช้ฝึกซ้อมการน าเสนอผลงาน โดยห้องปฏิบตั ิการวิศ วกรรม
อาหาร เพื่อการเรียนรูพ้ น้ื ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล การทาโครงงาน ปั ญหาพิเศษและวิจยั แบ่งเป็ น
ห้ อ งปฏิ บ ัติก ารส าหรับ การเรีย นรู้พ้ืน ฐานทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ตามเกณฑ์ ข องสภาวิ ศ วกร
ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 1 ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 2 ห้องปฏิบตั กิ ารกระบวนการแปร
รูปอาหาร ห้องปฏิบตั กิ ารระบบควบคุมอัตโนมัติ และห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจาก
การหมักเห็ดทางยา ตามทีแ่ สสดงในรูปที่ 7.5-7.10 ดังรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 7.5 ห้องปฏิบตั กิ ารสาหรับการเรียนรูพ้ น้ื ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
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ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร

-ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 1

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 7.6 เครื่องมือ และสิง่ อานวยความสะดวกในห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 1
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พืน้ ที่ Learning Space

เครื่องปัน่ เหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องอัดเม็ดยา
แบบสากเดี่ยว

เครื่อง Freeze drying

เครื่องแพคบรรจุก๊าซไนโตรเจน

เครื่อง Colloid mill

ตู้อบสุญญากาศ
เครื่อง High Pressure Homogenizer

เครื่องสกัดโดยใช้
ไมโครเวฟ

เครื่องระเหยสาร
ระบบสุญญากาศ

เครื่อง Ultrasonic
Bath

เครื่อง water bath

เครื่องบีบอัด
น้ามัน

เครื่องซีล
สุญญากาศ
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รูปที่ 7.7 เครื่องมือ และสิง่ อานวยความสะดวกในห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอาหาร 2

รูปที่ 7.7 แผนผังการจัดเรียงอุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบตั กิ ารกระบวนการแปรรูปอาหาร
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(ก)

(ข)
(ค)
รูปที่ 7.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบตั กิ ารกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

(ก)

(ข)

รูปที่ 7.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบตั กิ ารระบบควบคุมอัตโนมัติ
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 7.10 ห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพจากการหมักเห็ดทางยา
นอกจากนี้สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารยังมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารต่างๆได้แก่
- โรงงานนาร่อง (ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร)
-ห้องปฏิบตั กิ ารด้านเคมี จุลชีววิทยาทางอาหาร
-ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
-ห้องปฏิบตั กิ ารสมบัตทิ างกายภาพของอาหาร
-ห้องประชุมของสาขาวิศวกรรมอาหารทีใ่ ช้ฝึกซ้อมการนาเสนอผลงาน
ตารางที่ 7.3 หน้าทีร่ บั ผิดชอบและผูด้ ูแล
รายชื่อ
หน้ าที่
นายประพันธ์ จิโน
ดู แ ลห้ อ งเครื่ อ งมือ ช่ า ง/โรงประลอง/ส่ ว นงานของเครื่ อ งกล/งาน
สนับสนุ นการวิจยั /พื้น ที่สาธิต/และการปฏิบตั ิการณ์ในรายวิช า/งาน
อื่นๆ ตามความเหมาะสมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ทัง้ นี้อาจารย์และเจ้าหน้าทีจ่ ะคอยดาเนินการในการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุ ปกรณ์
และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละรายงานให้หลักสูตรฯ ทราบเพื่อดาเนินการในการปรับปรุงและวางแผน
ในการบริหารจัดการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ต่อไป
จากการประเมินผลการสนับสนุนการเรียนรูข้ องหน่วยงานต่าง ๆ จากส่วนกลาง ยังไม่มขี อ้ มูล
ทีแ่ ยก เฉพาะในส่วนของสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ และในส่วนทีห่ ลักสูตรฯ ประเมินผลเอง ยังไม่มรี ะบบ
ของการฯ ย้อนกลับ ข้อมูล ที่ช ัด เจน ซึ่ง หลัก สู ตรฯ จะได้พ ัฒนาแนวทางร่ วมกัน กับ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการใน วงรอบต่อไป
7.2 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and
communication technology
ห้องสมุด และทรัพ ยากรสนับ สนุ น การเรียนรู้ ส าหรับ การเรียนรู้ ของผู้เรี ยนทัง้ ทางด้ า น
วิชาการ การวิจยั และด้านอื่นๆ นัน้ ประกอบด้วย นักศึกษาของหลักสูตรฯ ได้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ การยืมหนังสือในห้องสมุดคณะและสานัก หอสมุด ของมหาวิทยาลัย การใช้ระบบเครือข่า ยของ
มหาวิทยาลัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้งานระบบเครือข่ายส่วนตัว
เสมือน (Virtual Private Network, VPN) สานักหอสมุด เป็ นแหล่งสนับสนุนการเรียนรูท้ สี่ าคัญภายใน
มหาวิทยาลัย โดยเป็ นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจยั ให้ได้ใช้บริการค้นคว้า
หาความรูจ้ ากหนังสือ ตารา วารสาร วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจยั สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล
ต่างๆ จึงได้กาหนดวิสยั ทัศน์ของสานักหอสมุดไว้ว่า “เป็ น Smart Library ที่สนับสนุ นการเรียนการ
สอน การวิจยั และส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต” เพื่อตอบสนองความต้องการจาเป็ นของการจัดการ
เรียนการสอน การเรียนรู้แ ละการวิจ ัย การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด หาทรัพ ยากร
สารสนเทศ ผู้ร ับ บริ ก ารสามารถเสนอแนะรายชื่ อ ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ต้ อ งการเข้ า มายั ง
สานั ก หอสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์ การคัด เลือกหนั ง สือ/หนั ง สือ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อจัด ซื้อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนสอนของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังมีการจัดโครงการ Maejo Book Fair
ขึ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่ออานวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถเลือกซื้อ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาได้โดยสะดวก มีร้านหนังสือและสานักพิมพ์ให้เลือกหลากหลาย โดย
ในปี น้ี สานักหอสมุดได้ปรับรูปแบบโครงการฯ โดยได้มแี ผนกาหนดจัดโครงการ Maejo Book Fair
Online ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน สานั ก หอสมุ ด มีทรัพ ยากรสารสนเทศที่
ให้บ ริก าร ที่สอดคล้องกับ หลัก สู ตรการเรียนการสอนของมหาวิ ทยาลัย ทัง้ 3 วิทยาเขต ได้แ ก่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ - แพร่ เฉลิม พระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุ ม พร จ านวน 18 คณะ 115 หลัก สูตร พร้อมทัง้ ฐานข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนั บ สนุ นการ
เรียนรู้ และการวิจยั ประกอบด้วย
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1) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิง่ พิมพ์
1.1) หนัง สือจ านวน 194,704 เล่ ม แบ่ ง เป็ น หนั ง สือภาษาไทย 158,392 เล่ ม หนั ง สือ
ภาษาต่างประเทศ 36,312เล่ม
1.2) วารสารจ านวน 1,362 รายชื่อ แบ่ ง เป็ น วารสารภาษาไทย 988 รายชื่อ วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 474 รายชื่อ
1.3) สื่อโสตทัศนวัสดุ 3,841 รายชื่อ
2) ทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (อ้ างอิง : 7.3 (6) รายชื่อทรัพ ยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์)
2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 243,330 รายชื่อ
1. PULINET Consortium by Gale Cengage Learning จานวน 814 เล่ม
(อ้างอิง: https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&userGroupName=thmju)
2. หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ ผ่าน Application Naiin Pann จานวน 53 เล่ม
3. CAB ebooks จานวน 332 เล่ม (อ้างอิง: https://www.cabi.org/cabebooks/)
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก McGraw-Hill 92 ชื่อเรื่อง และภาษาอังกฤษ
239 เล่ม (อ้างอิง: http://portal.igpublish.com/iglibrary/)
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 87
เล่ม (อ้างอิง: https://elibrarycub.com/page/mju/mju-ebook.html)
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทยจาก ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ 102 เล่ม (
อ้างอิง: https://se-ed.belibcloud.com/home)
7. วิทยานิพนธ์ 3,008 เรื่อง และรายงานการวิจยั 1,128 เรื่อง รวม 3,136 เรื่อง(อ้างอิง :
https://library.mju.ac.th/mjudc/)
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จานวน 294 เล่ม
(อ้างอิง: http://opac.library.mju.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=&type=all=&log=true)
9. หนังสือเล็กทรอนิกส์จากสานักพิมพ์ Wiley (19,700 เล่ม) (ใช้งานได้ถึง 28 กุมภาพันธ์
2565) (อ้างอิง: https://wileysgp.ipublishcentral.net)
10. หนังสือเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล eBook Academic Collection 217,132 เล่ม
(อ้างอิง: https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=9d4b632a-e0ea48b7-ab4558ab24039028%40redis)
2.2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 18 รายชื่อ
1. วารสารสภาการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Council)
2. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
3. วารสารพยาบาล
4. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
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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)
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
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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) โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับจัดทาบรรณานุ กรม และสนับสนุ นการจัดทาจัดทาผลงานทางวิชาการ
โดยเป็ น การน าเทคโนโลยีเ ข้ า มาใช้ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพเพื่ อ การพั ฒ นาทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย ผู้รบั บริการได้รบั ความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอดเวลาและทุก สถานที่
ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 4 โปรแกรม ได้แก่
3.1) SPSS
3.2) EndNote20
3.3) Turnitin
3.4) Openathens
สานักหอสมุดมีพฒ
ั นาการและเพิม่ ศักยภาพการให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นาเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็ น Smart
Library ที่ผู้ใ ช้บ ริการสามารถเข้าถึง สารสนเทศได้ด้วยตนเองทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( anytime
anywhere) มีการให้บริการหนังสือ ตารา วารสารทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
และการวิจยั ตามหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จานวน 16 คณะ 115 หลักสูตร
ประกอบด้วย 1) หนังสือจานวน 178,799 เล่ม แบ่งเป็ น หนังสือภาษาไทย 142,142 เล่ม หนังสือ
ภาษาต่างประเทศ 36,657 เล่ม 2) วารสารจานวน 1,343 รายชื่อ แบ่งเป็ นวารสารภาษาไทย 874
รายชื่อ วารสารภาษาต่ างประเทศ 469 รายชื่อ 3) สื่อโสตทัศ นวัสดุ 5,524 รายชื่อ 4) หนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ 1,497 รายชื่อ 5) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 8 รายชื่อ 6) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 16 ฐาน
ได้แก่ 6.1) ACM Digital Library 6.2) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 6.3) Web of Science 6.4)
ProQuest Dissertation & Theses Global 6.5) SpringerLink Journal 6.6) American Chemical
Society Journal (ACS) 6.7) Emerald Management (EM92) 6.8) Academic Search Complete
(ASC) 6 . 9 ) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 6 . 1 0 ) Computer & Applied
Sciences Complete (CASC) 6 . 1 1 ) ScienceDirect 6 . 1 2 ) Food Science Source 6 . 1 3 )
Environment Complete 6.14) Academic Search Ultimate 6.15) CAB Abstract และ 6.16) CABI
Compendium และโปรแกรมจัด การรายการบรรณานุ ก รม 1 โปรแกรม คื อ 16.17) โปรแกรม
EndNote
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ในการจัด หาหนัง สือ ตารา วารสาร ฐานข้อมู ล ต่ างๆ ในแต่ ล ะปี ค ณะกรรมการบริหาร
สานักหอสมุดได้มกี ารพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามสัด ส่ วน
ของนักศึกษาและอาจารย์แต่ละคณะ และมีนโยบายให้อาจารย์ นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ซื้อทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายช่องทาง เช่น กรอกแบบฟอร์มเสนอซื้อด้วยตนเองที่เคาเตอร์บริ
การ นาเสนอผ่านระบบเสนอซื้อ
ปัจจุบนั สานักหอสมุดมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ ห้บริการแบ่งตามหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น หนังสือสื่อโสตทัศนวัสดุ วารสาร และฐานข้อมูลมีรายละเอียด
หนังสือ ตาราและวารสารวิช าชีพ คณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลัก สู ตรฯ สารวจและส่ ง รายชื่อหนั ง สือ
ตารา และวารสารวิชาชีพ (หนังสือเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์) แก่สานักห้องสมุด เพื่อจัดให้ม ี
หนังสือหรือตาราทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรต่อไป
เนื่ อ งด้ ว ยในปี การศึ ก ษา 2564 การเรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบบ Online ทาง
สานักหอสมุด ได้มเี ปิ ดให้บริการเข้าทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
7.3.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ทัวมหาวิ
่
ทยาลัย
นักศึกษา/ อาจารย์ สามารถเข้าถึงโดยใช้ username และ password ทีม่ หาวิทยาลัยจัดสรรให้ และมี
ระบบ VPN สาหรับ การเชื่อมต่อขณะอยู่นอกมหาวิทยาลัย และให้บริการในการสืบค้นหนังสือด้วย
ระบบสืบ ค้น T-PULINET ซึ่ง เป็ น ระบบ สืบ ค้น ข้อมู ล หนั ง สือผ่ านเครือข่าย Internet ที่สะดวกและ
รวดเร็ว
7.3.2 มีคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดสาหรับให้ผู้รบั บริการสืบค้นข้อมู ล ทาง
Internet และบริการสืบค้นสารสนเทศห้องสมุดสืบค้น สาหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ดังนี้
1. การเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยระบบ MJU remote access (EZProxy and VPN)
2. บริการสอบถามการให้บริการห้องสมุดผ่านทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทัง้
ทาง Facebook Line, MSN
3. การอบรมให้ความรูท้ างออนไลน์ดว้ ยระบบ E-Learning, Zoom และ VDO
4. การขยายเวลาในการยืมหนังสือ ตารา
5. บริการการเข้าถึงสื่อทรัพยากรออนไลน์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID19)
6. สนับสนุนสื่อเสียงและวิดที ศั น์ในการสอนออนไลน์
คณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลัก สูตร ได้มกี ารประเมินผลการจัดสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ ด้าน
หนั ง สือ ตาราและ วารสารวิช าชีพ เพื่อการจัด การเรียนการสอนและการวิจยั จากคณาจารย์และ
นักศึกษาแต่ละรายวิชาทัง้ ภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยฯ
และ ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ และนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล มาวางแผนจัดหาหนังสือ ตารา
และวารสารวิชาชีพ และแก้ไขปั ญหา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทัง้ ประสานไปยังสานักห้องสมุด
มหาวิทยาลัยฯ
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ทัง้ นี้สาหรับห้องสมุดคณะวิศวกรรม ได้มกี ารดาเนินการโดยการจัดหาหนังสือมาเพิม่ เติม มี
การดูแลรักษาหนังสือ และจัดการในการยืมคืน พร้อมกับการพัฒนาพืน้ ที่หอ้ งสมุดให้เป็ นพืน้ ทีเ่ รียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ และโดยการใช้ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับห้องสมุดกลาง
ในการจัดหาหนังสือหลัก สูตรฯ ได้ร่ วมและประสานกับ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในการจัด หาหนั ง สือ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ศาสตร์ ข องหลัก สู ต รฯ เข้ า สู่ ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยในทุกๆ ปี การศึกษาโดยหลักสูตรฯ จะพิจารณาเสนอชื่อหนังสือโดยการพิจารณาจาก
การมีอยู่ของหนังสือในห้องสมุดเพื่อให้ได้หนังสือที่ครบและทันสมัย
ด้านการแผนการพัฒนาห้องสมุดของวิทยาลัยได้ดาเนินการในการจัดหาหนังสือและและ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมกับการพัฒนาพืน้ ทีห่ ้องสมุดให้เป็ นพืน้ ทีเ่ รียนรู้ในรูปแบบต่ างๆ
ทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
สานักหอสมุด มีการประเมินผลความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยมี รายงานการศึกษา
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริก ารสานั กหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่ โ จ้ ประจ าปี 112
งบประมาณ 2564 (อ้ า งอิง : 7.3 (21) รายงานการศึ ก ษาความคาดหวัง และความพึง พอใจของ
ผู้ใช้บริการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ประจาปี งบประมาณ 2564) เพื่อประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รบั บริการสานักหอสมุด ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.40 และด้านบริการ
ต่าง ๆ ของสานักหอสมุด คะแนนเฉลี่ย 4.25 โดยมีผลสรุปความพึงพอใจด้านการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด มีคะแนนเฉลีย่ 4.33
เอกสารอ้างอิ ง
7.3 (1) แผนการปฏิบตั งิ านสานักหอสมุด ประจาปี งบประมาณ 2565
http://libmode.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001234.pdf
7.3 (2) แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtFWJItrGmhfyl-Ej8_pQSidAyBqzu3zLHT04lKMjRAMXA/viewform
7.3 (3) Facebook MJU Library
https://www.facebook.com/mjulibrary
7.3 (4) จานวนทรัพยากรแบ่งตามหลักสูตร
https://library.mju.ac.th/2020/curiculum-collections-statistic/
7.3 (5) จานวนทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด
https://library.mju.ac.th/2020/library-collection-statistics/
7.3 (6) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
http://libmode.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001233.pdf
7.1 (7) ThaiLIS Digital Collection
https://tdc.thailis.or.th/tdc/

138
7.3 (8) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจยั 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) เว็บไซต์สานักหอสมุด
http://www.library.mju.ac.th
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) บริการตรวจสอบหนี้คงค้างและหนังสือค้างส่งออนไลน์
https://library.mju.ac.th/2020/debt-book-checking/
7.3 (17) บริการชาระหนี้ออนไลน์
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

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff
and students
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการซอฟต์แวร์ทถี่ ูกลิขสิทธิ ์ สาหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็ นประโยชน์ สาหรับการเรียนการสอน โดนมีการให้บริการดาวน์โหลด
โปรแกรมลิขสิทธิ ์ Microsoft ฟรี ทัง้ Microsoft Windows (อ้างอิง : 9.4 (3) โปรแกรมลิขสิทธิ ์ Microsoft
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บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจิทลั ) ,Microsoft Office (อ้างอิง : 9.4 (4) Microsoft Office 365 บนเว็บไซต์
กองเทคโนโลยีดิจิท ัล ) รวมไปถึง ซอฟต์ แ วร์สาหรับ การเขีย นโปรแกรมและฐานข้อมู ลทัง้ Microsoft

Visual Studio และ Microsoft SQL Server การให้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยเสมือ น (VPN : Virtual
Private Network) การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย เสมือนการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการค้นคว้า สืบค้น งานวิจยั หรือเอกสารต่าง ๆ จากระบบ
ทีท่ างสานักหอสมุดให้บริการ หรือสามารถเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้าน
งานคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ้างอิง : 9.4 (5) ระบบ VPN บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ) และ
มีก ารให้บ ริก ารโปรแกรมป้ องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) สาหรับ ป้ องกัน การบุ ก รุ ก โจมตี
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถใช้งานได้ฟรี ( อ้างอิง : 9.4 (6) โปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั )
มี ร ะบบ LMS (Learning Management System) หรื อ ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น
ซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะประกอบด้วยเครื่องมือ
อานวยความสะดวกให้แ ก่ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดู แ ลระบบ โดยที่ผู้สอนน าเนื้ อหาและสื่อการสอนขึ้น
เว็บไซต์รายวิชาตามทีไ่ ด้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผูเ้ รียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยผ่านเว็บ ผู้สอนและผู้เรียนติด ต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ร ะบบจัดไว้ให้ เช่น
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดานถาม - ตอบ เป็ นต้น นอกจากนัน้ แล้วยังมีองค์ประกอบ
ทีส่ าคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผูส้ อนสามารถน าไป
วิเคราะห์ ติด ตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั น้ อย่างมีป ระสิทธิภาพ โดย LMS
ประกอบด้วย
5 ส่วน ดังนี้
1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผูใ้ ช้งานแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ ผูเ้ รียน
ผูส้ อน และผูด้ ูแลระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากทีไ่ หน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการ
ช่วย
สร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดที งั ้ กับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน รูปแบบ
Streaming Media
3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังข้อสอบ
โดยเป็ นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทาข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อม
เฉลย รายงานสถิติ คะแนน
4. ระบบส่ง เสริม การเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่ องมือต่ าง ๆ ที่ใ ช้ส่ อื สาร
ระหว่าง ผูเ้ รียน - ผูส้ อน และ ผูเ้ รียน - ผูเ้ รียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom
5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และ
โฟลเดอร์ ผูส้ อนมีเนื้อทีเ่ ก็บข้อมูลบทเรียนเป็ นของตนเอง โดยได้เนื้อทีต่ ามที่ Admin กาหนดให้
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(อ้างอิง : http://lms2.mju.ac.th)
ระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นศูนย์สอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT โดย
ทาการจัดสอบมาตัง้ แต่ปี 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถทางด้าน ICT โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านการวัดมาตรฐานทางด้าน ICT ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (อ้างอิง : https://www.mju.ac.th/etesting/Test535455.html)

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
หลักสูตรสามารถใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยกากับและควบคุมโดยกองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
สนั บ สนุ น การเรียนการสอน การค้น คว้าและวิจ ัย มีร ะบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ตความเร็วสู ง และ
อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้ง านได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยได้รบั จัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์ เน็ ต
(อ้างอิง : 9.4 (1) ช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั )ดังนี้
1. ได้รบั จัดสรรจากสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
1.1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1 Gbps
1.2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1 Gbps
1.3.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร - อยู่ในระหว่างดาเนินการ –
2. ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้จากการทา MOU ร่วมกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่
จากัด
2.1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1 Gbps
2.2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต 500 Mbps
2.3. มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ - ชุ ม พร ช่ อ งสัญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต 500 Mbpsมีร ะบบเครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทางมหาวิทยาลัย
ได้มกี ารติดตัง้ จุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam และในปี
2562 ทางงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ได้เพิม่ จุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN_Plus
และ MJU_WLAN_Plus Portal เพิ่ม ขึ้น ในส่ วนของอาคารหอพัก นั ก ศึก ษา อาคารแฟลตบุ ค ลากร
อาคารอ านวย ยศสุ ข และอาคารส านั ก หอสมุ ด โดยเป็ น จุ ด บริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายที่ ทัน สมัย
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ครอบคลุมและทัวถึ
่ งและในบริเวณอาคารที่ให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล และ
ทบทวนรายวิชาแก่นักศึกษา ภายในอาคารหอพักนักศึกษา โดยมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย 729 จุดให้บริการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 549 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ 111 จุดให้บริการ
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 69 จุดให้บริการ
โดยแบ่ ง เป็ น การให้บ ริการระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 358 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ 35 จุดให้บริการ
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 69 จุดให้บริการ
รวม 462 จุดให้บริการโดยแบ่งเป็ นการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN_Plus
และ MJU_WLAN_Plus Portal ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 191 จุดให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ 76 จุดให้บริการรวม 267 จุดให้บริการ
นอกจากการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดาเนินการติดตัง้ ให้บริการแล้ว
ยังมีจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (AIS) จานวน 850 จุด
ให้บริการ และบมจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ (True) จานวน 1,600 จุดให้บริการ (อ้างอิง : 9.4
(2) จุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้) มีหอ้ งบริการอินเทอร์เน็ต ณ อาคารเรียน
รวม 70 ปี สาหรับเป็ นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้า ซึ่งมีให้ บริการทัง้ หมด 3
ห้องบริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการทัง้ หมด 278 เครื่อง โดยเปิ ดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตัง้ แต่
เวลา 8.00-20.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่ เวลา 8.00-17.00 น. จะปิ ดให้บริการช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ
7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special
needs are shown to be defined and implemented
มหาวิทยาลัยได้มกี ารออกแบบอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั บันได บันไดหนีไฟ ทีจ่ อดรถ แสงสว่างและการระบายอากาศ ตลอดจน
จัดสิง่ อานวยความสะดวกในอาคารสถานศึกษา เพื่อรองรับผู้พกิ ารหรือ ทุพพลภาพและคนชรา เช่น
อาคารเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี (อ้างอิง : 9.5 (1) รูปภาพสิง่ อานวยความสะดวก
และโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน) หอพักนักศึกษา โดยจัดให้มลี ิฟท์ ทางเดิน ทางลาด ห้องน้ าและ
ห้องอาบน้ าสาหรับผู้พกิ าร ฯลฯ มีแผนการบารุงรักษาสิง่ อานวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ ฐาน
เช่น แผนการบารุงรักษาลิฟท์อาคารเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้ อาคารเรียนรวม 80 ปี และอาคารสาธารณะ
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อื่น ๆ มีการทาความสะอาดอาคารใหญ่ของอาคารเรียน อาคารสานักงาน ปี ละ 2 ครัง้ และทาการ
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ประจาอาคาร ถังเคมีดบั เพลิง เดือนละ
1 ครัง้ เพื่อให้พร้อมใช้งาน มีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั และแผ่นดินไหวของหอพักนักศึกษา ปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ จัดให้มรี ะบบกล้องวงจรปิ ด เพื่อการรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ศูนย์วิทยุ
ควบคุมข่ายเกษตรศิลป์ โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิ ดให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง : 9.5 (2) ภาพถ่ายการติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิง การจัดเจ้าหน้าที่รกั ษาความ
ปลอดภัยในการดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย การติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดพืน้ ที่ต่าง ๆ)
ในส่วนอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้แก่ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตรร มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด ณ จุดเข้า-ออก ของอาคาร และในปี การศึกษา 2563
ได้มกี ารดาเนินการติดตัง้ ประตูอจั ฉริยะเพื่อใช้ในการ เข้า -ออก อาคาร ในตัวอาคารมีการติดตัง้ fire
hose reel cabinet ทุกชัน้ โดยหลักสูตรมีการทดสอบการใช้งานได้เป็ นประจา อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบตั ิการ มีการแบ่งเป็ น section เพื่อให้จานวนนักศึกษาต่อห้องมี
ความเหมาะสมและปลอดภัย มีพ นั ก งานท าความสะอาดอาคารเป็ น ประจ าทุ ก วัน ในส่ ว นของ
ห้องปฏิบตั ิการที่มเี ครื่องมือ ซึ่งในปี การศึกษา 2564 มีสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ทางหลักสูตร
จึงมีกฎระเบียบในการเข้า-ออกอาคารเรียนตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และได้ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
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 คุณภาพ
ชี วิ ต สุ ข ภาพ และความปลอดภัย ของผู้ เ รี ย น ประกอบด้ ว ย สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ดังนี้

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน สถานที่จดั กิจกรรม สถานที่
จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน การใช้ประโยชน์พน้ื ทีต่ ่าง ๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยมีการภายใต้โครงการพัฒนากายภาพและ
ภู ม ิทัศ น์ ม หาวิท ยาลัย แม่ โ จ้มุ่ ง สู่ ม หาวิ ท ยาลัย เชิ ง นิ เ วศ และด าเนิ น การตาม แนวทางการเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ทีม่ กี ารวางแผนและพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
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มหาวิทยาลัยจัดระบบและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับ สนุ นการเรียนการ
สอน เช่น ถนน ทางเท้า Cover Way ทางจักรยานในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย ทีจ่ อดรถ และจัดให้มบี ริการ
รถไฟฟ้ า รับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัยฟรี เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน มี
จุดเริ่มต้น -สิ้นสุดที่บริเวณหอพักนักศึก ษา มีการดูแลระบบสาธารณู ปโภคที่มปี ระสิทธิภ าพ ได้แก่
ระบบไฟฟ้ า ประปา มีสถานีไฟฟ้ าย่อยในมหาวิทยาลัย ระบบบาบัดน้ าเสียอาคารและห้องปฏิบ ัติก าร
ก่ อ นปล่ อ ยลงระบบบ าบัด น้ า เสีย รวมของมหาวิ ท ยาลั ย ระ บบจั ด การและก าจัด ขยะภายใน
มหาวิทยาลัย ระบบการกาจัดขยะมีพษิ และสารเคมีจากห้องปฏิบตั กิ าร โดยรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวม
ก่อนนาไปกาจัดภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
ห้องควบคุมข่ายโทรศัพท์ และศูนย์วทิ ยุควบคุมข่ายเกษตรศิลป์ ทีม่ เี จ้าหน้าทีป่ ระจา 24 ชม. และการ
ดูแลบารุงรักษาลิฟท์ประจาอาคาร โดยมีกองกายภาพและสิง่ แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
เป็ นผูค้ วบคุมดูแล ซ่อมแซมอาคารสิง่ ก่อสร้าง วัสดุครุภณ
ั ฑ์ในส่วนของอาคารส่วนกลาง ในส่วนของ
คณะและวิทยาเขต จะมีเจ้าหน้าที่ดู แ ลรับ ผิด ชอบของหน่ วยงาน และประสานการปฏิบ ัติง านกับ
หน่วยงานส่วนกลาง กรณีไม่สามารถดาเนินการเองได้ จะประสานงานหน่วยงานภายนอกหรือจัดจ้าง
เอกชนเข้าดาเนินการ
มหาวิทยาลัยดาเนินการด้านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค โดยจัดทาแผน
และงบประมาณสาหรับการบารุงรักษาระบบสาธารณู ปโภคประจ าปี แผนการจัดการด้ านพลังงาน
นโยบายและมาตรการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้มกี ารใช้ไฟฟ้ าอย่างคุ้มค่า และจัดให้มไี ฟฟ้ า
แสงสว่างอย่างเพียงพอ สาหรับพื้นที่จดั กิจกรรมและฝึ กปฏิบตั ิของผู้เรียนในช่วงเวลากลางคืน หรือ
นอกเวลาเรียน และการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางคืน มีการเตรี ยมความพร้อม
ด้านการป้ องกัน อัค คีภัย โดยเจ้าหน้าที่ป ระจ าอาคารและพนั ก งานรัก ษาความปลอดภัย จะดู แ ล
บ ารุ ง รัก ษาอุปกรณ์ ด ับ เพลิง ให้เพียงพอและพร้อมใช้ง าน มีก ารซ้ อมหนี ไ ฟให้ก ับ นั ก ศึก ษาและ
บุคลากร อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรูแ้ ละการฝึ กปฏิบตั ิไปใช้ ประโยชน์
เมื่อเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนิน การป้ องกันและคัดกรองโรคโค
วิด-19 ก่อนเข้าอาคารสถานที่ การเข้าทาความสะอาดหอพัก และ Big Cleaning พื้นที่ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมสาหรับผู้ทมี่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย (ผูพ้ กิ าร)
โดยออกแบบอาคารสถานที่ หอพักนักศึกษา และสถานทีต่ ่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและจัดสิง่ อานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน ครบทัง้ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ า ที่
จอดรถ ป้ ายสัญลักษณ์ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารทีม่ คี วามพร้อมและเพียงพอ โดยมีกองพัฒนา
นักศึกษาเป็ นหน่วยงานทีก่ ากับดูแลการให้บริการแก่นักศึกษา
ด้านการรัก ษาความปลอดภัย ได้ม ีก ารรัก ษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ข อง
มหาวิทยาลัย และติด ตัง้ กล้องวงจรปิ ด พื้น ที่ส าคัญ พื้น ที่สาธารณะ เพื่อเสริม ระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ การดาเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดระบบ
การจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุหรือเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
มหาวิทยาลัยได้รบั การปรับปรุงแก้ไข พร้อมกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเหตุ
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ที่เกิดขึ้นไม่ทาให้ได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียที่รุนแรง มีนโยบายและมาตรการในการสวมหมวก
นิรภัยในมหาวิทยาลัย 100% เพื่อลดการบาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนภายในและนอก
มหาวิทยาลัย และมีการจัดสายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบพืน้ ทีใ่ นช่วงกลางวัน
และกลางคืน การตรวจสอบดู แ ลทรัพ ย์สิน ของมหาวิ ทยาลัย ธนาคารและตู้ ATM จุ ด ต่ าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย โดยหากพบเหตุการณ์ผดิ ปกติจะรายงานให้ศูน ย์วิทยุรบั ทราบ เพื่อประสานงานกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตารวจภูธรแม่โจ้ เพื่อสนับสนุนกาลังพล หรือระงับเหตุ
หรือให้การช่วยเหลือ โดยศูนย์วทิ ยุจะมีเจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์วิทยุตลอด 24 ชัวโมง
่
กรณีนักศึกษาลืม
ทรัพย์สนิ หรือกุญแจรถไว้ที่รถตามที่จอดรถ พนักงานรัก ษาความปลอดภัยจะนาทรัพย์สนิ ส่งให้ศูนย์
วิทยุ เพื่อติดตามให้เจ้าของมารับคืน ทัง้ นี้ การคัดกรองคนเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยพนักงานรักษา
ความปลอดภัยจะตรวจรถเข้า-ออกทุกประตู ร่วมกับการตรวจจากข้อมูลกล้องวงจรปิ ด เมื่อพบรถต้อง
สงสัยหรือมีเหตุผดิ ปกติ จะดาเนินการสกัดยานพาหนะ ไม่ให้ออกจากพื้นที่ หรือประสานตารวจใน
พืน้ ที่ เพื่อติดตามเหตุและดาเนินการตามขัน้ ตอนหรืองานทีเ่ กี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยได้มกี ารจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา โดย หอพักภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีอาคารหอพักจานวน 11 อาคาร หอพักภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่
เฉลิ ม พระเกีย รติ จัง หวัด แพร่ มีห อพัก ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาจ านวน 2 อาคาร และ หอพัก ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร จังหวัดชุมพร มีหอพักสาหรับนักศึกษาจานวน 2 อาคาร
สวัสดิ การด้านสุขภาวะอนามัยของนักศึกษา
การให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดี ทัง้
ด้านการดูแล และการเฝ้ าระวัง มหาวิทยาลัยได้จดั สวัสดิการด้านสุขภาวะอนามัยให้แก่นักศึกษา โดย
จัด ให้ม ีห้องพยาบาล ที่เปิ ด ให้บ ริก ารนั ก ศึก ษาในช่ วงกลางวัน ระหว่ างเรียน เปิ ด ให้บ ริก ารเวลา
08.30–16.30 น. เน้น บริก ารด้านส่ง เสริม สุ ขภาพ ป้ องกัน โรคบ าบัด รักษา และฟื้ น ฟู สภาพ ด้าน
ร่างกายและจิตใจในระดับปฐมภูมภิ ายใต้ระบบการทีไ่ ด้มาตรฐาน หากนักศึกษาได้รบั การวินิจฉัยจาก
พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีอาการเจ็บป่ วยพื้นฐานเบื้องต้นเกินกว่าความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ จึง
จะทาการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทีอ่ ยู่ใกล้มหาวิทยาลัยต่อไป
และมหาวิทยาลัยได้จดั ทาประกันอุบตั ิเหตุให้ก ับนักศึกษาทุกคน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของนั ก ศึ ก ษาเมื่อ เกิด การบาดเจ็บ จากอุ บ ัติ เ หตุ แ ละต้ อ งเข้ า รับ การรัก ษายัง โรงพยาบาล และ
กาหนดให้นักศึกษาทีม่ ภี ูมลิ าเนาอยู่ห่างไกล ย้ายสิทธิ ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ามายังโรงพยาบาลที่อ ยู่
ใกล้มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้ใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยงั ได้จดั กิจกรรม
ส่ ง เสริม สุขภาพ ป้ องกัน โรคสาหรับ นัก ศึก ษา เช่ น การพ่ น ยาฆ่ าเชื้อเพื่อป้ องกัน โรค COVID-19
บริเวณโรงอาหารกลาง การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐม
พยาบาล และการใช้ยาเบื้องต้นให้กบั นักศึกษา โดยเน้นนักศึกษารุ่นพีท่ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
นักศึกษารุ่นน้องในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่พกั อาศัยอยู่ในหอพัก
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูแลตนเอง และให้การช่วยเหลือผู้อ่นื ได้ และป้ องกันนักศึกษาที่
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เจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อหรือเมื่อเกิดโรคระบาดอย่างทันท่วงที มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิงาน/กระบวนการ
มารับบริการรักษาพยาบาล
และด้วยสถานการณ์การเกิดและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) มหาวิทยาลัยตัง้ จุดคัดกรองโรคโควิด -19 เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางกลับเข้าหอพักภายใน
มหาวิทยาลัยในช่วงเปิ ดภาคการศึกษา ณ ประตูทางเข้าหอพักนักศึกษา ทัง้ นี้นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตวั
ตามข้อแนะนาป้ องกันแพร่ระบาดโรคอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมันล้
่ าง
มือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานทีเ่ สี่ยงแหล่งมัวสุ
่ ม เป็ นต้น หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ เจ็บ
คอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิน่ ลิ้นไม่รบั รส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อประสานงานกับงานอนามัยและ
พยาบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการประสานงานในการพบแพทย์ทโี่ รงพยาบาลทันที
สวัสดิ การด้านการให้บริ การร้านค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในมหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้จดั สวัสดิก ารด้านการให้บ ริก ารร้านค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
ภายในมหาวิทยาลัยบริการให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัวไป
่ เพื่อให้นักศึกษาที่พกั อาศัยใน
หอพักภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้บริการร้านค้าในช่วงเวลากลางคืน ตัง้ แต่เวลา 16.30-22.00 น.ลด
ปั ญหาการออกไปหาอาหารรับประทานทานนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมันใจในการ
่
ใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างอุ่นใจ มีการทาความสะอาดพื้นที่ทงั ้ ภายใน ภายนอก และเฝ้ า
ระวัง และตรวจสอบพื้นที่เพื่อรองรับมาตรการป้ องกันโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตัง้
โทรทัศน์ พัดลม กล้องวงจรปิ ดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยมีบริการยานพาหนะให้บริการกับนักศึกษาในการทากิจกรรมนักศึกษา
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อดู แ ลสุ ขภาพนั ก ศึก ษาในหอพัก มหาวิทยาลัยกรณี
เจ็บป่ วยฉุกเฉินนาส่งโรงพยาบาล
อาคารสถานที่ด้านการกีฬา
มีศูน ย์กีฬาเฉลิม พระเกียรติ สนามกีฬาประเภทต่ าง ๆ และสระว่ ายน้ า สาหรับ
ให้บริการในการออกกาลังกายและการฝึ กซ้ อมกีฬา และเป็ นสถานที่สาหรับ การจัดการแข่ง ขัน ทุ ก
ประเภท สาหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทัวไป
่ มีการบริการให้ยมื อุปกรณ์กีฬาเพื่อการออก
กาลังกายและการเรียนการสอน
- สนามกีฬาทุกสนาม ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง ห้องฟิ ตเนส ได้รบั มาตรฐานที่
ผ่านการรับรองจากสหพันธ์การกีฬาทัง้ ประเภทลู่ และลานอเนกประสงค์ ทีส่ ามารถจัดกิจกรรมในการ
ออกกาลังกาย และจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างเหมาะสม
- ระบบไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดแสงสว่างที่ม ีมาตรฐาน ด้วยระบบประหยัดพลังงาน และ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทีเ่ สริมประสิทธิภาพของการออกกาลังกายทุกสนามกีฬา มีหอ้ งสุขาให้บริการ
อานวยความสะดวกอยู่รอบ ๆ สนามกีฬา และมีก ารดูแ ลทาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และถูก
สุขลักษณะ
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- ความปลอดภัยมีเจ้าหน้ าที่ (รปภ.) ประจ าทุ ก สนามที่ค อยสอดส่ องดู แ ลความ
ผิด ปกติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิด ขึ้นในทุกสนาม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้
บริการในการออกกาลังกาย และมีระบบกล้องวงจรปิ ดบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์กฬี า
สภาพแวดล้อมทางสังคม
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการจัดระบบเรียนการสอนในภาคการศึกษา
2564 โดยเน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กบั รายวิชาที่สามารถทาการเรียนออนไลน์ ได้ ส่วน
รายวิชาทีต่ ้องเรียนในห้องปฏิบตั กิ ารหรือจาเป็ นต้องเข้าชัน้ เรียน ได้จดั ให้มกี ารเว้นระยะห่าง และเน้น
การดูแลเรื่องสุขอนามัยทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนอย่างเต็มที่ พร้อมเพิม่ Bandwidth และพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
Cloud เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกพืน้ ที่ (เชียงใหม่ – แพร่ – ชุมพร) ได้กาหนดให้นักศึกษาใหม่
หลักสูตร 4 – 5 ปี ทุกคน เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยเป็ นเวลา 1 ปี การศึกษา เพื่อเอื้อให้นักศึกษา
ได้รบั ประสบการณ์เรียนรู้ มีทกั ษะทางสังคม และทักษะชีวิตนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั น้
เรียน มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาให้หอพักนักศึกษาเป็ นศูนย์กลางหรือเป็ นแหล่งของการศึกษา
และการพัฒนานักศึก ษา (Living and Learning Center) เพื่อสนับสนุ นการพัฒนานัก ศึกษาให้ เป็ น
บัณฑิตทีส่ มบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมในการอยู่ร่วมกัน คือ
1. จัดนักศึกษาเข้าพักอยู่ร่ วมกันตามกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกัน
2. มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาหอพักและคณะกรรมการหอพักซึ่งเป็ นนักศึกษารุ่น
พี่ประจาอยู่ทุกชัน้ ในทุก ๆ หอพัก ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และคณะกรรมการหอพักสามารถให้
คาปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาหอพักเกี่ยวกับการเรียน การค้นคว้าหาความรูใ้ นรายวิชาทีเ่ รียนได้
3. ใช้ร ะบบกลุ่ ม ในการกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย นตามตารางเรี ย น โดยกลุ่ ม
นักศึกษาสาขาวิชาเดียวกันซึ่งอยู่ภายในหอพักเดียวกันจะเป็ นผู้คอยกระตุ้ นเตือนให้เพื่อนนักศึกษา
ไปเข้าเรียนตามตารางเรียนพร้อม ๆ กัน
4. มีระบบการช่วยเหลือหรือให้บริการแก่สงั คม โดยนักศึกษาทีก่ ระทาความผิดจะถูก
ลงโทษโดยการพัฒนาพืน้ ที่โดยรอบหอพักเพื่อให้เกิดความหลาบจา และสร้างจิตสานึกด้านจิตอาสา
พัฒนาสังคมโดยส่วนรวม
สภาพแวดล้อมทางจิ ตวิ ทยา
มหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่และใช้ชีวิตภายในมหาวิท ยาลัย
เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษามีค วามรู้สึก ที่ดี มีค วามอบอุ่ น ตัง้ แต่ เ ริ่ ม เข้ า มาสู่ ร ัว้ มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง ในภาวะ
สถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้จดั ทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้นักศึก ษา
และผูป้ กครอง ได้รบั รูร้ บั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการใช้ชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยในด้าน
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ต่าง ๆ เช่น การใช้ชวี ติ การเรียนการสอน ซึ่งเป็ นสิง่ ทีด่ แี ละพัฒนาไปสู่การสร้างทัศนคติทดี่ ใี นการเข้า
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จนจบการศึกษา และติดไปเป็ นส่วนหนึ่ง ของชีวิตในฐานะศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยที่ยัง คงมีค วามสัม พัน ธ์ที่ดีช่วยเหลือกันไม่ ว่าจะเป็ นศิษ ย์เก่ าจากสาขาใดหรือปี
การศึกษาใดก็ตามดังคาว่า “เลิศน้าใจ วินัยดี เชิญชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” และ“งานหนักไม่เคยฆ่า
คน” และ หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการจัด กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ มหาวิ ท ยาลั ย กฎระเบี ย บ และการใช้ ชี วิ ต ในรั ว้ มหาวิ ท ยาลั ย 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
หลักสูตรฯ ได้มอบหมายบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ที่มคี ุณวุฒแิ ละตาแหน่งที่เหมาะสม
กับทักษะที่ต้องการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อสนับสนุ นการเรียนการ
สอน การทาโครงงาน/งานวิจยั และบริการวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ของหลักสูตร

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.
มหาวิท ยาลัย ได้ก าหนดสมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมือ ในการวัด ความรู้
ความสามารถในปี 2552 และน าสมรรถนะดัง กล่ าวมาใช้ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัติร าชการ/ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรประเภทบริห าร วิ ช าการ และสนั บ สนุ น โดยจัด ท าเป็ น คู่ ม ือ สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยในปี 2553 ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยอ้างอิงหัวข้อ รายละเอียด และเกณฑ์มาตรฐานใน คู่มอื
สมรรถนะ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554 ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (เอกสารอ้างอิง 7.8.1
คู่มอื สรรถนะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) สาหรับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรนัน้ กองการเจ้าหน้าที่อาศัย
ผลการปฏิบ ัติ ราชการของข้า ราชการ/ลู ก จ้ า งประจ า (1 เมษายน - 30 กัน ยายน) หรื อ ผลการ
ปฏิบ ัติง านของ พนัก งานมหาวิทยาลัย (1 ตุ ล าคม - 30 กัน ยายน) ที่ค ณะรายงานมายัง กองการ
เจ้าหน้าที่ และ สรุปผลการประเมินดังกล่าวเป็ นสมรรถนะของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี นอกจากนี้ ฝ่ าย
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สานักงานมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมหัวข้อสมรรถนะที่บุคลากรได้ค่าต่ ากว่า
มาตรฐาน เพื่อจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนัน้ ๆ ทัง้ นี้ หลักสูตรได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรปี 1 ครัง้ สาหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย หรือปี ละ 2 ครัง้ สาหรับข้าราชการ โดยประธาน
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรในฐานะ ผู้บงั คับบัญชาชัน้ ต้น ได้ประเมินความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน กลุ่มงานสายวิชาการ จาก งานประจา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ งาน
ดูแลสถานทีแ่ ละครุภณ
ั ฑ์ งานให้บริการ ทางวิชาการ งานวิจยั งานช่วยวิจยั งานช่วยสอน งานอื่นๆ ที่
ได้รบั มอบหมาย และประเมินจากงาน เชิงพัฒนา ได้แก่ งานขับเคลื่อนโครงการสานักงานสีเขียว งาน
จัด ทาคู่ ม ือปฏิบ ัติง าน/ผัง การ ปฏิบ ัติง าน/ระเบียบ/ข้ อ บัง คับ งานพัฒนาตนเองและแผนพั ฒ นา
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สมรรถนะ IDP งานประกันคุณภาพ การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทีค่ ณะ/มหาวิทยาลัยจัด งานอื่นๆ
ที่ค ณบดีม อบหมาย สาหรับ ความสามารถของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กลุ่ ม งานบริหารงานทัวไป
่
หลักสูตรได้ ประเมินจากงานประจา ได้แก่ การจัดทาโครงการ งานประชุม งานสารบรรณ งานจัดทา
หนังสือ ราชการทัวไปและหนั
่
งสือโต้ตอบทางราชการที่เกี่ยวข้อง การประสานงานขออนุ มตั ิจดั ซื้อ
วัสดุ/ ครุภณ
ั ฑ์ การประสานงานด้านงบประมาณ งานอานวยการจัดการเรียนการสอน งานสหกิจ
ศึก ษา และประเมิน จากงานเชิงพัฒนาเช่ นเดียวกับ บุ คลากรสายสนั บสนุ น กลุ่ ม งานสายวิช าการ
(เอกสารอ้างอิง 7.8.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานใน มหาวิทยาลัย,
เอกสารอ้างอิง 7.8.4 การปรับปรุงเกณฑ์คิดคานวณภาระงานพันธกิจบุคลากร ประเภทวิชาการ, เอกสารอ้างอิง
7.8.5 หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร)
7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to
be subjected to evaluation and enhancement.
หลักสูตรมีการให้นักศึก ษากรอกแบบสอบถามการประเมินสิ่งสนั บสนุ นการเรียนการสอน
ก่อนการล็อคอินเข้าระบบเพื่อดูผลการศึกษาหลังปิ ดภาคการศึกษาทุกครัง้ ในหัวข้อ ความพึงพอใจ
ต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมขิ องห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็ นต้น และ
ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย โดยนักศึกษาจะให้คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งหลักสูตรตัง้ เกณฑ์ผ่านทีค่ ะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4
ประเด็น
ภาคเรียน คะแนน
ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง
1
4.25
อุณหภูมขิ องห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็ นต้น
2
4.25
ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ใน
1
4.31
ห้องปฏิบตั กิ าร (ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน)
2
4.60
(ทีม่ า: https://stu2.mju.ac.th/assessRptUniv02.aspx?qg=2&year=2564&semeter=1&)

ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากการวิเคราะห์พบว่าหลักสูตรมีทรัพยากรกายภาพทีใ่ ช้ดาเนินการหลักสูตรรวมทัง้ เครื่องมือ วัสดุ
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ
ห้องปฏิ บตั ิ การ
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หลักสูตร ยังไม่มกี ารประเมินการให้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิง่ อานวยความสะดวก
และการบริการ ซึ่งสามารถนามาพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
ทุกครัง้ หลังใช้งานเพื่อเก็บเป็ นข้อมูลการ ปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องในปี ต่อไปได้
ห้องสมุด
หลักสูตรมีการให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามการประเมินสิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนก่อน
การล็อคอินเข้าระบบเพื่อดูผลการศึกษาหลังปิ ดภาคการศึก ษาทุกครัง้ ในหัวข้อ ความพึงพอใจต่อ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของหนั งสือ ตารา สื่อสิ่ง พิม พ์ ฐานข้อมู ล ทางวิช าการ และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรูต้ ่างๆ ในสานักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) โดยนักศึกษาจะให้คะแนนความพึงพอใจ
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งหลักสูตรตัง้ เกณฑ์ผ่านทีค่ ะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน
ประเด็น

ภาคเรียน

คะแนน

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของ
หนังสือ ตารา สื่อสิง่ พิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรูต้ ่างๆ ในสานักหอสมุด (ห้องสมุด
กลาง)

1

4.44

ผ่าน

2

4.58

ผ่าน

จากการวิเคราะห์พ บว่าหลัก สู ตรมีก ารคัด สรร กลัน่ กรอง และใช้ทรัพ ยากรการเรียนกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม และมีการติดตัง้ ห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัยก้าวหน้า
ระบบ IT และโครงสร้างพื้นฐาน IT
กองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการเป็ นประจาทุกปี งบประมาณ
(อ้ า งอิ ง : https://erp.mju.ac.th/satisfyQuestionaireAssess.aspx?ID=4024) รวมทัง้ มีก ารจัด การ
ความเสีย่ งที่เกิดขึน้ ในปี การศึกษา 2563 คือ สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ทางกองเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ดาเนินการจัดหาซอฟต์แวร์สาหรับการเรียน
การสอนออนไลน์ ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Teams (อ้ า งอิ ง : โปรแกรม Microsoft Teams บน
เว็บไซต์กองเทคโนโลยีดิจทิ ลั ) ซึ่งนามาใช้งานสาหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปี การศึกษา
2563 ทีผ่ ่านมา จากการวิเคราะห์พบว่าหลักสูตรมีทรัพยากรกายภาพทีใ่ ช้ดาเนินการหลักสูตรรวมทัง้
เครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ มีการติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
เครือข่ายที่สามารถเข้าถึง ได้ใ นพื้น ที่ใ นมหาวิ ทยาลัย โดยสามารถใช้ป ระโยชน์ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการเรียนการสอน การทาวิจยั การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ อย่าง
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เพียงพอและเหมาะสมมาตรฐานความปลอดภัย หลักสูตรประเมินแล้วพบว่าหลักสูตรมีการกาหนด
และดาเนินการมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึงการได้รบั สิท ธิห์ รือ
โอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผทู้ มี่ คี วามจาเป็ นพิเศษอย่างเพียงพอและเหมาะสมสภาพแวดล้อมหลัก สูตร
ประเมินแล้วพบว่าหลักสูตรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้ ในมิติของการด าเนิน งานตามพัน ธกิจ สอน วิจ ัย บริก ารวิช าการ และมีม ิติของการ
ส่ ง เสริม สุขภาวะส่วนบุ ค คลสมรรถนะบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น หลัก สู ตรได้ก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยแบ่งสมรรถนะด้านการปฏิบตั งิ านช่วยวิชาการ สาหรับเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบ ัติก าร ออกเป็ น 5 ระดับ และแบ่ งสมรรถนะด้านจิตบริการ สาหรับ เจ้าหน้าที่บ ริหารและ
ธุรการ ออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการ ระดับชานาญการและระดับปฏิบตั ิการ ต้องมี
สมรรถนะด้านการปฏิบ ัติง านช่วยวิช าการตัง้ แต่ระดับ 3 และระดับ 2 ขึ้นไป ตามลาดับ ในขณะที่
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและธุรการ ระดับปฏิบตั งิ าน ต้องมีสมรรถนะด้านจิตบริการตัง้ แต่ระดับ 3 ขึน้ ไป การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีสมรรถนะในระดับที่เหมาะสม ทาให้
สามารถส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษาได้เป็ นอย่างดี

การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 7 – สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
เกณฑ์
การดาเนิ นการในปัจจุบนั
หลักฐาน
ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ
ย่อย
และพัฒนาต่อไป
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

หลักสูตรวิศวกรรมอาหารได้ Facilities
and Infrastructure ส าหรับ การเรี ย น
การวิ จ ัย การสัม มนาวิ ช าการ และ
บริการวิชาการให้กับ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการของนั ก ศึก ษา ตาม
มาตรฐานของสภาวิศวกร
อ้างอิงไว้ในเนือ้ หา
- สิ่ง อ านวยความสะดวกที่ใ ช้ใ นการ
เรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องเรียน
รวม)
-สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ใ ช้ ใ นการ
เรี ย นการสอนในโรงประลองและ
อุ ป ก ร ณ์ ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม
(ห้องปฏิบตั กิ าร)
-สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ใ ช้ ใ นการ
เรี ย นการสอนและอุ ป กรณ์ เ ฉพาะ

- เครื่องมือปฏิบตั กิ ารสาหรับ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ปฏิบตั กิ ารด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล
ทีต่ ้อง
รองรับการขอ กว. เสื่อมและ
สภาพไปบางส่วน จึงต้องมีการ
จัดหาเพิม่ เติมในลาดับถัดไป
- จั ด ท า ร ะ บ บ ปร ะ เ มิ น สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้
ห้องปฏิบตั กิ ารของหลักสูตร

151
วิ ศ ว ก ร ร ม อ า ห า ร จ า น ว น 6
ห้องปฏิบตั กิ าร (ห้องปฏิบตั กิ าร)
7.9

มหาวิ ท ยาลัย คณะและหลัก สู ต ร มี
ม า ต ร ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยสาหรับผูเ้ รียน
ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่มี

AUN-QA Criterion 8
Output and Outcomes
เกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 4
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.

8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be
established, monitored, and benchmarked for improvement.
หลักสูตรฯ มีการกาหนด ติดตาม และเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษาใน
หลัก สู ตร โดยใช้ข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยสานั ก บริหารและพัฒนาวิช าการ ( อ้ างอิง
เว็บไซต์ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา) ดังแสดงในตารางที่ 2.6 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาจบ
การศึกษาทีอ่ ตั รา 62.5 เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับปี การศึกษาทีผ่ ่านมา ส่วนระยะเวลาในการศึกษาเฉลี่ย
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ประมาณ 3.9 ปี (สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี ที่ 4) ใกล้เคียงกับปี การศึกษาที่ผ่านมา
ก่อนหน้า ทัง้ นี้ในปี การศึกษา 2564 นักศึกษาทัง้ หมดลงทะเบียนเรียนวิชา วอ 498 การเรียนรูอ้ สิ ระ
เนื่องจากปัญหาโรคโควิด 19
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ตารางที่ 8.1 ข้อมูลคงอยู่ ออก และสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ในช่วงปี การศึกษา 2560-2563
ปี การศึกษา 64

ปี การศึกษา 63

ปี การศึกษา 62

ปี การศึกษา 61

ปี การศึกษา 60

สาเร็จ คง
สาเร็จ คง
สาเร็จ คง
สาเร็จ คง
สาเร็จ
ออก รวม
ออก รวม
ออก รวม
ออก รวม
คงอยู่ ออก
การศึกษา อยู่
การศึกษา อยู่
การศึกษา อยู่
การศึกษา อยู่
การศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
รวม

30
30

36
25
20
6
87

6 42
4 29
0 20
3 39
13 130

30
30

29
20
39
7
95

1 30
1 21
1 40
0 37
3 128

อ้างอิงข้อมูลคานวณจาก ไฟล์ ข้อมูลสถานะนักศึกษา วศอาหาร 20.6.65

25
25

21
40
37
12
110

1 22
3 43
1 38
0 47
5 150

30
30

43
38
47
13
141

5 48
4 42
0 47
3 46
12 183

38
38

42
47
46
17
152

14
1
0
1
16

รวม

5
4
4
4
19

154
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 8.1 พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร มีจานวน
รวม 4 ชัน้ ปี อยู่ในช่วงประมาณ 142 -183 คน ในช่วงปี 2562-2563 เป็ นช่วงวิกฤติทจี่ านวนนักศึกษา
ลดต่าลงมามาก อย่างไรก็ตามปี การศึกษา 2564 เนื่องจากหลักสูตรได้ดาเนินการพัฒนาวิธกี าร
ประชาสัมพันธ์ให้ตรงเป้ าหมาย และมีลกั ษณะเชิงรุกมากขึน้ ทาให้ได้จานวนนักศึกษาเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย คือ 42 คน และในปี 2565 นี้ ได้จานวน 50 คนตามเป้ าหมายด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 8.2 อัตราการคงอยู่ การออก และการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในช่วงปี การศึกษา
2560-2564
ปี การศึกษา
% การคงอยู่
% การออก

64
67%
10%

63
74%
2%

62
73%
3%

61
77%
7%

60
78%
8%

o จากตารางที่ 8.2 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษารวม 4 ชัน้ ปี อยู่ในช่วง 62%-78%
หรือเทียบเป็ นสัดส่วนหายออกไปจากระบบเมื่อสิน้ ปี การศึกษาประมาณ 25% เป็ น
แนวโน้มทีป่ กติ
o อัตราการออกระหว่างปี การศึกษา 2564 เพิม่ ขึน้ จาก 2% เป็ น 10% เมื่อวิเคราะห์ถงึ
สาเหตุ จะพบว่า มีนักศึกษาจานวนหนึ่ง โดยเฉพาะ รหัส 63 และ 62 (ปี 2 และ ปี 3) มี
การ Dropout เป็ นจานวนมากขึน้ สาเหตุอาจจะเพราะปั ญหาการรับเข้าในช่วงปี นนั ้ ๆ ไม่
สอดคล้องกับเป้ าหมายการศึกษาหลักสูตร
ประกอบกับคุณลักษณะของผูเ้ รียนที่
ปรับเปลีย่ นไปเป็ นยุค Millenium
จึงทาให้เมื่อเข้าสู่การเรียนในรายวิชาเฉพาะด้าน
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว จึงทราบว่าตนเองไม่ตรงสายงาน และ มีการลาออกไปอยู่ในสาย
วิชาอื่นทีต่ นชอบแทน
ตารางที่ 8.3 อัตราการการสาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี และระยะเวลาสาเร็จการศึกษา
รหัสรับเข้า
61
60
59
58
57
1. นศ.รับเข้า
48
56
57
53
61
2. นศ.สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี

30

30

25

30

38

3. นศ.ออกก่อนสาเร็จการศึกษา

12

19

10

10

17

4. นศ.สาเร็จการศึกษา >4 ปี

6

7

4

15

11

5. % นศ.สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี
6. % นศ.สาเร็จการศึกษา > 4 ปี

83%
17%

81%
19%

53%
47%

70%
30%

86%
14%

7. ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเฉลีย่ (ปี )*

4.17

4.19

4.14

4.33

4.22
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* ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเฉลีย่ = {(ข้อ2 x 4ปี ) + (ข้อ4 x 5 ปี )]/ [ข้อ1-ข้อ3]
o จากตารางที่ 8.3 อัตราการสาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ในปี การศึกษา 2564 (รหัสรับเข้า
61) คือ 83% ดีขน้ึ จาก ปี 63 (รหัสรับเข้า 60) คือ 81% เหตุผลเป็ นเพราะ หลักสูตรฯ มี
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในชัน้ ปี ที่ 4 โดยมีการติดตามให้นักศึกษาทาการ
รายงานความก้าวหน้ารายวิชา วอ 498 การเรียนรูอ้ สิ ระ อย่างต่อเนื่อง ทาให้นักศึกษา
เร่งรัดในการสาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ได้ดี
o ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาในภาพรวมของหลักสูตร พบว่า นักศึกษาใช้เวลาการศึกษา
โดยเฉลีย่ ประมาณ 4.17 ปี (ประมาณ 4 ปี กับ 1 summer) ใช้เวลาลดลงจากปี 63 (4.19
ปี ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรฯ ได้ให้ความสาคัญในการเร่งรัดนักศึกษาให้ม ี
สาเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาหลักสูตร คลาดเคลื่อนจาก 4 ปี ไปเล็กน้อย ผลสะท้อน
จะเห็นได้ว่า นักศึกษารหัส 61 ตกค้างไม่สาเร็จการศึกษาเพียง 17% เท่านัน้ ลดลงจากปี
63 ซึ่งตกค้างจานวน 19%
เอกสารอ้างอิงเพิม่ เติม ไฟล์ Excel แสดงสถิตแิ ละการคานวณจานวนคงอยู่ของนักศึกษา
8.2.Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to
further studies,are shown to be established, monitored, and benchmarked for
improvement.
ตารางที่ 8.4 ผลสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตทีก่ ลับมารับปริญญาย้อนหลัง 4 ปี

บัณฑิตทีจ่ บ
บัณฑิตทีต่ อบแบบสารวจ
ร้อยละบัณฑิตทีต่ อบแบบ
สารวจ
ตรง
ผูท้ ไี่ ด้งานทาแยก
ตรง-ไม่ตรงสาขา
ไม่ตรง
รวมอาชีพอิสระ
รวม
ประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตทีไ่ ด้งานทาไม่รวม
อาชีพอิสระ
มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
ศึกษาต่อ

บัณฑิ ต ปี 61

บัณฑิ ต ปี 61

บัณฑิ ตปี 63

บัณฑิ ต ปี 64

45
44

48
44

50
45

39
2

97.78

91.67

90

5.13

20
9
29
0

9
16
25
6

12
13
25
3

0
2
2
0

29

19

22

2

1
1

0
4

1
1

0
0
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อุปสมบท
เกณฑ์ทหาร
ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตตอบแบบสารวจ
(ตัวหาร)
ร้อยละบัณฑิต ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี
คะแนน ทีไ่ ด้
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
เฉลีย่
ระยะเวลาเฉลีย่ ทีไ่ ด้งานทา
(เดือน)
การนาความรูไ้ ปใช้ ค่าเฉลีย่
ประโยชน์
ระดับ

บัณฑิ ต ปี 61

บัณฑิ ต ปี 61

บัณฑิ ตปี 63

บัณฑิ ต ปี 64

1
1
29

0
0
25

0
0
25

0
0
2

40

40

43

2

72.5

62.5

58.14

100

3.63

3.13

2.91

5

22,910

14,920

17,480

16,500

0

0

0

0

3.03

2.96

3.08

3.5

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

หลักสูตร ฯ มีระบบบันทึกข้อมูล โดยนาเอาฐานข้อมูลจากผลสารวจของกองแผนงานถึง
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายใน 1 ปี พบว่า บัณฑิตของหลักสูตรวิศวกรรมอาหารระดับปริญญา
ตรี ย้อนหลัง 4 ปี มีอตั ราการทางาน หรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี เฉลีย่ อยู่ที่ 73% และมีเงินเดือน
เฉลีย่ อยู่ที่ 17,952 บาท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับทีส่ ูงปานกลาง แต่เมื่อเทียบกับหลักสูตรปริญญาตรีอ่นื ๆ
ในมหาวิทยาลัย พบว่าบัณฑิตในหลักสูตรวิศวกรรมอาหารมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนหลังสาเร็จการศึกษา
อยู่ในลาดับสูงสุด 10 อันดับแรกของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอกสารอ้างอิ งเพิ่ มเติ ม
• ไฟล์ Excel ภาวะการมีงานทาของกองแผนย้อนหลัง 4 ปี
• Website สารวจข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต ของกองแผนงาน
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.
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ในปี การศึกษา 2564 นี้ อาจารย์และนักศึกษาได้มกี ารเผยแพร่งานวิจยั จานวน 22 ผลงาน
โดยแบ่งเป็ น วารสารระดับนานาชาติ จานวน 4 ผลงาน วารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI1 และ TCI2
จานวน 5 ผลงาน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 4 ผลงาน และระดับชาติ จานวน 9
ผลงานแสดงดังตารางที่ 8.4 เมื่อเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562 แล้วจะเห็นได้ว่าผลงานวิจยั ของนักศึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ขอ้ บังคับการศึกษา
ตารางที่ 8.4 ผลงานวิช าการของนัก ศึก ษาและอาจารย์ นั บ ชิ้น งานตามปี ปฏิทินการศึก ษา 2564
(2021-2022) มีดงั นี้
ลาดับ

รายละเอียดผลงานวิ ชาการ

คะแนน

1

Poonnoy, P. & Asavasanti, S. 2021. Implementation of coupled pattern recognition
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shrimp with random postures. Journal of Food Process Engineering,
https://doi.org/10.1111/jfpe.13747
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.
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รายละเอียดผลงานวิ ชาการ
สิปปกร สวสัดิ ์สขุ โข , นักรบ นาคประสม, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, ชนวัฒน์
นิทัศ น์ วิจิตร , ดวงพร อมรเลิศ พิศ าล และ กาญจนา นาคประสม. 2565.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1420-1437.
สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ, พิสนิ ี เสือสืบพันธุ์, วรลักษณ์ สุรวิ งศ์, สกาวเดือน
แก้วดา และ พิรุฬห์รชั ย์ ไทยสมัคร. 2564. วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 28(2), 31-41.
ณัฐพล ไชยวงค์, สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ , ชนวัฒน์ นิทศั น์ วิจิตร และ จตุร
ภัทร วาฤทธิ ์. 2565. การพัฒนาระบบหัวฉีดโอโซนเวนจูรี่สาหรับการบาบัด
น้ า จากการเพาะเลี้ ย งสาหร่ า ยสไปรู ลิ น า , วารสารวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 29(1), 32-42.

คะแนน
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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
COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
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 ใ น วั น ที่ 10
สิงหาคม 2564
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
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
สุธาทิพย์ วงศ์พนั ธุุุ์เสือ, จตุรภัทร วาฤทธิ,์ สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ,
ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร, ศรัลยภัคร์ ชานาญ, พิสุทธิ ์ กลิน่ ขจร และ จักรพงษ์
พิมพ์พมิ ล. 2564. ผลของการรมโอโซนด้วยระบบบังคับอากาศแนวตัง้ ต่อ
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลาไยสด (Dimocarpus longan Lour.) การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 59 วันที่ 10-12
มีนาคม 2564, 638-645.
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รายละเอียดผลงานวิ ชาการ
15 ธีรชัย ปรมาพิจติ รวัฒน์, หยาดฝน ทนงการกิจ, ชนวัฒน์ นิทศั น์วจิ ติ ร และ
กาญจนา นาคประสม. 2564. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี
2564 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ. สานักวิจยั และส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 905-914.
16 รษิ ก า สีวิล ัย , จตุ ร ภัทร วาฤทธิ ,์ ไพศาล กาญจนวงศ์, และจัก รพงษ์ พิม พ์
พิมล. 2564. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการนวัตกรรมการเกษตรของ
ผู้ป ระกอบการโรงรมล าไยในภาคเหนื อและภาคตะวัน ออก . การประชุ ม
วิช าการ วิทยาการจัด การวิจ ัยระดับ ชาติ ครัง้ ที่ 10 และนานาชาติครัง้ ที่ 3.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 836-848.
17 วัน วิสา เหล่ าสมาธิกุ ล , สุ ก ัล ญา ฮาดดา , กาญจนา นาคประสม , หยาดฝน
ทนงการกิจ, และนักรบ นาคประสม. 2565. การหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับ
การหมัก ไมซีเลียมหลิน จือในน้ าล าไย. การประชุ ม วิช 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, สิรยิ ากร ลาไธสง, กาญจนา นาคประสม
, นักรบ นาคประสม, และหยาดฝน ทนงการกิจ. 2565. การอบแห้งข้าวเกรียบ
สมุนไพรด้วยเครื่องอบแห้งรังสีอนิ ฟราเรด. การประชุมวิชาการ The FENETT
2022 Online International & National Conference “Next-Step Innovations in Food
Engineering During COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
19 ญาดา วาทีกานท์, ศศินา ดวงเนตร , กาญจนา นาคประสม , หยาดฝน ทนง
การกิจ, และ นักรบ นาคประสม. 2565. การพัฒนาสูตรทีเ่ หมาะสมสาหรับไม
ซีเ ลีย มถัง่ เช่า สีท องผสมชาเขียวโดยวิ ธี อ อกแบบของผสม. การประชุ ม
วิช าการ The FENETT 2022 Online International & National Conference “NextStep Innovations in Food Engineering During COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
วันที่ 4 เมษายน 2565
20 นิศานาถ โปทากาศ, บัณฑิตา ใจปิ นตา, Sitvilay Soutthixaiyalath และ สมเกียรติ
จตุรงค์ล้าเลิศ. 2565. ผลของก๊าซโอโซนต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บ
รัก ษากล้ว ยหอมทองสด. การประชุ ม วิ ช าการ The FENETT 2022 Online
21

International & National Conference “Next-Step Innovations in Food Engineering
During COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน 2565
ณัฐพล ไชยวงค์, บุษบรรณ วงศ์สงิ ห์ขนั , มาลินี แสงมณี, ยุพารัตน์ เครือวิเสน

และ

คะแนน
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22

รายละเอียดผลงานวิ ชาการ
สมเกียรติ จตุรงค์ล้าเลิศ. 2565. การพัฒนาระบบเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วย
การเสริมหลอดไฟแอลอีดีในระบบถังปิ ดอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการ The
FENETT 2022 Online International & National Conference “Next-Step Innovations
in Food Engineering During COVID-19” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 4 เมษายน
2565
ภาณุวฒ
ั น์ กองใจ , มัทธิว ใจมัน และ พูนพัฒน์ พูนน้อย. 2565. การคัดแยก
เมล็ด ข้าวด้วยระบบคอมพิว เตอร์ วิช ัน . การประชุ ม วิช 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

หลักสูตรได้ทาการเทียบเคียงผลงานวิจยั ของอาจารย์ของ Universiti Putra Malaysia ซึ่งเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ดังตารางที่ 8.5 โดยผลการเทียบเคียงพบว่า หลักสูตรต้องมีการส่งเสริม
การตีพมิ พ์งานวิจยั ในวารสารให้สูงขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาเข้าที่ประชุมเพื่อใช้ในการวางแผน
และกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการเสริม ทักษะทางวิช าการให้ก ับอาจารย์แ ละ
นักศึกษา และการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้มคี ่าเทียบเคียงเท่ากับ Universiti Putra Malaysia
ต่อไป
ตารางที่ 8.5 ข้อมูล วิเคราะห์เทียบเคียงเพื่อการพัฒนา (Benchmarked) ของหลัก สู ตรวิศ วกรรม
อาหาร ปริญญาตรี โดยใช้ฐานข้อมูลปี 2563
ข้อมูลการเปรียบเทียบ
MJU
UPM
(ปี 2564)
Malaysia
Thailand
1 จานวนอาจารย์ประจา
10
10
หลักสูตร
2 ตาแหน่งวิชาการ
รศ. = 3
ศ. = 4
ผศ. = 5
รศ. = 4
อ. = 2
ผศ. = 2
3 ผลงานวิจยั ของอาจารย์
Int. J. = 4
Int. J. = 37
ประจาหลักสูตร
J. = 5
Int. Conf. = 4
Conf. = 9
8 คะแนนผลงานวิจยั /อาจารย์
2.2
3.70
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ผลของการเทียบเคียงหลักสูตรนี้ กับ มหาวิทยาลัย UPM สามารถนามาใช้เป็ นดัชนีเบื้องต้น
เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาตนเองให้เทียบเคียงกับ Benchmark ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การ Benchmark โดยใช้คุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นัน้ ยังไม่
สามารถดาเนินการได้เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ทเี่ ปิ ดสอนสาขาวิศวกรรมอาหาร ไม่ได้เผยแพร่
ข้อมูลเชิงสาธารณะทีเ่ พียงพอจะนามาใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงได้

8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established,
monitored, and benchmarked for improvement.
หลักสูตร ได้มกี ารวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ขอ้ มูลดังนี้
• ข้อมูลความพึงพอใจของศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาไปไม่เกิน 1 ปี ของกองแผนงาน
• ข้อมูลสารวจความคาดหวังของศิษย์เก่าต่อ PLO ของหลักสูตร
• ผลการประเมินการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรในระบบ ERP
ข้อมูลความพึงพอใจของศิ ษย์เก่าที่ สาเร็จการศึกษาไปไม่เกิ น 1 ปี ของกองแผนงาน

จากการสารวจข้อมูลความพึงพอใจของหลักสูตรวิศวกรรมอาหารระดับปริญญาตรี ของกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า บัณฑิตจบใหม่ มีความพึงพอใจหลักสูตรและเนื้อหาหลักสู ตรอยู่
ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม บัณฑิตจบใหม่ ได้ให้ข้อมูลการมีงานทาหรือการใช้ประโยชน์ของ
การศึกษาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
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ข้อมูลสารวจความคาดหวังของศิ ษย์เก่าต่อ PLO ของหลักสูตร
นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ทาการสารวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของศิษย์เก่ า ต่ อ
PLO ของหลักสูตร จานวน 11 ราย พบว่า โดยผู้ตอบแบบสอบถามนัน้ มีจานวนมากกว่า 50% นัน้
ท างานในสายงานวิ ศ วกรรมอาหารหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมากกว่ า 80% ท าง่ า นในสายงาน
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนัน้ ดังรูปที่ 8.2

รูปที่ 8.2 ผลสารวจลักษณะงานทีท่ าอยู่ในปั จจุบนั ของศิษย์เก่า
จากการประเมินตนเองของศิษย์เก่า พบว่า ศิษย์เก่า สามารถสนับสนุ นการออกแบบ สร้าง
และติด ตัง้ เครื่องจักรในการผลิตอาหาร (PLO 1) และสามารถควบคุ ม เครื่องจักรสาหรับการผลิต
อาหาร (PLO 2) ได้ในระดับ 7-8 หรือเทียบเท่าประมาณ 70-80% ดังรูปที่ 8.3
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รูปที่ 8.3 ผลประเมิน PLO 1 และ PLO 2 ของศิษย์เก่า
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รูปที่ 8.4 การประเมินตนเองของศิษย์เก่า ต่อ PLO 3 - PLO5
จากการประเมินตนเองศิษย์เก่า ต่อ PLO3 - PLO5 แสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่ามีความสามารถ
ด้านวิศวกรรรมอาหารตาม PLO3-PLO5 ซึ่งเน้นพัฒนา Soft skill อยู่ในระดับ 7-8 (จากสเกล 10) หรือ
ระดับ 70-80% ซึ่งทาให้เห็นว่า หลักสูตรได้ดาเนินการเรียนการสอนมาในแนวทิศทางทีถ่ ูกต้องแล้ว
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รูปที่ 8.5 การประเมินตนเองของศิษย์เก่า ต่อ PLO6 - PLO9
รูปที่ 8.5 แสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าทีต่ อบแบบสอบถาม ประเมินตนเองทีส่ อดคล้องกับ PLO6 PLO9 มุ่งเน้นไปด้าน Soft Skill และ Attitute อยู่ในระดับ 8-10 (จากสเกล 10) หรือเทียบเท่า 80%100% ซึ่งอยู่ในระดับทีส่ ูงกว่า PLO ทัง้ หมด
จากการประเมินตนเองตาม PLO ของศิษย์เก่า ถึงแม้ว่า PLO นี้ ไม่ได้ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อใช้กบั
ศิษย์เก่าโดยตรง แต่กย็ งั พอนามาแปลผลและความหมายในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากระดับของการ
ประเมินตนเองของศิษย์เก่าต่อ PLO ซึ่งเริม่ ใช้ในปี 64 นี้ อยู่ในระดับทีส่ ูงทุกด้าน > 70% ขึน้ ไป และ
ยังสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของศิษย์เก่าวิศวกรรมอาหารแม่โจ้ได้ดี จ่ากผลดังกล่าว จึงพออนุมาณได้
ว่า ศิษย์เก่า มีความพึงพอใจหลักสูตรในระดับมาก-มากทีส่ ุด (70%-100%) และอาจจะเป็ นข้อมูล
เบื้องต้นทีส่ อดคล้องกับผลความพึงพอใจของหลักสูตรต่อกองแผนงาน

ผลการประเมิ นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรในระบบ ERP
ตารางที่ 8.6 ผลการประเมินการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรในระบบ ERP 2564
รายวิ ชา

ภาคการศึกษาที่ 2/2564

การเรียนการ
สอน

สิ่ งสนับสนุน
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1 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวติ ประจาวัน
2 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
วอ201 เคมีอาหารและจุลชีววิทยาเบื้องต้น
3 ทางวิศวกรรมอาหาร
วอ311 หน่วยปฏิบตั กิ ารทางวิศวกรรม
4 อาหาร
วอ312 การควบคุมกระบวนการแปรรูป
5 อาหาร
วอ313 คุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิต
6 เกษตรและอาหาร
วอ324 วิศวกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารทีแ่ ปรรูป
7 จากนม
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหาร
8 แปรรูปขัน้ ต้น
9 วอ326 วิศวกรรมการแปรรูปผักและผลไม้
วอ410 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
10 ทางวิศวกรรมอาหาร
วอ421 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทาง
11 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12 วอ497 สหกิจศึกษา
13 วอ498 การเรียนรูอ้ สิ ระ

รายวิ ชา

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
1 วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวติ ประจาวัน
2 วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 วอ310 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
วอ325 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหาร
4 แปรรูปขัน้ ต้น
วอ327 พื้นฐานเทคโนโลยีการอบแห้งในงาน
5 วิศวกรรมอาหาร
วอ340 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
6 อาหารและการจัดการด้านวิศวกรรมอาหาร
วอ421 การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมทาง
7 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการ
สอน

4.69
4.38

4.55
4.32

4.8

4.79

4.37

4.32

4.45

4.27

4.29

4.3

4.39

4.39

4.71
4.61

4.34
4.54

4.5

4.49

4.76
4.59
4.56

4.71
4.56
4.51

สิ่ งสนับสนุน
4.72
4.6
4.51
4.43
3.99
3.94
4.75

4.66

4.67

4.35

4.58

4.26

4.8

4.84
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8
9
10
11
12
13
14

วอ431 การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยวิธี
วิเคราะห์ภาพถ่าย
วอ440 สุขลักษณะและสุขาภิบาลเพื่อการ
ออกแบบโรงงานอาหาร
วอ490 สัมมนาทางวิศวกรรมอาหาร
วอ491 ปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิศวกรรม
อาหาร
วอ492 โครงงานทางวิศวกรรมอาหาร
วอ497 สหกิจศึกษา
วอ498 การเรียนรูอ้ สิ ระ

เฉลี่ย

4.77

4.9

3.93
4.45

4.04
4.41

4.53
4.38
5
4.68
4.55

4.51
4.32
3.9
4.63
4.44

จากผลการประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลัก สูตร ประจาปี การศึกษา 2564
พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาประเมินต่อการเรียนการสอน และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ที่ 4.55
แลt 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 หรือ เทีย บเท่ า 90% ข้ อ มู ล ดัง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตร ซึ่งเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหลักมีระดับความพึงพอใจในหลักสูตร อยู่ในระดับทีม่ ากทีส่ ุด

สรุปผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรวิ ศวกรรมอาหาร
ตาราง 8.7 สรุปผลความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร
Stake holder ข้อมูล/เกณฑ์
คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย (%)
บัณฑิตใหม่
ส ารวจความพึง พอใจของหลั ก สู ต รของกอง
65%
แผนงาน
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ศิษย์เก่า

ข้อมูลสารวจความคาดหวังของศิษย์เก่าต่อ PLO
ของหลักสูตร
นักศึกษาปัจจุบนั ผลการประเมิน การเรียนการสอนในภาพรวม
ของหลักสูตรในระบบ ERP
เฉลี่ย

80%
90%
78.3%

จากการประมวลของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร พบว่า ค่าเฉลีย่ อยู่ทปี่ ระมาณ 78% หรือ
หากเทียบเกณฑ์ เชิงคุณภาพ จะอยู่ที่ประมาณ พอใจมาก** การกาหนดเกณฑ์น้ี จะนาไปใช้เป็ น
เกณฑ์ของหลักสูตรเพื่อเทียบเคียงคุณภาพความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในปี
ต่อๆ ไป
** เกณฑ์

<50%
51%-60%
71%-80%

ไม่พงึ พอใจมาก ควรปรับปรุง
พึงพอใจน้อย
61%-70%
พึงพอใจมาก
81%-100%

การวิ เคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่ 7
โครงสร้างพื้นฐาน
เกณฑ์
การดาเนิ นการในปัจจุบนั
ย่อย
8.1 หลักสูตร
ได้จดั ทาฐานข้อมูลของ
8.2 เกณฑ์ Output และ Outcome ต่าง ๆ
8.3 จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และ
8.4 การจัดทาแบบสารวจของหลักสูตร
8.5 รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเพื่อทา
Benchmark ต่าง ๆ จาก Internet

พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมากทีส่ ุด

– สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และ
ช่องว่างในการปฏิ บตั ิ และ
พัฒนาต่อไป
- เก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
อ้างอิงใน ต่อเนื่องเพื่อการ Monitor
เนื้อหา Output และ Outcome ที่
สอดคล้องกับ PLO

หลักฐาน

- พัฒนาข้อมูลเพื่อจัดทา
Benchmarking ของ
Outcome ของหลักสูตร
วิศวกรรมอาหารระดับปริญญา
ตรีเพิม่ เติม
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์จดุ แข็งและ
ข้อจากัดของหลักสูตร
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3.1 จุดแข็งและข้อจากัดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ
2564) ได้ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีข้อมูลการวิเคราะห์ต้นเองในเรื่องจุด
แข็ง (Strengths) และเรื่องที่สามารถปรับ ปรุ ง ได้ (Areas for Improvement) เป็ น ภาพรวมของทัง้
หลักสูตร ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. หลัก สู ต รฯ ได้ เ ริ่ม ประยุ ก ต์ ใ ช้ PLO 2563 เพื่อ ในปี ก ารศึก ษาปี 2564 ได้ น าไปใช้ก ับ
รายวิชาทีค่ ณาจารย์ประจาหลักสูตรดูแลในหลายวิชา ด้วยนักศึกษาปั จจุบนั แล้ว พบว่า เป็ น PLO ที่
มีความถูกต้องและทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน และประเมินได้ ซึ่ง
เป็ นจุดแข็งของหลักสูตรเพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงปี การศึกษาต่อไป
2. หลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ PLO 2563 และตีพมิ พ์ในเอกสาร มคอ. 2 ของหลักสูตรปรับปรุง
2564 รับรองโดย สกอ.แล้ว และได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLO ของหลักสูตร กับ ELO ของ
สภาวิศวกรแล้ว
3. หลักสูตรฯ ได้เริ่มปรับกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ให้เป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบการประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเป็ นประจาทุกเดือน ทาให้คณาจารย์
ในหลักสูตรเห็นภาพการบริหารจัดการ และเป้ าหมายเดียวกัน จึงเป็ นจุดแข็งสาหรับการทางานเป็ น
ทีมเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม PLO ในปี 2565 ต่อไป
3. คณาจารย์ในหลักสูตร มีศกั ยภาพด้านการวิจยั สูง ส่งผลให้มคี ุณภาพของผลงานวิจยั สูง
เป็ นประโยชน์กบั หลักสูตร
4. หลักสูตรฯ ได้พฒ
ั นาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับปี การศึกษา 2563 ซึ่งสามารถรองรับ
การทาประกันคุณภาพและประเมินเกณฑ์ต่าง ๆ ตามหัวข้อ และเป็ นดัชนีเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว
จุดอ่อน (Weakness)
1. ฐานข้อมุลบางประเภท ไม่ Update และมีความซับซ้อนในการสืบค้น
2. การประชาสัมพันธ์ผลงานของหลักสูตร และตัวตนของบัณฑิตวิศวกรรมอาหารที่ประสบ
ความสาเร็จ ยังไม่ชดั เจน ทาให้ขาด Brand ambassdor ที่จะใช้ดึงดูดนักศึกษาใหม่เข้า
มาเรียน
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โครงการเมือ งนวัต กรรมอาหาร (Food
Innopolis) และจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย จะช่วยเพิม่ โอกาสสาคัญสาหรับการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
การสร้างอาชีพหลังยุค COVID 19
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อุปสรรค (Threat)
1. ปั ญ หาเศรษฐกิจ ประชากรลดลง และภัย คุ ก คามจากการระบาดโรค Covid 19 และ
แนวโน้มการเลือกเรียนหลักสูตรเชิงวิชาชีพทีเ่ ปลีย่ นไป
2.
ปัญหาเรื่องการสื่อสารแนวคิดปรับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
เดียวกันนี้ให้แก่คณาจารย์ผสู้ อนทีอ่ ยู่นอกหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ใช้
คณาจารย์บางส่วนร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
และคณาจารย์จากคณวิทยาศาสตร์
ดังนัน้ การสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาจจะไม่
สามารถดาเนินการในทิศทางเดียวกันได้
3. งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนจากรัฐบาล ถูกตัดไปในปี 2564 ทาได้ไม่เต็มที

3.2 แผนพัฒนาของหลักสูตรในปี ต่อไป
หลัก สูตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมอาหาร ได้ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และมีการกาหนดแผนพัฒนาของหลักสูตร ในปี ต่อไปดังนี้
1. ทาการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แล้วนามาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
โดยพยายามเพิม่ เติมข้อมูลสาหรับการเทียบเคียงคุณภาพกับมาตรฐานทีอ่ ่นื ให้เกิดการพัฒนา
2. จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมทักษะช่าง และทักษะปฏิบตั งิ านโรงงาน
3. ติดตาม และเร่งรัดการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรูท้ คี่ าดหวังของหลักสูตร
3.3 การมอบหมายแผนการพัฒนาของหลักสูตร
แผนดาเนิ นการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
1/2565
1/2564
2/2564

ผู้รบั ผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประธานหลักสูตร
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3.4 ผลการประเมิ นตนเองของหลักสูตร
Criterion
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, problem- solving,
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.
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.

Score
4
4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
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Criterion
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 needs of industry and are aligned to the expected learning
outcomes.
4 Student Assessment
4.1. A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching
and learning objectives.
4.2. The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit,
communicated to students, and applied consistently.
4.3. The assessment standards and procedures for student progression and degree
completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied
consistently.

Score
4
4
4
3
4
4
4

4
4

3
3

3
3
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Criterion
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
AUN.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.
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

Score
3

4
4
4

4
4

3
3
4
4
4

4

4
4
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Criterion
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 performance, 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 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.

Score
4
4

4

4
4

3
3
3
3
4
3
3

4
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Criterion
7.7. The university is shown to provide a physical, social, and psychological
environment that is conducive for education, research, and personal well- being.
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.
8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established,
monitored, and benchmarked for improvement.
Overall Verdict

Score
4
3

3
4
4
4

4

4
4
3.75
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