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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1.1 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมDโจG เปvนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561
จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑXการประเมินของ สป.อว.ในองคXประกอบที่ 1 การ
กำกั บ มาตรฐาน และเกณฑX ค ุ ณ ภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at
Programme Leval Version 3.0 ในรอบปJการศึกษา 2563 มีนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 11 คน ทั้งนี้
อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 3 คน และมีตำแหนDงทางวิชาการ
ระดับผูGชDวยศาสตราจารยX จำนวน 3 คน ไดGรับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น
436,900 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินเงินรายไดG โดยมีผลการประเมินจำนวน 11 Criteria พบวDา ใน
ภาพรวมอยูDในระดับ 3 เมื่อพิจารณาเปvนราย Criteria แสดงผลดังนี้
ตาราง ที่ 1.1 แสดงผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
ตัวบ"งชี้ / Criteria

ประเมินตนเอง

ตัวบDงชี้ 1.1

การกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑXมาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย สป.อว.

ผDาน

Criterion 1

Expected Learning Outcome

ผDาน

Criterion 2

Programme Specification

ผDาน

Criterion 3

Programme Structure and Content

ผDาน

Criterion 4

Teaching and Learning Approach

ผDาน

Criterion 5

Student Approach

ผDาน

Criterion 6

Academic Staff Quality

ผDาน

Criterion 7

Support Staff Quality

ผDาน

Criterion 8

Student Quality and Support

ผDาน

Criterion 9

Facilities and Infrastructure

ผDาน

Criterion 10 Quality Enhancement

ผDาน

Criterion 11 Output

ผDาน
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1.2 วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
การจัดทำรายงานประเมินคนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมDโจG ไดGมีการวางแผนการดำเนินงานและเก็บ
ขGอมูล โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ มีการติดตามความกGาวหนGาของการดำเนินงานอยDางตDอเนื่องผDานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร
1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
1.3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแมDโจGเปvนมหาวิทยาในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมDโจG พ.ศ.
2560 โดยมีปรัชญา (Philosophy) ของมหาวิทยาลัยแมDโจGวDา “มุDงมั่นพัฒนาบัณฑิตสูDความเปvนผูGอุดมดGวย
ปéญญา อดทน สูGงาน เปvนผูGมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุDงเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเปvนรากฐาน” และมีวิสัยทัศนX (Vision) ของมหาวิทยาลัยแมDโจGวDา “เปvนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี
ความเปvนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
1.3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมDโจG ไดGรับการจัดตั้งตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลDมที่ 114 ตอนที่ 19 ก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลน
คือ สาขาวิศวกรรมศาสตรXและสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เปvนการรวมภาควิชาเกษตรกลวิธานซึ่งเดิมสังกัด
คณะผลิ ต กรรมการเกษตร และภาควิ ชาอุ ต สาหกรรมเกษตรซึ ่ ง เดิ มสั ง กั ดในคณะธุ ร กิ จการเกษตร
เขGาดGวยกัน โดยมีปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education) วDา "บัณฑิตผูGมีความรูGและความ
เชี่ยวชาญดGานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร อุดมดGวยคุณธรรมและจริยธรรม" และมีวิสัยทัศนX
(Vision) วDา "สรGางและพัฒนาบัณฑิตใหGเปvนนักปฏิบัติที่มุDงมั่น ซื่อสัตยX เชี่ยวชาญ รวมทั้งเสริมสรGาง
นวัตกรรม ดGานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรใหGทันตDอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของมหาวิทยาลัย
ในกำกับ"
1.3.3 ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เปvนหลักสูตรที่มีการรวมองคXความรูGดGานการเกษตร วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรX
เศรษฐศาสตรX และบริ หารธุ รกิ จ เขG ามาผสมผสานเปvนองคX ความรูG ใหมD โดยมี วั ตถุ ประสงคX เ พื่ อผลิ ต
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูGความเชี่ยวชาญทางดGานการเกษตรแบบสมัยใหมDในยุคโลกาภิวัฒนX และสามารถ
นําองคXความรูGเหลDานั้นมาประยุกตXใชGในงานดGานการเกษตรใหGมีความ โดดเดDนและทันสมัยอันจะกDอใหGเกิด
ประโยชนXตDอประเทศชาติซึ่งเปvนประเทศที่มีการทําเกษตรกรรมเปvนรากฐาน สDงเสริมทักษะการเปvน
ผู G ประกอบการ (Entrepreneurs) ที ่ ทั นตD อการเปลี ่ ยนแปลง และเปv นผู G ที ่ มี ทั กษะการใชG ชี วิ ต (Soft
skill) อยDางมีคุณธรรมและจริยธรรมเปvนพื้นฐาน
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ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร
ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการเกษตร)
Doctor of Philosophy (Interdisciplinary Agriculture)
หลั ก สู ต รได้ ร ั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย : ในคราวประชุ ม ครั ้ ง ที ่ 7/2561
เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
ความเป็นมาของหลักสูตร :
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร ได้ผ่านความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร
ใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน
มาตั ้ ง แต่ ป ี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น มา โดยเป็ น หลั ก สู ต รที ่ ม ี ก ารรวมองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เข้ามาผสมผสานเป็นองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาการเกษตรไทยให้แข่งขันได้ยั่งยืน ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในทิศทางที่เป็น
ความต้องการของประเทศ พัฒนายุทธศาสตร์ในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศ
ทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ในปี 2561
ผ่ านการเห็ นชอบของสภามหาวิ ทยาลั ยแม่ โจ้ เมื ่ อวั นที ่ 16 กั นยายน 2561 และบั นทึ กลงในระบบ
ฐานข้อมูล CHEQA เป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ปรัชญาของหลักสูตร :
พัฒนาศักยภาพดุษฎีบัณฑิตในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่จากการวิจัย
สหวิทยาการด้านการเกษตร และการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยหลักสูตรมีความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านสหวิทยาการ
เกษตรด้วยตนเองได้
2) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติ และใช้ความรู้ทางสหวิทยาการเข้าแก้ไขปัญหา
4) เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
สามารถประกอบอาชีพในงานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านการเกษตรงาน งานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานด้านสังคมศาสตร์ของภาครัฐ และภาคเอกชน และการประกอบอาชีพ
อิสระ
OBE ของหลักสูตร :
บัณฑิตสามารถพัฒนาแนวคิดการวิจัยเชิงสหวิทยาการเกษตร มีทักษะการวิจัยที่บูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆกับการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาด้านสหวิทยาการเกษตรและ
นวัตกรรม
ตารางที่ 1.2 แสดง PLO ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร
PLOs
1
2
3
4

5
6

Outcome Statement

สามารถนำเสนอระบบการเกษตรกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเชี่ยวชาญสูงสุด
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ เพื่อ
นำไปสู่การกำหนดปัญหาในงานวิจัยระดับสูง
มีทักษะกระบวนการด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการ
ความรู้การเกษตรจากศาสตร์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดีเลิศ
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาการ
เกษตรและนวัตกรรมระดับชาติ/หรือระดับนานาชาติ
อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูง

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
หลักสูตร แบบ 1.1 48
หลักสูตร แบบ 1.2 72
หลักสูตร แบบ 2.1 48
หลักสูตร แบบ 2.2 72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

Specific LO

Generic LO
ü

Level
U

ü

E

ü

A

ü

A

ü
ü

A
A
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาเอก
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร :
หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี หรือสำเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี หรือสำเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการจัดการเรียนการสอน : Universiti Putra Malaysia (UPM)
การให้ใบปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
ตารางที่ 1.3 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2557-2563
ระดับชั้นปี (ปีที่รับเข้า)
รวม
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปี 6
ปี 7
(2562) (2562) (2561) (2560) (2559) (2558) (2557)
15 (คน)
0
3
2
1
1
8
(100) (ร้อยละ)
0
(0.00)
(20.00) (13.33)
(6.66)
(6.66)
(53.33)
(0.00
ตารางที่ 1.4 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร (ถ้ามี)
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
1. นายศุภกิจ พานิชกุล
เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร

วุฒิการศึกษา สถานภาพ อายุการ
สูงสุด
การว่าจ้าง ทำงาน
(สาขาวิชาที่
(ปี)
จบ)
ศ.บ.
พนักงาน
(เศรษฐศาสตร์ ส่วนงาน
สหกรณ์)

3
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อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
1. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ใช้ห้องเรียนห้อง E601/1 และ E601/2 ชั้น 6
อาคารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ห้องสมุด
1. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3. ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
4. ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ PLO ที่หลักสูตรกำหนดไว้ :
1. หลักสูตรนำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจำนวน 6 ข้อ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาถ่ายทอดเป็น CLO ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พร้อมจัดทำ
Curriculum mapping ใน มคอ.2
2. ดำเนินการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ ที่นำพาผู้เรียนสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนให้ได้ตาม PLO ที่กำหนด :
ใช้การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังหลากหลายรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
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งบประมาณ (บาท)

การบริหารจัดการหลักสูตร :
หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยนำกรอบ มคอ.2 มาใช้ในการ
วางแผนการเปิดรายวิชา มีการกำหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมกับรายวิชา แล้วให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 ที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและหลักสูตร และมีความ
ทันสมัย นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา จากนั้นก็ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ มีการประเมินผล และแผนการปรับปรุง ซึ่งจะนำเสนอผลดังกล่าวไว้ใน
มคอ. 5 เสนอเข้าสู่การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะดำเนินการจัดทำ มคอ.7 ต่อไป
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการหลักสูตร
กลุ่มผู้เรียน :
ผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าเกษตรหรื อ สาขาอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และมี
ประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี,
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเกียรติ
นิยมหรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร :
ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า, อาจารย์ ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต มีความ
คาดหวังที่จะเห็นว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม Learning outcome ที่กำหนด
และเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในการบูรณาการเกษตรกรรมเข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มผู้ส่งมอบ :
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานวิสาหกิจต่าง ๆ
กลุ่มคู่ความร่วมมือ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือในด้านการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผล การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ตารางที่ 2.1
บัณฑิตศึกษา
ข้อ
1
2
3
4
5

แสดงผลการดำเนินงาน และการกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับ
เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1
þ เป็นไปตามเกณฑ์
o ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่ข้อสังเกต

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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เกณฑ์พัฒนา (AUN. 1 – AUN. 11)
AUN-QA Criterion 1
Criterion 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
เกณฑ<คุณภาพที่ 1
1. การกำหนดผลการเรียนรูGที่คาดหวังตGองสะทGอนถึงวิสัยทัศนXและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา
และบุคลากรจะตGองทราบถึงวิสัยทัศนXและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดGวย
2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรูGที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควร
ออกแบบมาใหGตอบสนองตDอผลการเรียนรูGที่คาดหวัง และตGองสอดคลGองกับผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
ของหลักสูตร
3. หลักสูตรมีผลการเรียนรูGที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูGและทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวขGองกับความรูGใน
สาขาวิชา) รวมถึงความรูGและทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกวDาทักษะที่จำเปvนตDอการทำงาน) ที่เกี่ยวขGอง
กับสาขาวิชาอื่น ๆ เชDน การเขียน การพูดการแกGปéญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานเปvนทีม
เปvนตGน
4. หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรูGที่คาดหวังไวGอยDางชัดเจน และสะทGอนถึงความตGองการของผูGมีสDวนไดGสDวน
เสีย
1.1 : The expected learning outcome have been clearly formulated and aligned
with the vision and mission of the university.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร มีขั้นตอนและกระบวนการในการ
กำหนดผลการเรียนรูGที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, EPO) ของหลักสูตร จากผูGมีสDวนไดG
สDวนเสียและความสัมพันธXเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนXและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังตDอไปนี้
1. วางแผนการดำเนินงาน แตDงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขGอง
2. กำหนดกลุ D ม ผู G ม ี ส D ว นไดG ส D ว นเสี ย ที ่ เ กี่ ย วขG อ ง ไดG แ กD ผู G ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก อาจารยX
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยXประจำหลักสูตร อาจารยXผูGสอน ผูGใชGบัณฑิต และนักศึกษาปéจจุบัน
3. ดำเนิ น การเก็ บ ขG อ มู ล จากกลุ D ม เปï า หมายที ่ ก ำหนดโดยการใชG แ บบสอบถามและการ
สัมภาษณX เพื่อใหGไดGมาซึ่งผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
4. จากนั้นนำขGอมูลที่ไดGเขGาสูDที่ประชุมคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรDวมกันวิเคราะหX
สังเคราะหX และพิจารณาความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนXและพันธกิจทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
เพื่อใหGไดGผลการเรียนรูGที่คาดหวังของหลักสูตร
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5. นำขGอมูลที่ไดGเสนอตDอคณะกรรมการวิพากษXหลักสูตร ซึ่งมีกลุDมเปïาหมายที่เกี่ยวขGองเขGา
รDวมดGวย เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ พรGอมทั้งใหGขGอเสนอแนะ
6. ดำเนินการปรับแกGไขตามขGอเสนอแนะ
7. จากนั้นอาจารยXประจำหลักสูตรนำขGอมูลที่ไดGมาใชGในการออกแบบหลักสูตร และจัดเรียง
รายวิชาอยDางเปvนระบบ เพื่อนำสูDผลการเรียนรูGที่คาดหวัง ตDอไป

ภาพที่ 3.1.1 ขั้นตอนการกำหนดผลการเรียนรูcที่คาดหวัง
จากกระบวนการดังกลDาว นำมาซึ่งผลการเรียนรูGที่คาดหวังของหลักสูตร และถDายทอดออกมาเปvนPLOs
ไดGทั้งหมด 6 ขGอ ดังภาพที่ 3.1.2
ในการกำหนด PLOs ของหลักสูตรไวG 6 ขGอขGางตGน ซึ่งอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรไดGรDวมกัน
ประเมินถึงความสอดคลGองของ PLOs ของหลักสูตรทั้ง 6 ขGอ กับวิสัยทัศนXและพันธกิจของคณะ และ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งประเมินกระบวนการไดGมาของ PLOs ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 แลGว พบวDาหลักสูตรมีกระบวนการกำหนด
ผลลัพธXการเรียนรูGที่คาดหวังที่สอดคลGองกับวิสัยทัศนXของคณะและมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความ
คิดเห็นของผูGมีสDวนไดGสDวนเสียเปvนสิ่งสำคัญ
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ภาพที่ 3.1.2 ผลการเรียนรูcที่คาดหวังของหลักสูตร ป.เอก
PLOs ของหลักสูตรไดGมีการมุDงเนGนการตอบสนองวิสัยทัศนXของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร ในการสรGางและพัฒนาบัณฑิตใหGเปvนนักปฏิบัติที่มุDงมั่น ซื่อสัตยX เชี่ยวชาญ และเสริมสรGาง
นวัตกรรม และในระดับมหาวิทยาลัย ในการเปvนมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเปvนเลิศทางการเกษตรใน
ระดั บ นานาชาติ นอกจากนี ้ PLOs ของหลั ก สู ต รยั ง มี ค วามสอดคลG อ งกั บ พั น ธกิ จ ของคณะและ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวขGองกับการเรียนการสอนทุกขGอดGวย (ตารางที่ 3.1.1)
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ตารางที่ 3.1.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวDาง PLO ของหลักสูตร กับวิสัยทัศนXและพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย
PLOs ของหลักสูตร
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
Vision
PLO 1 ส า ม า ร ถ น ำ เ ส น อ PLO1, PLO2, PLO3

Mission
PLO1, PLO2, PLO 3

ระบบการเกษตรกับศาสตรXที่
เกี่ยวขGองไดGอยDางเชี่ยวชาญ
สูงสุด
PLO 2 สามารถวิ เ คราะหX
สถานการณX ห รื อ เหตุ ก ารณX
เพื ่ อ นำไปสู D ก ารกำหนด
ปéญหาในงานวิจัยระดับสูง
PLO 3 มีทักษะกระบวนการ
ดG า นการวิ จ ั ย ที ่ ม ี ก ารบู ร ณา
การความรู G ก ารเกษตรจาก
ศาสตรXตDาง ๆไดGเปvนอยDางดี
เลิศ

มีความเชื่อมโยงสอดคลGองกับ
วิสัยทัศนX
ระดับคณะ:
“การพัฒนาบัณฑิตใหGเปvนนัก
ปฏิบัติที่มุDงมั่นและมีความเชี่ยวชาญ
ทันตDอการเปลี่ยนแปลง”

PLO 4 สามารถประยุกตXใชG

PLO4, PLO5

PLO 4, PLO5

มีความเชื่อมโยงสอดคลGองกับ
วิสัยทัศนX
ระดับคณะ:
“การพัฒนาบัณฑิตใหGเปvนนัก
ปฏิบัติที่มุDงมั่นและมีความเชี่ยวชาญ
รวมทั้งเสริมสรGางนวัตกรรม ที่ทัน
ตDอการเปลี่ยนแปลง”
ระดับมหาวิทยาลัย:
“ความเปvนเลิศทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ”

มีความเชื่อมโยงสอดคลGองกับ พันธกิจ
ระดับคณะ: ขGอที่
ขGอ 1 สDงเสริมบัณฑิตใหGมีความรูGในเชิง
วิชาการและเปvนนักปฏิบัติในเชิงวิชาชีพที่
เทDาทันตDอการเปลี่ยนแปลง
2. สDงเสริมใหGบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม
3. สDงเสริมการสรGางนวัตกรรม และ
เผยแพรDสูDสังคมในทุกระดับ
ระดับมหาวิทยาลัย
ขGอ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูG ความสามารถ
ในวิชาการ ที่ทันตDอการเปลี่ยนแปลงโดย

องคXความรูGในการพัฒนาการ
เกษตรและนวัตกรรม
ระดับชาติ/หรือระดับ
นานาชาติอยDางมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO 5 มีทักษะการใชG
ภาษาอังกฤษไดGในระดับดี
มาก

มีความเชื่อมโยงสอดคลGองกับพันธกิจ
ระดับคณะ:
ขGอ 1 ที่มุDงสDงเสริมบัณฑิตใหGมีความรูGใน
เชิ ง วิ ช าการและเปv น นั ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นเชิ ง
วิชาชีพ ที่เทDาทันตDอการเปลี่ยนแปลง
ระดับมหาวิทยาลัย
ขGอ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูG ความสามารถ
ระดับมหาวิทยาลัย:
ในวิชาการ ที่ทันตDอการเปลี่ยนแปลงโดย
“ความเปvนเลิศทางการเกษตร” เนG น ดG า นการเกษตร และวิ ท ยาศาสตรX
ประยุกตX
ขGอ 3 สรGางและพัฒนานวัตกรรมและองคX
ความรูGในสาขาวิชาตDาง ๆ โดยเฉพาะอยDาง
ยิ ่ ง ทางการเกษตรและวิ ท ยาศาสตรX
ประยุ กตX เพื ่ อการเรี ยนรู G และถD ายทอด
เทคโนโลยีสูDสังคม
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PLOs ของหลักสูตร

ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
Vision

Mission

เนG น ดG า นการเกษตร และวิ ท ยาศาสตรX
ประยุกตX
ขGอ 3 สรGางและพัฒนานวัตกรรมและองคX
ความรูGในสาขาวิชาตDางๆ โดยเฉพาะอยDาง
ยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตรX
ประยุกตX เพื่อการเรียนรูGและถDายทอด
เทคโนโลยีสูDสังคม
PLO 6 สามารถเลือกใชG

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานไดGอยDางมีประสิทธิภาพ
สูง

PLO6

PLO6

มีความเชื่อมโยงสอดคลGองกับ
วิสัยทัศนX
ระดับคณะ:
“การพัฒนาบัณฑิตใหGเปvนนัก
ปฏิบัติที่มุDงมั่นและมีความเชี่ยวชาญ
ทันตDอการเปลี่ยนแปลง”

มีความเชื่อมโยงสอดคลGองกับพันธกิจ
ระดับคณะ:
ขGอ 1 ที่มุDงสDงเสริมบัณฑิตใหGมีความรูGใน
เชิ ง วิ ช าการและเปv น นั ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นเชิ ง
วิชาชีพ ที่เทDาทันตDอการเปลี่ยนแปลง

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e.
transferable) learning outcomes.
สืบเนื่องจากกระบวนการดำเนินการที่ใหGไดGมาซึ่งผลการเรียนรูGที่คาดหวังของหลักสูตรในขGอ 1.1
อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร จะรDวมกันวิเคราะหXสาระสำคัญของรายวิชาตDาง ๆ ที่จะทำใหGผูGเรียนสามารถ
เรียนรูGไดGอยDางเปvนขั้นตอน จากความรูGและทักษะพื้นฐานทั่วไป (Generic subject) สูDความรูGและทักษะ
เฉพาะทาง (Specific subject) จากนั้นจะนำมาเรียงใหGเปvนระบบ เพื่อใหGผูGเรียนไดGผลการเรียนรูGเปvนไป
ตาม PLOs ที่หลักสูตรกำหนดไวG ดังตารางที่ 3.1.2 และ 3.1.3
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ตารางที่ 3.1.2 แสดงความสอดคลGองของ PLOs กับ GLO และ SLO
PLOs
1
2
3
4

Outcome Statement
สามารถนำเสนอระบบการเกษตรกับศาสตรXที่เกี่ยวขGอง
ไดGอยDางเชี่ยวชาญสูงสุด
สามารถวิเคราะหXสถานการณXหรือเหตุการณX เพื่อ
นำไปสูDการกำหนดปéญหาในงานวิจัยระดับสูง
มีทักษะกระบวนการดGานการวิจัยที่มีการบูรณาการ
ความรูGการเกษตรจากศาสตรXตDาง ๆไดGเปvนอยDางดีเลิศ
สามารถประยุกตXใชGองคXความรูGในการพัฒนาการ
เกษตรและนวัตกรรมระดับชาติ/หรือระดับนานาชาติ
อยDางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

5

มีทักษะการใชGภาษาอังกฤษไดGในระดับดีมาก

6

สามารถเลือกใชGเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานไดGอยDาง
มีประสิทธิภาพสูง

Specific LO

Generic
LO

Level

ü

U

ü

E

ü

A

ü

A
ü

ü

A
A

Level : U = Remembering / Understanding A = Applying / Analyzing E = Evaluating / Creating
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ตารางที่ 3.1.3 ตารางแสดงความสัมพันธXระหวDางรายวิชาในหลักสูตร กับ PLOs (ระบุเปvน Level)
รายวิชา

2.1 กลุ"มวิชาเอกบังคับ
บส 711 ปรัชญาสหวิทยาการเกษตร
บส 712 การจัดการสหวิทยาการเกษตรแบบบูรณาการ
2.2 กลุ"มวิชาเอกเลือก
บส 521 เกษตรเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหมD
บส 522 ฟารXมเกษตรอินทรียXรDวมสมัย
บส 523 การเลี้ยงผึ้งในระบบเกษตรอินทรียX
บส 541 การแปรรูปผลิตภัณฑXเกษตรอินทรียX
บส 542 การประยุกตXใชGเทคโนโลยีสำหรับระบบการเกษตรแมDนยำ
บส 551 การประยุกตXใชGเครื่องหมายโมเลกุลในพืช
บส 561 ธุรกิจการเกษตรในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
บส 562 การคGาระหวDางประเทศสำหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุDม
ประเทศอาเซียน
บส 563 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารการเกษตรระหวDางประเทศ
บส 565 คีตกสิกรรม
บส 721 การจัดการระบบเกษตรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
บส 751 เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอรXสำหรับการเพาะเลี้ยงพืช

หน*วย
กิต

PLO PLO PLO PLO PLO PL
1
2
3
4
5 O6

3

E

3

E

3

A

3

A

3

A

3

A
A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

บส 761 การใชGเทคโนโลยีสารสนเทศเปvนฐาน เพื่อการพัฒนาการเกษตร

3

A

บส 762 การบริหารการพัฒนาการเกษตรเชิงบูรณาการ
บส 781 หัวขGอที่สนใจเพื่อการสัมมนาทางสหวิทยาการเกษตรในดGาน
การเกษตร
บส 782 หัวขGอที่สนใจเพื่อการสัมมนาทางสหวิทยาการเกษตรในดGาน
วิทยาศาสตรX เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรX
บส 783 หัวขGอที่สนใจเพื่อการสัมมนาทาง
สหวิทยาการเกษตรในดGาน เศรษฐศาสตรX บริหารธุรกิจและ
สังคมศาสตรX
2.3 ดุษฎีนิพนธ<
บส 891 ดุษฎีนิพนธX 1

3

A

3

A

3

A

3

A

6

A
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บส 892 ดุษฎีนิพนธX 2
บส 893 ดุษฎีนิพนธX 3
บส 894 ดุษฎีนิพนธX 4
บส 895 ดุษฎีนิพนธX 5
บส 896 ดุษฎีนิพนธX 6
บส 897 ดุษฎีนิพนธX 7
บส 898 ดุษฎีนิพนธX 8
บส 899 ดุษฎีนิพนธX 9
บส 900 ดุษฎีนิพนธX 10
2.4 กลุDมวิชาที่กำหนดใหGเรียน
บส 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาสหวิทยาการเกษตร
บส 791 สัมมนา 1
บส 792 สัมมนา 2
บส 793 สัมมนา 3
บส 794 สัมมนา 4
บส 795 สัมมนา 5
บส 796 สัมมนา 6
บส 797 สัมมนา 7
บส 798 สัมมนา 8
บส 799 สัมมนา 9
บส 800 สัมมนา 10

หน*วย
กิต

PLO PLO PLO PLO PLO PL
1
2
3
4
5 O6

6

A

6

A

6

A

12

A

12

A

6

A

6

A

6

A

6

A

3

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

1

U

Level : U = Remembering / Understanding A = Applying / Analyzing

E = Evaluating / Creating
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the
stakeholders.
จากกระบวนการในขGอ 1.1 ไดGมีการเก็บขGอมูลความตGองการของผูGมีสDวนไดGสDวนเสียกับคุณภาพ
ของบัณฑิตที่ตGองการ แลGวมีการถDายทอดสูDผลการเรียนรูGที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 3.1.5
ตารางที่ 3.1.5 แสดงการถDายทอดความตGองการของ stakeholder แตDละกลุDมเขGาสูD PLOs ของหลักสูตร
ผูGใชG อาจารยX นักศึกษา สกอ ชุมชน วิชาชีพ
PLOs
บัณฑิต ผูGสอน ปéจจุบัน
F
F
M
M
F
PLO 1 สามารถนำเสนอระบบการเกษตรกับ . F
ศาสตรXที่เกี่ยวขGองไดGอยDางเชี่ยวชาญสูงสุด
F
F
F
M
M
F
PLO 2 สามารถวิเคราะหXสถานการณXหรือ
เหตุการณX เพื่อนำไปสูDการกำหนดปéญหาใน
งานวิจัยระดับสูง
F
F
F
M
M
F
PLO 3 มีทักษะกระบวนการดGานการวิจัยที่มี
การบูรณาการความรูGการเกษตรจากศาสตรX
ตDาง ๆไดGเปvนอยDางดีเลิศ
M
F
F
M
M
F
PLO 4 สามารถประยุกตXใชGองคXความรูGใน
การพัฒนาการเกษตรและนวัตกรรม
ระดับชาติ/หรือระดับนานาชาติอยDางมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
M
F
F
M
M
M
PLO 5 มีทักษะการใชGภาษาอังกฤษไดGใน
ระดับดีมาก
M
F
F
M
M
M
PLO 6 สามารถเลือกใชGเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานไดGอยDางมีประสิทธิภาพ
สูง
Remark: F = Fully fulfilled, M=Moderately fulfilled, P=Partially fulfilled
ทางหลักสูตรไดGนำความตGองการของผูGที่มีสDวนเกี่ยวขGอง ไดGแกD กลุDมคณาจารยX กลุDมนักศึกษา
ปéจจุบัน และกลุDมผูGใชGบัณฑิตทั้งภาควิชาชีพและภาคอุตสาหกรรม โดยใชGการอGางอิงขGอมูลจากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดเกณฑXผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
ของการศึกษา (Program Learning Outcome, PLO) และกรอบคุณวุฒิแห-งชาติฉบับปรับปรุง 2561
(NQF) เพื่อเนGนระดับของผลการเรียนรูGที่แตกตDางระหวDาง ป.โท (ระดับ 7) กับ ป.เอก (ระดับ 8) โดยใหG
สัดสDวนความของทั้ง 3 กลุDมเปvน 25% 25% และ 50% ตามลำดับ ดังนี้
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1. กลุDมคณาจารยX
มีความคาดหวังใหGบัณฑิต สามารถตอบโจทยXปéญหาของประเทศดGานอาหารปลอดภัย
และการเปลี ่ ย นแปลงสภาวะอากาศโลก และนำเอาองคX ค วามรู G ท ุ ก ศาสตรX ส าขามาบู ร ณาการกั บ
การเกษตรเพื่อตDอยอดใหGเกิดเปvนองคXความรูGใหมD โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการเกษตร มีทักษะในการ
นำเสนอ และตีพิมพXผลงานวิชาการ
2. กลุDมนักศึกษาปéจจุบัน
ตGองการใหGหลักสูตรพัฒนาทักษะดGานภาษาตDางประเทศ
3. กลุDมผูGใชGบัณฑิตทั้งภาควิชาชีพและภาคอุตสาหกรรม
ตGองการใหGหลักสูตรใชGองคXความรูGทางการเกษตรแบบบูรณาการกับศาสตรXดGานอื่น ๆ
ชDวยพัฒนามหาวิทยาลัยสูDความเปvนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ชDวยตอบโจทยXโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดGวยนวัตกรรม
เมื่อนำผลลัพธXการเรียนรูGที่คาดหวังมาวิเคราะหXถึงความสอดคลGองในมิติตDาง ๆ ไดGแกD ความรูG
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และ สมรรถนะ (Competence) ผลที่ไดGแสดงไวGในตารางที่ 3.1.6 ซึ่ง
จากขGอมูลทั้งหมด จะเห็นไดGวDาผลการเรียนรูGที่คาดหวังสะทGอนถึงความตGองการของผูGมีสDวนไดGสDวนเสียไดG
อยDางชัดเจน ทั้งในมิติความรูG ทักษะ และสมรรถนะ
ในปJการศึกษา 2562 หลักสูตรไดGดำเนินการเก็บขGอมูลเกี่ยวกับผลลัพธXการเรียนรูGที่คาดหวังของ
นักศึกษาใหมD ผDานการทำ focus group และแบบสอบถามเชิงคุณภาพ พบวDา ผลลัพธXการเรียนรูGที่
นักศึกษาอยากจะไดGจากทางหลักสูตร คือ มีความรูG ความเขGาใจในเกษตรสมัยใหมD ที่ใชGเทคโนโลยีเขGามา
ชDวยบนพื้นฐานของการตลาดนำหนGาการผลิต มีความรูGความสามารถดGานภาษาตDางประเทศ สามารถ
นำเสนองานอยDางมืออาชีพ มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะหX (ภาพที่ 3.1.3 )

ภาพที่ 3.1.3 กิจกรรม Focus group กลุDมนักศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
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ตารางที่ 3.1.6 แสดงผลการวิเคราะหXความสัมพันธXระวDาง PLOs กับ Knowledge Skills และ
Competence
PLOs
Knowledge
Skills
Competence
(Remember/Unde (Applying/Analyzing)
(Evaluating/Creating)
rstanding)
ผูGเรียนมีความรูG ความ ผูGเรียนมีทักษะในการนำเสนอ ผู G เรี ยนมี ความสามารถ
PLO 1 สามารถนำเสนอ
เ ข G า ใ จ ร ะ บ บ ระบบการเกษตรกั บศาสตรX ที่ ถD ายทอดองคX ความรูG ไดG
ร ะ บ บ ก า ร เ ก ษ ต ร กั บ
การเกษตรกับศาสตรX เกี ่ ย วขG อ งตD า ง ๆ ไดG อ ยD า ง หลากหลายรู ป แบบ และมี
ศาสตรXที่เกี่ยวขGองไดGอยDาง
ที่เกี่ยวขGอง
เชี่ยวชาญ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
เชี่ยวชาญสูงสุด
กลุDมเปïาหมาย.
PLOs
Knowledge
Skills (Applying/Analyzing)
Competence
(Remember/
(Evaluating/Creating)
Understanding)
ผูGเรียนมีความรูG ความ ผู G เ รี ย นมี ท ั ก ษะการวิ เ คราะหX ผ ู G เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ พ ั ฒ น า
เขGาใจเกี่ยวกับ
สถานการณX ด G า นการเกษตร ขG อ เสนองานวิ จ ั ย ในเชิ ง สห
PLO 2 สามารถวิเคราะหX สถานการณXดGาน
และศาสตรXตDาง ๆ ที่เกี่ยวขGอง วิทยาการเกษตรไดG
สถานการณXหรือเหตุการณX การเกษตร และ
สามารถประมวลความรอบรูG
เพื ่ อ นำไปสู D ก ารกำหนด ศาสตรXตDาง ๆ ที่
เพื่อกำหนดปéญหาในงานวิจัย
ปéญหาในงานวิจัยระดับสูง เกี่ยวขGอง รวมถึง
เชิงสหวิทยาการเกษตร
ปรัชญาและสหวิทยา
การเกษตร
ผูGเรียน มีความรูG ความ ผูGเรียนมีทักษะการดำเนินการ ผู G เ รี ย นสามารถทำการวิ จั ย
PLO 3 ม ี ท ั ก ษ ะ
เ ข G า ใ จ เ ก ี ่ ย ว กั บ วิจัยเชิงสหวิทยาการเกษตรไดG แบบบูรณาการศาสตรXตDาง ๆ
กระบวนการดGานการวิจัย
กระบวนการวิจัยแบบ อยDางดีเลิศ
เขG า กั บ การเกษตร สามารถ
ที่มีการบูรณาการความรูG
ที ่ ม ี ก ารบู ร ณาการ
เ ล ื อ ก ใ ช G เ ท ค โ น โ ล ย ี ที่
การเกษตรจากศาสตรXตDาง
ศาสตรXตDาง ๆ เขGากับ
เหมาะสมกั บ งานไดG อ ยD า งมี
ๆไดGเปvนอยDางดีเลิศ
การเกษตร
ประสิทธิภาพ
PLO 4 ส า ม า ร ถ ผู G เ รี ย นมี อ งคX ค วามรูG ผู G เรี ยนสามารถวิ เคราะหX และ ผู G เ รี ย นสามารถประยุ ก ตX ใ ชG
ประยุกตXใชGองคXความรูGใน ท า ง ส ห ว ิ ท ย า สังเคราะหXองคXความรูGทางสห องคX ค วามรู G ท างสหวิ ท ยา
การพัฒนาการเกษตรและ การเกษตร ที่สามารถ วิ ท ยาการเกษตรอยD า งเปv น การเกษตรในการแกGไขปéญหา
นวัตกรรมระดับชาติ/หรือ น ำ ไ ป ใ ช G ใ น ก า ร ระบบ บนพื ้ น ฐานของขG อ มู ล พ ั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ระดั บ นานาชาติ อ ยD า งมี พัฒนาการเกษตรและ อยDางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
นวั ต กรรมระดั บ ชาติ หรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ
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PLOs

PLO 5 มี ท ั ก ษะการใชG
ภาษาอังกฤษไดGในระดับดี
มาก
PLO 6 สามารถเลื อ กใชG
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ง า น ไ ด G อ ย D า ง มี
ประสิทธิภาพสูง

Knowledge
(Remember/Unde
rstanding)
นวั ต กรรมระดั บ ชาติ
หรือระดับนานาชาติ
ผูGเรียนมีความรูG ความ
เขG า ใจภาษาอั ง กฤษ
ระดับมาก
ผ ู G เ ร ี ย น ม ี ค ว า ม รูG
เกี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Skills
(Applying/Analyzing)

Competence
(Evaluating/Creating)

ผู G เ รี ย นมี ท ั ก ษะในการใชG ผูGเรียนใชGภาษาอังกฤษในการ
ภาษาอังกฤษระดับดีมาก
สื ่ อ สาร และเผยแพรD อ งคX
ความรูGไดGดี
ผูGเรียนมีความสามารถในการใชG ผ ู G เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ เ ล ื อ ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
งานไดGอยDางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จากปéญหาโรคโควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วโลก สDงผลกระทบในทุก ๆ ดGานของการ
ดำรงชีวิตของมนุษยX ซึ่งรวมถึงระบบการการศึกษาดGวย กDอใหGเกิดปรากฏการณXที่เรียกวDา “ฐานวิถีชวี ิตใหมD
(New Normal) ดังนั้นในปJการศึกษาหนGาทางหลักสูตรจึงมีแผนที่จะดำเนินการรวบรวมขGอมูลความเห็น
จากผูGมีสDวนไดGสDวนเสียและขGอมูลสถานการณXตDาง ๆ ที่เกี่ยวขGอง เพื่อนำมาใชGกำหนดผลการเรียนรูGที่
คาดหวังใหมD เพื่อนำขGอมูลที่ไดGมาใชGในการปรับปรุงหลักสูตรใหGมีความทันสมัย สอดคลGองกับสถานการณX
New Normal ของประเทศไทยและของโลกตDอไป
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สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อ
1.1

ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2]
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ
ทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3 4
P

5

6

7

P
P
P

การวิเคราะห<ช"องว"าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห<ช"องว"างของเกณฑ<คุณภาพที่ 1 – ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เกณฑ<
การดำเนินการในป~จจุบัน
ช"องว"างในการปฏิบัติและพัฒนาต"อไป
ย"อย
1.1

1.2

1.3

ในการปรับปรุงหลักสูตรปJ 2565 คาดวDาจะ
กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมDโจGดGวย
คาดวDาจะปรับปรุงผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรใหมD
โดยลดจำนวนแตDใหGครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไป
และทักษะเฉพาะทางของสาขาสหวิทยา
การเกษตรมากขึ้น
ได้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่สะท้อนถึง ปรับปรุงผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรใหมDโดยเพิ่ม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศิษย์เก่า
และผูGใชGบัณฑิตสาขาใหมD ๆ เพิ่มเติม
บางส่วนยังขาดศิษย์เก่า
ได้การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรให้
สะท้ อ นถึ ง วิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยแลGว
ได้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง
ความรู ้ ท ั ่ ว ไปและทั ก ษะเฉพาะทางของ
สาขาสหวิทยาการเกษตรแลGว
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Criteria 2 : ขTอกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ<คุณภาพที่ 2
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพรDขGอกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงขGอมูล
ตDาง ๆ ที่เกี่ยวขGองกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใหGผูGมีสDวนไดGสDวนเสียไดGรับรูG
2. ขGอกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาตGองแสดงถึงผลการเรียนรูGที่คาดหวัง ซึ่งประกอบไป
ดGวย ความรูG ทักษะ และเจตคติ ซึ่งชDวยใหGผูGเรียนเขGาใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทำใหGบรรลุผล
การเรียนรูG วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธXของหลักสูตรและ
องคXประกอบในการเรียน

2.1 The information in the programme specification is comprehensive
and up-to-date

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร ไดGปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหGมีความ
ทันสมัยตDอความเจริญกGาวหนGาทางวิชาการและดGานนวัตกรรมการเกษตรสอดคลGองกับนโยบายไทยแลนดX
4.0 โดยมีการนำ PLO มาจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามหลักเกณฑXการออกแบบผลการ
เรียนรูGที่คาดวDาจะไดGรับไปยังรายวิชา (Backward curriculum design) อยDางครบถGวน มีการทบทวน
ปรับปรุงและเพิ่มรายวิชา เพื่อใหGหลักสูตรมีรายวิชาที่สอดคลGองตDอการพัฒนาดGานการเกษตร มีการนำผล
การประเมินที่ไดGจากอาจารยXและนักศึกษา และขGอเสนอแนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาใชGเปvนขGอมูลในการปรับปรุงดGวย โดยโครงสรGางของหลักสูตรหลังการปรับปรุงแกGไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรGางเดิมและเกณฑXมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ไมDมีความแตกตDางกัน
(ตารางที่ 3.2.1) แตDการปรับปรุงหลักสูตรมีรายละเอียดในการปรับปรุง แสดงไวGในขGอที่ 2.2
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ตารางที่ 3.2.1 ขGอมูลเปรียบเทียบโครงสรGางหลักสูตรเดิมกับโครงสรGางหลักสูตรใหมD และเกณฑXมาตรฐาน
หลักสูตร 2558
เกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร โครงสรcางเดิม
โครงสรcางใหม"
หมวดวิชา
พ.ศ.2558
2556
2561
(หน"วยกิต)
(หน"วยกิต)
(หน"วยกิต)
แบบ 1.1
ไม"นcอยกว"า 48
48
48
1.1 ดุษฎีนิพนธX
ไมDนGอยกวDา 48
48
48
1.2 วิชาที่ไมDนับหนDวยกิต
(9)
(9)
รวมจำนวนหน"วยกิต
48
48
48
แบบ 1.2
ไม"นcอยกว"า 72
72
72
1.1 ดุษฎีนิพนธX
ไมDนGอยกวDา 72
72
72
1.2 วิชาที่ไมDนับหนDวยกิต
(13)
(13)
รวมจำนวนหน"วยกิต
72
72
72
แบบ 2.1
ไม"นcอยกว"า 48
48
48
1) รายวิชาเอก
-วิชาเอกบังคับ
6
6
ศึกษารายวิชา
ไมDนGอยกวDา 12
-วิชาเอกเลือก
6
6
2) ดุษฎีนิพนธX
ไมDนGอยกวDา 36
36
36
3) วิชาที่ไมDนับหนDวยกิต
(9)
(9)
รวมจำนวนหน"วยกิต
48
48
48
แบบ 2.2
ไม"นcอยกว"า 72
72
72
1) รายวิชาเอก
24
-วิชาเอกบังคับ
6
6
ศึกษารายวิชา
ไมDนGอยกวDา 24
-วิชาเอกเลือก
18
18
2) ดุษฎีนิพนธX
ไมDนGอยกวDา 36
48
48
3) วิชาที่ไมDนับหนDวยกิต
(13)
(13)
รวมจำนวนหน"วยกิต
72
72
72
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and
up-to-date
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร ไดGปรับปรุงหลักสูตร โดยมีสาระในการ
ปรับปรุง คือ (เอกสารอGางอิง มคอ 2)
1. การปรับปรุงชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เดิม Doctor of Philosophy Program in Agricultural Interdisciplinary
ใหม" Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinary Agriculture
2. การปรับปรุงชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
เดิม Doctor of Philosophy (Agricultural Interdisciplinary)
ใหม" Doctor of Philosophy ( Interdisciplinary Agriculture)
3. การปรับปรุงรายละเอียดของวิชา และเพิ่มรายวิชาใหมD
3.1 รายวิชาสัมมนา เปลี่ยนวิชาบังคับกDอน
3.2 เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เพิ่มเติมคำอธิบายรายวิช จำนวน 3
รายวิชา3.3 เพิ่มใหมDรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา
3.4 เปลี่ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 รายวิชา
โดยหลักสูตรไดGนำขGอมูลที่ไดGจากการสอบถามผูGมีสDวนไดGสDวนเสียกลุDมตDาง ๆ มาสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนตาม มคอ.5-6 และทำการวิเคราะหXขGอมูลและขGอเสนอแนะตDาง ๆ เขGาสูDที่ประชุมกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เพื่อปรับปรุงรายวิชาหรือเนื้อหารายวิชา และนำเสนอ
ตDอที่ประชุมคณะกรรมการวิพากษXหลักสูตร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย.และ ไดGผDานความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 และกำลังอยูDในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เพื่ออนุมัติใหGใชGตDอไป
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ตารางที่ 3.2.2 แสดงความสัมพันธXระหวDางรายวิชาในหลักสูตร กับ PLOs แบบ 1.1 (ระบุเปvน Level)
รายวิชา
1. รายวิชาที่กำหนดให@เรียน

บส 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาสห
วิทยาการเกษตร
บส 791 สัมมนา 1
บส 792 สัมมนา 2
บส 793 สัมมนา 3
บส 794 สัมมนา 4
บส 795 สัมมนา 5
บส 796 สัมมนา 6

หน*วยกิต
..(..-..-..)

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

R

U

A

A

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

A
A
A
A
A
A

An
An
An
An
An
An

U
A
A
A
A
A

6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

A
A
A
A
A
A

A
An
An
An
An
An

A
An
An
E
C
C

3 (2-3-5)

A

A

U
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
An
An
An
E
C

A
A
An
E
E
C

A
A
A
A
A
A

2. ดุษฎีนิพนธL

บส 891
บส 892
บส 893
บส 894
บส 895
บส 896

ดุษฎีนิพนธX 1
ดุษฎีนิพนธX 2
ดุษฎีนิพนธX 3
ดุษฎีนิพนธX 4
ดุษฎีนิพนธX 5
ดุษฎีนิพนธX 6

Level : R = Remembering U=Understanding A = Applying An=Analyzing

E = Evaluating C=Creating
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2.3 The programme and course specifications are communicated and
made available to the stakeholders
หลักสูตรไดGมีการเผยแพรDหลักสูตรโดยผDานทางเว็บไซตXของคณะและมหาวิทยาลัย แผDนพับ
ประชาสัมพันธX และเอกสารเผยแพรDหลักสูตรเพื่อใหGผูGที่ตGองการเขGาศึกษาตDอในหลักสูตร นักศึกษาปéจจุบัน
รวมถึงกลุDมผูGมีสDวนไดGสDวนเสียกลุDมตDาง ๆ สามารถเขGาถึงขGอมูลหลักสูตรไดG
ตารางที่ 3.2.3 สรุปผลการเขGาถึงขGอมูลหลักสูตรจากกลุDมผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย
แหลDงขGอมูล
การเขGาถึง
ความครบถGวน ขGอมูลมีความ
ขGอมูล
/ตรงกับความ
เปvนปéจจุบัน
(ยาก / งDาย)
ตGองการ
ผูGมีสDวนไดGสDวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย
เว็บไซตXคณะ,มหาวิทยาลัย
งDาย
ปานกลาง
มาก
แผDนพับประชาสัมพันธX
งDาย
มาก
มาก
เอกสารเผยแพรDหลักสูตร
งDาย
มากที่สุด
มาก
ผูGมีสDวนไดGสDวนเสียภายในมหาวิทยาลัย
เว็บไซตX.....สาขา,คณะ,
งDาย
ปานกลาง
มาก
มหาวิทยาลัย.......
แผDนพับประชาสัมพันธX
งDาย
มาก
มาก
เอกสารเผยแพรDหลักสูตร
งDาย
มากที่สุด
มาก
สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 2 ข้อกำหนดของหลักสูตร
ข้อ ข้อกำหนดของหลักสูตร
1
2.1 ข้อกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
[1, 2]
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]
2.3

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกำหนดของ
หลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3
P
P
P
P

ขGอเสนอแนะอื่น ๆ

4

5

6

7
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การวิเคราะห<ช"องว"าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 2 – ข้อกำหนดของหลักสูตร
เกณฑ<
การดำเนินการในปัจจุบัน
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
ย"อย
2.1
2.2

2.3

ได้ กำหนดเนื ้อหาความรู ้ของหลักสู ตรให้
ทันสมัยขึ้นบางส่วน
ได้ ร ายละเอี ย ดของวิ ช าที ่ ท ั น สมั ย ขึ้ น
บางส่วน

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งหน้าจะเพิ่ม
พัฒนาหลักสูตรเน้นวิชาชีพเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งหน้าจะเพิ่ม
รายวิชา Novel Topics ใหม่เพิ่มขึ้นเช่น
Smart Plant, Aquabotic และ
AgriSpace
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงและรับรู้ข้อกำหนด ทางหลักสูตร และคณะ ควรเพิ่มเติมและ
ของหลั ก สู ต รและรายละเอี ย ดได้ ด ี ร ะดั บ พัฒนาช่องทางการรับรู้ข้อกำหนดของ
หนึ่ง
หลักสูตรและประเมินผล
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AUN-QA Criterion 3 โครงสรcางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and
Content)
เกณฑ<คุณภาพที่ 3
1. หลักสูตรกระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและเอื้อ
ประโยชนXใหGแกDกัน เพื่อนำไปสูDผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาใหGตรงกับผลการเรียนรูGที่คาดหวัง โดยแตDละรายวิชาในหลักสูตรมีสDวนชDวย
ใหGหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยDางเปvนระบบ เปvนลำดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน)
4. หลักสูตรแสดงใหGเห็นถึงความสัมพันธXและความกGาวหนGาของรายวิชาอยDางชัดเจนตั้งแตDรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
5. โครงสรGางของหลักสูตรมีความยืดหยุDนเพื่อใหGผูGเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึงมี
การนำเอาสถานการณXการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปéจจุบันที่เกี่ยวขGองกับสาขามาปรับเขGากับ
หลักสูตร
6. มีการทบทวนหลักสูตรเปvนระยะเพื่อใหGแนDใจวDาหลักสูตรมีความสัมพันธXกันและทันสมัยอยูDตลอดเวลา
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected
learning outcomes.
สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ไดGมีการปรับปรุงในปJ 2561
เพื่อใหGหลักสูตรทันสมัย ตอบสนองตDอความตGองการของประเทศทางดGานกำลังคนและความรูGความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวขGองกับการเกษตรและศาสตรXตDาง ๆ และการบูรณาการศาสตรXหลายศาสตรXเขGาดGวยกัน
เพื่อใหGเกิดการคิดอยDางเปvนระบบ สอดคลGองกับการพัฒนายุทธศาสตรXของมหาวิทยาลัยที่มีความเปvนเลิศ
ทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ในการออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ไดGแบDงโครงสรGางของ
หลักสูตรเหมือนๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกทั่วไปคือ มีรายวิชาวิจัยเพื่อใหGองคXความรูGกับ
นักศึกษาใหGสามารถทำวิจัยไดG รายวิชาสัมมนาเพื่อติดตามความกGาวหนGาและพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา
รายวิชาดุษฏีนิพนธXเพื่อกำกับใหGขGอเสนอแนะนักศึกษาที่อยูDในความรับผิดชอบ แตDในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร ไดGเพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเขGาไปในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเปvนรายวิชาที่เกี่ยวกับปรัชญาสหวิทยาการเกษตร เพื่อใหGนักศึกษาไดGเขGาใจในบริบท
ของสหวิทยาการเกษตร และรายวิชาเลือกซึ่งแบDงออกเปvน 3 กลุDมไดGแกD กลุDมวิชาเกษตร กลุDมวิชา
วิทยาศาสตรX เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรX และกลุDมวิชาเศรษฐศาสตรX บริหารธุรกิจและสังคมศาสตรX
เพื่อใหGนักศึกษาไดGเลือกรายวิชาที่ตGองการเรียนเพิ่มเติมหรือเพื่อใหGอาจารยXที่ปรึกษาไดGเลือกรายวิชา
เพิ่มเติมใหGกับนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษายังขาดองคXความรูGในเรื่องนั้นสำหรับงานวิจัย
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การปรับปรุงหลักสูตร ไดGปรับแกGสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยการสอดแทรกองคXความรูG
เกษตรสมัยใหมDในรายละเอียดวิชา เชDน หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ฟารXมอัจฉริยะ เปvนตGน เพิ่มรายวิชาที่
เนGนนวัตกรรมและวิจัย และปรับปรุงรายวิชาสัมมนาที่เนGนการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น นอกจากนี้
หลักสูตรไดGผลลัพธXการเรียนรูGที่คาดหวัง (Learning Outcome) จำนวน 6 ขGอ ของหลักสูตรกระจายลงสูD
รายวิชาโดยใหGมีความสอดคลGองกับมาตรฐานผลการเรียนรูG 5 ดGานของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
นอกจากนี้หลักสูตรยังไดGกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนผDาน มคอ.3, 4, 5, 6 และการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูG เพื่อนำไปสูDการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนใหGเปvนไป
ตามผลลัพธXการเรียนรูGที่คาดหวังของหลักสูตร
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning
outcomes is clear.
หลักสูตรไดGนำ PLOs ทั้งหมด 6 ขGอ กระจายสูDรายวิชาตDาง ๆ อยDางเปvนระบบ (เอกสารอGางอิง C
3.2.1) เพื่อใหGอาจารยXผูGรับผิดชอบรายวิชาไดGนำ PLOs ไปใชGในการกำหนดผลลัพธXการเรียนรูGของรายวิชา
(Course Learning Outcome, CLOs) นำสูDการจัดทำและออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใหGบรรลุผลลัพธX
การเรียนรูGในระดับรายวิชา และนำสDงใหGบรรลุผลลัพธXการเรียนรูGในระดับหลักสูตร (ตารางที่ 3.3.1, 3.3.2)
ซึ่งขGอมูลในตารางที่ 3.2.1 และ 3.2.2 แสดงใหGเห็นถึงความสัมพันธXของ PLOs ของหลักสูตร กับ
CLO ของรายวิชา ที่ยกตัวอยDางมา คือ รายวิชา บส 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาสหวิทยาการเกษตร
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ตารางที่ 3.3.1 แสดงความเชื่อมโยงของรายวิชาตDาง ๆ กับผลการเรียนรูGที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
รายวิชา
บส 701 ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา
R
U
A
A
A
A
สหวิทยาการเกษตร
บส 711 ปรัชญาสหวิทยาการเกษตร
A
An
A
A
A
A
(ไดGปรับปรุงเนื้อหาใหมDใหGสอดคลGองกับปéจจุบัน)
A
An
U
U
A
บส 791 สัมมนา 1
A
A
A
A
A
A
บส 891 ดุษฎีนิพนธX 1
A
An
A
A
A
A
บส 792 สัมมนา 2
A
An
An
An
A
A
บส 892 ดุษฎีนิพนธX 2
A
An
A
A
A
A
บส 793 สัมมนา 3
A
An
An
An
An
A
บส 893 ดุษฎีนิพนธX 3
A
An
A
A
A
A
บส 794 สัมมนา 4
A
An
E
An
E
A
บส 894 ดุษฎีนิพนธX 4
A
An
A
A
A
A
บส 795 สัมมนา 5
A
An
C
E
E
A
บส 895 ดุษฎีนิพนธX 5
A
An
A
A
A
A
บส 796 สัมมนา 6
A
An
C
C
C
A
บส 896 ดุษฎีนิพนธX 6
หมายเหตุ
R=Remembering U=Understanding A=Applying An=Analysis E=Evaluating
C=Creating
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ตารางที่ 3.3.2 แสดงความสัมพันธXของผลลัพธXการเรียนรูGของรายวิชา บส 701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ปรัชญาสหวิทยาการเกษตร ที่สอดคลGองกับผลลัพธXการเรียนรูGที่คาดหวังของหลักสูตร
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Course Learning Outcomes (CLO)
PLO1 PLO2 PLO3
ผู@เรียนสามารถอธิบายความสำคัญและความ
A
K
จำเป_นของงานวิจัยแบบสหวิทยาการที่มีต*อการ
U
U
พัฒนาการเกษตรในประเทศไทย
ผู@เรียนสามารถอธิบายกระบวนการและขั้นตอน
K
K
การทำวิจัยทั้งเชิงวิทยาศาสตรLและสังคมศาสตรL
R
U
ผู@เรียนสามารถเข@าถึงฐานข@อมูลออนไลนL และ
K
เรียนรู@วิธีการใช@งานฐานข@อมูลเพื่อใช@ใน
U
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัย
ผู@เรียนสามารถสร@างเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ
S
รวมถึงกระบวนการเก็บข@อมูล ทั้งแบบทางวิทยา
C
ศาตรL และสังคมศาสตรL
ผู@เรียนสามารถอธิบายการใช@เครื่องมือใน
S
ห@องปฏิบัติการที่สำคัญทางการเกษตร
U
ผู@เรียนสามารถวิเคราะหLข@อมูลด@วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรL
ผู@เรียนสามารถเขียนโครงการวิจัยทางสหวิทยา
การเกษตรได@
Overall
R
U
A

PLO4 PLO5

PLO6

-

-

-

-

-

-

-

S
U

S
U

-

-

-

-

-

-

-

-

S
U

-

-

AP

AP

S
C
AP

Learning Domains : K = Knowledge
S = Skill A = Attitude
Bloom’s Taxonomy : R = Remembering U = Understanding AP = Applying
AN = Analyzing E = Evaluating C = Creating
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date.
การจัดเรียงลำดับรายวิชาหลักสูตรไดGดำเนินการจัดลำดับรายวิชาใหGมีความเชื่อมโยงกันอยDางเปvน
ระบบ มีการบูรณาการซึ่งกันและกันและมีความเทDาทันตDอยุคสมัย สอดคลGองกับ PLOs ของหลักสูตรที่ไดG
กำหนดไวG
โดยในปJการศึกษา 2562 นักศึกษาที่เขGามาเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเกษตรเปvน แบบ 1.1
ทั้งหมด คือ โครงสรGางของหลักสูตรประกอบดGวย รายวิชาที่กำหนดใหGเรียนโดยไมDนับหนDวยกิต 7 วิชา และ
ดุษฎีนิพนธX 6 รายวิชา รวมเปvน 48 หนDวยกิต (ตาราง 3.3.3) จากขGอมูลในตารางแสดงใหGเห็นถึงการ
จัดเรียงรายวิชาอยDางมีลำดับ สะทGอนผลลัพธXการเรียนรูGที่ยกระดับขึ้นตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่
วางไวG
ตารางที่ 3.3.3 การออกแบบโครงสรGางหลักสูตรโดยเรียงลำดับรายวิชาอยDางเปvนระบบ
ชั้นปJ
รายวิชา
R U Ap An E C
ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญาสหวิทยา
ปJที่ 1/1
/ / /
การเกษตร
สัมมนา 1
/ / /
ดุษฎีนิพนธX 1
/ /
ปJที่ 1/2 สัมมนา 2
/ /
ดุษฎีนิพนธX 2
/ /
ปJที่ 2/1 สัมมนา 3
/ /
ดุษฎีนิพนธX 3
/ /
ปJที่ 2/2 สัมมนา 4
/ /
ดุษฎีนิพนธX 4
/ / /
ปJที่ 3/1 สัมมนา 5
/ /
ดุษฎีนิพนธX 5
/ / / /
ปJที่ 3/2 สัมมนา 6
/ /
ดุษฎีนิพนธX 6
/ /
/
หมายเหตุ R=Remembering U=Understanding A=Applying An=Analysis E=Evaluating C=Creating
โดยหลักสูตรไดGกำหนดผลลัพธXการเรียนรูGในแตDละปJการศึกษาที่สอดคลGองกับผลลัพธXการเรียนรูG
ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังภาพที่ 3.3.1 โดยในชั้นปJแรกทางหลักสูตรไดGกำหนดใหGมีการเรียนรายวิชาที่
เนGนใหGนักศึกษามีความรูG ความเขGาใจปรัชญาการวิจัยเชิงสหวิทยาการเกษตร สามารถประมวลความรอบรูG
และพัฒนาแนวคิดการวิจัยเชิงสหวิทยาการเกษตรที่สัมพันธXและสอดคลGองกับสถานการณXปéจจุบัน เพื่อ
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นำเสนอโครงรDางงานวิจัยไดG สDวนในชั้นปJที่ 2 เปvนรายวิชาที่พัฒนาทักษะการวิจัยและบูรณาการศาสตรX
ตDางๆกับการเกษตรนักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยเชิงสหวิทยาการเกษตรและบริหารจัดการไดGอยDางมี
ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการศาสตรXที่เกี่ยวขGอง กับการเกษตร และสามารถวิเคราะหXองคXความรูGอยDางเปvน
ระบบ สDวนชั้นปJที่สูงขึ้น รายวิชาจะเนGนใหGนักศึกษาสามารถการประยุกตXใชGองคXความรูGเพื่อพัฒนาดGานสห
วิทยาการเกษตรและนวัตกรรม สามารถสังเคราะหX และประเมินองคXความรูGอยDางเปvนระบบสามารถ
ประยุกตXใชGองคXความรูGทางสหวิทยาการในการแกGไขปéญหา พัฒนาการเกษตรและนวัตกรรมระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติอยDางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถถDายทอดองคXความรูG นวัตกรรมขั้นสูงที่ไดG
จากผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกตXใชGในการประกอบอาชีพ ชุมชนและสังคม

ภาพที่ 3.3.1 ความคาดหวังของผลลัพธXการเรียนรูGในแตDละปJการศึกษา

สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 3 โครงสรcางและเนื้อหาของหลักสูตร
ขcอ โครงสรcางและเนื้อหาของหลักสูตร
1
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลGองกับผลการ
เรียนรูGที่คาดหวัง [1]
3.2 มีการกำหนดสัดสDวนที่เหมาะสม ระหวDางรายวิชาตDาง ๆ
ในหลักสูตรเพื่อใหGบรรลุผลการเรียนรูGที่คาดหวัง [2]
3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยDางเปvนระบบ มีการ
บูรณาการและทันตDอยุคสมัย [3, 4, 5, 6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3 4
P
P

P
P

5

6

7
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การวิเคราะห<ช"องว"าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห<ช"องว"างของเกณฑ<คุณภาพที่ 4 – การเรียนรูcที่มีคุณภาพ
เกณฑ<
การดำเนินการในป~จจุบัน
ช"องว"างในการปฏิบัติและพัฒนาต"อไป
ย"อย
3.1

3.2
3.3

หลักสูตรไดGการออกแบบหลักสูตรมีความ ในการปรับปรุงปJ 2565 ทางหลักสูตรจะเพิ่ม
สอดคลGองกับผลการเรียนรูGของหลักสูตร
ผลงานของศิษยXเกDา รางวัลที่ไดGรับ เพื่อ
สนับสนุนการออกแบบหลักสูตรและใชG
ประชาสัมพันธXของหลักสูตรตDอไป
ไดG ก ารกำหนดสั ด สD ว นรายวิ ช าตD า ง ๆ ใน หลักสูตรที่เหมาะสมแลGว
หลักสูตรไดGจัดเรียงรายวิชาอยDางเปvนระบบ แลGว

36
AUN-QA Criterion 4
Criterion 4 : การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Teaching and Learning Strategy)
เกณฑ<คุณภาพที่ 4
1. กลยุทธXการเรียนและการสอนเปvนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึงแนวความคิดในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวDา ผูGเรียนควรตGองเรียนรูGอะไรบGาง
และเรียนรูGอยDางไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงคXของการศึกษา บทบาทหนGาที่ของ
ผูGสอน ผูGเรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธXในการสอนดGวย
2. ทั้งผูGเรียนและผูGสอนเขGาใจวDาการเรียนรูGอยDางมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเปvนกลยุทธXในการ
เรียนซึ่งจะชDวยใหGผูGเรียนเขGาใจและบรรลุผลการเรียนรูG
3. คุณภาพของการเรียนรูGขึ้นอยูDกับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผูGเรียนมีตDอการเรียน กลยุทธXการเรียนที่ผูGเรียน
เลือกใชG รวมถึงความเขGาใจเกี่ยวกับการเรียนรูGของตนเอง
4. การเรียนรูGที่มีคุณภาพใหGความสำคัญตDอหลักการเรียนรูG กลDาวคือ ผูGเรียนจะสามารถเรียนรูGไดGดีเมื่อรูGสึก
ผDอนคลาย อยูDในสภาพแวดลGอมที่เอื้อตDอการเรียนรูG และมีการจัดการเรียนรูGแบบรDวมมือรDวมคิด
5. ผูGสอนควรสDงเสริมใหGผูGเรียนสำนึกถึงความรับผิดชอบตDอการเรียน โดย
ก. สรGางสภาพแวดลGอมในการเรียนการสอนที่เอื้อใหGผูGเรียนแตDละคนมีสDวนรDวมตDอกระบวนการเรียนรูG
ข.มีหลักสูตรที่ยืดหยุDนและเอื้อใหGผูGเรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการ
ประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนไดG
6. กลยุทธXการเรียนการสอนควรมีสDวนชDวยสนับสนุนใหGผูGเรียนเกิดการเรียนรูG รูGจักวิธีแสวงหาความรูGและ
ปลูกฝéงใหGผูGเรียนเกิดการเรียนรูGตลอดชีวิต (เชDน การตั้งคำถามอยDางสรGางสรรคX มีทักษะในการรับและใชG
ขGอมูล การนำเสนอแนวความคิดใหมDๆ และลงมือปฏิบัติ เปvนตGน)
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all
stakeholders
ภาคการเกษตรเปvนรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ชDวงไมDกี่ปJที่ผDานมามี
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยDางรวดเร็วอีกทั้งยังมีการอุบัติของนวัตกรรมจำนวนมากซึ่งทำใหG
ศักยภาพการผลิตในภาคการเกษตรของหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยDางกGาวกระโดด ในสภาวะเชDนนี้
หากประเทศไทยไมDสามารถพัฒนาเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมไดGอยDางเหมาะสมก็อาจทำใหGประเทศ
ตGองสูญเสียความสามารถในการแขDงขัน การสรGางนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนนั้นตGองอาศัยความรูGจากหลาย
แขนง เชDน ความรูGดGานเทคโนโลยี ความเขGาใจความตGองการของผูGบริโภค และการสรGางธุรกิจ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงตGองเรDงสรGางคนที่เขGาใจบริบทระบบเกษตรแบบสหวิทยาการ ตลอดหDวงโซDอุปทาน มี
ความรูG ความเชี ่ ย วชาญทางดG า นการเกษตรแผนใหมD และสามารถคG น ควG า วิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นา
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเผยแพรDใหGกับสังคม และเปvนเกิดเปvนธุรกิจไดG ประเด็นเหลDานี้เปvนที่มา
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ของปรัชญาของหลักสูตร คือ “การพัฒนาศักยภาพดุษฎีบัณฑิตในการสรcางสรรค<องค<ความรูcใหม" และ
นวัตกรรมจากการวิจัยสหวิทยาการดcานการเกษตร และการบูรณาการศาสตร<หลายศาสตร<เขcาดcวยกัน
เพื่อใหcเกิดการคิดอย"างเปêนระบบ” ซึ่งสอดคลGองกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมDโจG “จัด
การศึกษาเพื่อเสริมสรGางปéญญาในรูปแบบการเรียนรูGจากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงาน ตามอมตะ
โอวาท งานหนักไมDเคยฆDาคน มุDงใหGผูGเรียนมีทักษะการเรียนรูGตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สรGาง
เสริมทักษะใหมD มีวิธีคิดของการเปvนผูGประกอบการ มีการใชGเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร มีความ
ตระหนักตDอสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลGอม ยึดมั่นในความสัมพันธXระหวDางมหาวิทยาลัย กับชุมชน ตาม
จุดยืนของมหาวิทยาลัยแมDโจGที่วDา ‘มหาวิทยาลัยแหDงชีวิต’”
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจึงเนGนการสรGางองคXความรูGในเชิงสหวิทยาการที่เกี่ยขGองกับ
ดGานเทคโนโลยี การเกษตร และปรัชญา เพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองตDอความตGองการของประเทศ โดย
เปvนบัณฑิตที่มีความรูGเกี่ยวขGองกับการเกษตรและศาสตรXตDางๆอยDางเปvนสหวิทยาการ สอดคลGองกับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมโลก และสามารถคิดไดGอยDางเปvนระบบ เนGนการผสมผสานองคXความรูGที่
จำเปvนตDอการเกษตร ทั้งทางดGานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรX เศรษฐศาสตรX รวมถึง
บริหารธุรกิจเขGาดGวยกันเพื่อสรGางหลักสูตรการเกษตรแผนใหมDเพื่อเตรียมพรGอมประเทศสูDความเปvนสากล
โดยหลักสูตรมีความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตรXของมหาวิทยาลัยที่จะกGาวไปสูDการเปvนมหาวิทยาลัย
ชั้นนำที่มีความเปvนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ มีการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรไปยังกลุDมผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย ไดGแกD ศิษยXปéจจุบัน ศิษยX
เกDา ผูGใชGบัณฑิต อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยXประจำหลักสูตร ผDานชDองทางเว็บไซตXของคณะ
วิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร เว็ บ ไซตX ม หาวิ ท ยาลั ย แมD โ จG เอกสารหลั ก สู ต ร (มคอ. 2)
(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTg5NzAw&method=inline) เพื่อใหGกลุDมผูGมีสDวนไดG
สDวนเสียไดGรับทราบขGอมูลดGานปรัชญาหลักสูตรอยDางชัดเจน
ตารางที่ 3.4.1 สรุปผลการเขGาถึงขGอมูลปรัชญาหลักสูตรจากกลุDมผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย
การเขGาถึงขGอมูล
ความครบถGวน
ชDองทางการเขGาถึงขGอมูล
(ยาก / งDาย)
/ตรงกับความตGองการ
เว็บไซตXของคณะ/มหาวิทยาลัย

งDาย

เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2)

งDาย

ครบถGวน/ตรงตามความตGองการ
ครบถGวน/ตรงตามความตGองการ

ขGอมูลมีความ
เปvนปéจจุบัน
มีความเปvน
ปéจจุบัน
มีความเปvน
ปéจจุบัน
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร ไดGมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลGอง
กับPLO ของหลักสูตรทั้ง 6 ขGอ เชDน ในรายวิชา บส793 สัมมนา 3 บส794 สัมมนา 4 และ บส796
สัมมนา 6 เปvนการใหGนักศึกษาไดGฝ∞กนำเสนอองคXความรูGดGานการเกษตรที่มีการประยุกตXกับศาสตรXอื่นๆ
รDวมดGวย และนำไปสูDการสรGางนวัตกรรม โดยคณาจารยXของหลักสูตรจะใหGคำแนะนำเกี่ยวขGองกับรูปแบบ
การนำเสนอ การประยุกตXใชGเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขGากับงานวิจัยดGานการเกษตร และการวิเคราะหX
สถานการณXนวัตกรรมดGานการเกษตรในปéจจุบันแกDนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงหัวขGอการทำวิจัย ทั้งหมดนี้
เปvนการตอบสนอง PLO1 PLO2 และ PLO4 ของหลักสูตร ในรายวิชา บส893 ดุษฎีนิพนธX 3 บส894
ดุษฎีนิพนธX 4 และบส896 ดุษฎีนิพนธX 6 อาจารยXที่ปรึกษาของนักศึกษาไดGมีการสอนใหGนักศึกษาสืบคGน
อDาน และวิเคราะหXบทความวิจัยตDางชาติที่เขียนเปvนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงสอนทักษะในหGองปฏิบัติการที่
เปvนการผสมผสานระหวDางศาสตรXตDางๆ เชDน การวิเคราะหX และสกัดธาตุอาหารพืชออกจากวัสดุอินทรียXที
เปvนของเหลือจากกระบวนการผลิตก±าซชีวภาพ ซึ่งเปvนทักษะที่ตGองผสมผสานองคXความรูGดGานการเกษตร
และเคมีเขGาดGวยกัน และตอบสนอง PLO3 PLO5 และ PLO6 ของหลักสูตร ความเชื่อมโยงระหวDาง
รายวิชา และ PLO ของหลักสูตรทั้ง 6 ขGอไดGถูกนำเสนอในภาพที่ 4.2.1

ภาพที่ 4.2.1 แสดงความเชื่อมโยงของรายวิชาที่เป≤ดสอน และ PLO ของหลักสูตร

39
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning
หลักสูตรใหGนิยามของการเรียนรูGตลอดชีวิตวDาเปvน “การสรGางนิสัยและทักษะการเรียนรูGดGวย
ตัวเอง เพื่อใหGนักศึกษามีแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองอยูDตลอดเวลา แมGเมื่อจบการศึกษาออกไปทำงาน
แลGวก็ตาม” ในโลกยุคปéจจุบันที่มีการแขDงขันสูง ทุกคนสามารถเขGาถึงขGอมูล และองคXความรูGตDางๆไดGอยDาง
งDายดาย คูDแขDงใหมDๆจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา การดำเนินการทุกอยDางลGวนตGองทำดGวยอยDางมีเปïาหมาย และ
กำหนดเวลาที่ชัดเจน เปvนที่มาของคำกลDาวที่วDา ยุคนี้ไมDใชDปลาใหญDกินปลาเล็กอีกตDอไปแตDเปvนยุคของปลา
เร็วกินปลาชGา ดังนั้นผูGที่เรียนรูGและซึมซับทักษะหรือองคXความรูGใหมDๆไดGชGาอาจไมDมีความกGาวหนGาในหนGาที่
การงานหรือธุรกิจ และตGองหมดคุณคDาตDอองคXกรไปในที่สุด หลักสูตรจึงมีการสอนและจัดกิจกรรมใหG
ผูGเรียนไดGเรียนรูG ทักษะการสืบคGนขGอมูลสารสนเทศ ทักษะการคิดแบบบูรณาการ และทักษะดGานการวิจัย
พรGอมๆกับการสรGางแรงบันดาลใจในการเรียนรูGตลอดชีวิตจากการฟéงบรรยายจากผูGประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มตGนที่มีประสบการณXจริง และตGองอยูDทDามกลางการแขDงขันทางธุรกิจตลอดเวลาใน “โครงการพัฒนา
ทักษะการคิดและความเปvนผูGประกอบการ” โดยหลังจากการบรรยายยังมีการเป≤ดโอกาสใหGนักศึกษาไดG
สอบถามในประเด็นตDางๆอยDางอิสระดGวย
หลักสูตรมีความคาดหวังวDานักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เกษตร ควรตGองมีความสามารถในการวางแผนการวิจัย และแกGปéญหาตDางๆไดGเอง โดยหนGาที่หลักของ
อาจารยXที่ปรึกษาในรายวิชา บส893 ดุษฎีนิพนธX 3 บส894 ดุษฎีนิพนธX 4 และบส896 ดุษฎีนิพนธX 6 คือ
การกระตุGนนักศึกษาใหGคGนควGาในประเด็นตDางๆที่ไดGพิจารณาแลGววDาจำเปvนตDอการทำวิจัย ติดตามและคอย
สอดสD อ งดู แ ล รวมไปถึ ง อำนวยความสะดวกใหG ก ารวิ จ ั ย ดำเนิ น ไปในทิ ศ ทางที ่ ถ ู ก ตG อ ง และทั น ตD อ
สถานการณX ผลลัพธXของการวิจัยที่หลักสูตรคาดหวังคือการตีพิมพXงานวิจัยในวารสารที่มีการรีวิวโดย
ผูGเชี่ยวชาญ รวมถึงการนำงานวิจัยที่ไดGไปบูรณาการ และพัฒนาตDอยอดเพื่อใชGประโยชนXจริงในเชิงพาณิชยX
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สรุป เกณฑ<คุณภาพที่ 4 การเรียนรูcที่มีคุณภาพ
ขcอ
4.1
4.2
4.3

การเรียนรูcที่มีคุณภาพ
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรDใหGผูGมี
สDวนไดGเสียสามารถไดGรับรูG [1]
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลGองกับการ
บรรลุผลสำเร็จตามผลการเรียนรูGที่คาดหวัง [2, 3, 4,5]
กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุGนใหGเกิดการเรียนรูG
ตลอดชีวิต [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3 4
P

5

6

7

P
P
P

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห<ช"องว"างของเกณฑ<คุณภาพที่ 4 – การเรียนรูcที่มีคุณภาพ
เกณฑ<
การดำเนินการในป~จจุบัน
ย"อย
4.1 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะฯ
และหลักสูตรเผยแพรDผDานเว็บไซดX
4.2 มีการประชุมสรุป หาจุดเดDนรูปแบบ การ
สอนแบบตDาง ๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธการ
สอนที่ผDานมา
4.3 ปลูกฝéงการเรียนรูGตลอดชีวิต ผDานการสอน

ช"องว"างในการปฏิบัติและพัฒนาต"อไป
เพิ่มชDองทางการสื่อสารอื่น ๆ
เพิ่มรูปแบบการสอนผDานออนไลนX ที่ยืดหยุDน
และสรGางสภาพแวดลGอมใหGนDาเรียนรูG
รอฟéงผลตอบรับการเรียนรูGตลอดชีวิตของ
ผูGสำเร็จการศึกษาตDอไป
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AUN-QA criterion 5
Criterion 5 : การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
เกณฑ<คุณภาพที่ 5
1. การประเมินครอบคลุมถึง
• การรับเขGานักศึกษาใหมD
• การประเมินผูGเรียนอยDางตDอเนื่องระหวDางการศึกษา
• การสอบกDอนสำเร็จการศึกษา
2. ในการสนับสนุนใหGเกิดความสอดคลGองเชิงโครงสรGาง ควรใชGวิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่สอดคลGอง
กับผลการเรียนรูGที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูGทั้งหมดที่ปรากฏอยูDในผลการ
เรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการ
3. เกณฑXที่ใชGในการประเมิน ควรมีการกำหนดลDวงหนGา เพื่อวัตถุประสงคXในการประเมินผลวินิจฉัย การ
ประเมินผลระหวDางเรียน และการประเมินผลสรุป
4. การประเมินผูGเรียน รวมถึงชDวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑXประเมิน การ
กระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑXการใหGคะแนนและการตัดเกรด ควรทำใหGชัดเจนและสื่อความ
ที่เกี่ยวขGองไดG
5. กำหนดมาตรฐานที่ใชGในแผนการประเมินอยDางชัดเจนและสอดคลGองกับหลักสูตร
6. นำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใชGเพื่อเปvนการยืนยัน การประเมินผูGเรียนมีความสมเหตุสมผล
นDาเชื่อถือ และดำเนินการโดยเที่ยงธรรม
7. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเปvนลายลักษณXอักษรและมีการ
ตรวจสอบอยDางสม่ำเสมอ และนำไปใชGทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหมD ๆ ไดG รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหมD ๆ
8. รับรูGถึงสิทธิ์ในเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณX
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes
หลักสูตรมีระบบการประเมินนักศึกษาทั้งในระดับวิชาเรียน และในภาพรวมของการเรียน
ปริญญาเอกเพื่อใหGมั่นใจวDาการเรียนการสอนจะนำไปสูD ELO ที่กำหนดไวGไดG โดยในสDวนของการเรียนใน
ระดับรายวิชามีการประเมินที่สอดคลGองกับ PLO อยDางเชDนในรายวิชา บส793 สัมมนา 3 บส794 สัมมนา
4 และ บส796 สัมมนา 6 มีการชี้แจงวิธีการ และเกณฑXประเมินใหGกับนักศึกษาทุกคนทราบอยDางชัดเจน
โดยเกณฑXการประเมินแตDละขGอมีรายละเอียดที่สอดคลGองกับ PLO ทั้งหมดตามตารางที่ 5.1.1 สDวนการ
ประเมินในภาพรวมซึ่งไมDเกี่ยวขGองกับวิชาเรียนไดGแกD การรายงานความกGาวหนGา (ทุกเทอม) การสอบวัด
คุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (ภายในปJที่ 2 ของการเรียน) การสอบภาษาอังกฤษ และการสอบปïองกัน
วิทยานิพนธX (ภายในปJที่ 3) ซึ่งเปvนการติดตามความการพัฒนาทักษะดGานตDางๆของนักศึกษาที่สอดคลGอง
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กับ PLO ของหลักสูตรตามตารางที่ X จากขGอมูลที่ไดGกลDาวมาจะเห็นไดGวDาการประเมินนักศึกษาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในหลักสูตรมีความสอดคลGอง และครอบคลุม PLO ทั้ง 6 ขGออยDางครบถGวน
ตารางที่ 5.1.1 แสดงความสอดคลGองของเกณฑXการประเมินรายวิชาสัมมนากับ PLO ของหลักสูตร
เกณฑXการ
รายละเอียด
PLO ขGอที่
ประเมินขGอที่
1
ปริมาณเนื้องาน
1 และ 3
- หักคะแนนเมื่อมีปริมาณเนื้อหาการนำเสนอนGอย
2
ความถูกตGองในเชิงวิชาการ
2 ,3 และ 4
- หักคะแนนเมื่อเนื้อหาไมDถูกตGองตามหลักวิชาการ
3
การเรียบเรียงเนื้อหาและความเรียบรGอยของสื่อการ
5 และ 6
นำเสนอ
- หักคะแนนเมื่อสไลดXมีคำผิด หรือไมDเรียบรGอย
4
ความฉะฉานในการพูด
1
- หักคะแนนเมื่อพูดติดขัด หรือไมDตDอเนื่อง
5
การรักษาเวลา
1
- หักคะแนนเมื่อพูดไมDถึง และเกินเวลาที่กำหนด
6
การตอบคำถาม
2
- หักคะแนนเมื่อตอบคำถามไดGไมDดี

ตารางที่ 5.1.1 แสดงความสอดคลGองของเกณฑXการประเมินนักศึกษาในภาพรวมแบบที่ไมDเกี่ยวขGองกับ
วิชาเรียนกับ PLO ของหลักสูตร
การประเมินที่ไมDเกี่ยวขGองกับรายวิชา
PLO ขGอที่
การรายงานความกGาวหนGา
1, 3 และ 6
การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก
2 และ 4
การสอบภาษาอังกฤษ
5
การสอบปïองกันวิทยานิพนธX
2 และ 3
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students
การประเมินนักศึกษาในรูปแบบตDางๆของหลักสูตรมีการกำหนดระยะเวลา วิธีการ กฎระเบียบ
สัดสDวนของการใหGคะแนน และการออกเกรดที่ชัดเจน อยDางเชDนในรายวิชา บส793 สัมมนา 3 บส794
สัมมนา 4 และ บส796 สัมมนา 6 รายละเอียดการประเมินทั้งหมดจะถูกแจGงใหGนักศึกษาทุกทDานทราบ
ในชDวงตGนเทอม เพื่อใหGนักศึกษามีความเขGาใจ และเตรียมพรGอมรับการประเมินไดGอยDางเหมาะสม ในสDวน
ของการประเมินที่ไมDเกี่ยวขGองกับวิชาเรียนหลักสูตรไดGมีการสื่อสารวิธีการและรายละเอียดทั้งหมดไปยังทั้ง
อาจารยXที่ปรึกษา และตัวนักศึกษา อยDางเชDน การประเมินความกGาวหนGาในการทำดุษฎีนิพนธXประจำเทอม
ที่มีแบบฟอรXมซึ่งมีรายละเอียดใหGนักศึกษากรอก และใหGอาจารยXที่ปรึกษาประเมินอยDางชัดเจน
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to
ensure validity, reliability and fairness of student assessment
หลักสูตรไดGกำหนดใหGอาจารยXผูGรับผิดชอบรายวิชา ไดGจัดทำรายละเอียดการสอน (มคอ. 3) สDง
ใหGทางหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในการประเมิน เพื่อใหGเกิดความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และความ
โปรDงใสในการประเมินผูGเรียน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดำเนินการตรวจสอบ และใหG
คำแนะนำอาจารยXผูGรับผิดชอบรายวิชาเพื่อปรับแกGไขใหGมีความเหมาะสมกDอนนำขึ้นระบบ นอกจากนี้
ระบบการใหGคะแนน และออกเกรดของรายวิชาตDางๆยังมุDงเนGนการใหGคะแนนแบบกระจายศูนยXเพื่อใหGเกิด
ความเปvนธรรมกับนักศึกษามากที่สุด ตัวอยDางเชDนในรายวิชา บส793 สัมมนา 3 บส794 สัมมนา 4 และ
บส796 สัมมนา 6 มีการใชGคะแนนจากคณาจารยXผูGสอนที่เขGาฟéงสัมมนาทั้งหมดนำมาหารเฉลี่ย และใชGใน
การออกเกรด
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
หลักสูตรมีการประเมินนักศึกษาเปvนระยะเพื่อใหGนักศึกษาไดGปรับปรุงการเรียนรูGตัวเองของตัว
ตัวอยDางเชDนรายวิชา บส793 สัมมนา 3 บส794 สัมมนา 4 และ บส796 สัมมนา 6 ที่มีการจัดสัมมนายDอย
กลางเทอมกDอนหนGาการสัมมนาใหญDปลายเทอม โดยสัมมนายDอยเปvนการใหGนักศึกษาไดGลองซGอมการ
นำเสนอ รวมไปถึงรายงานความกGาวหนGางานวิจัย เพื่อใหGคณาจารยXไดGวิเคราะหXจุดเดDน จุดดGอย และใหG
คำแนะนำแกDนักศึกษา เป≤ดโอกาสใหGนักศึกษาไดGมีเวลาปรับปรุงงานของตัวเองโดยไมDมีการเก็บคะแนน
กDอนการสัมมนาใหญDตอนทGายเทอม ในสDวนของรายวิชา บส893 ดุษฎีนิพนธX 3 บส894 ดุษฎีนิพนธX 4
และบส896 ดุษฎีนิพนธX 6 อาจารยXที่ปรึกษาหลักจะทำหนGาที่เปvนผูGคอยใหGคำแนะนำตDางๆแกDนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาการทำวิจัย นอกจากนี้การรายงานความกGาวหนGาประจำเทอมถือเปvนอีกหนึ่งกระบวนการ
ที่ชDวยใหGกรรมการหลักสูตร และอาจารยXที่ปรึกษารับรูGความกGาวหนGาของนักศึกษา และไดGใหGขGอเสนอแนะ
อีกทางหนึ่งดGวย
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5.5 Students have ready access to appeal procedure
หลักสูตรไดGเป≤ดโอกาสใหGนักศึกษาสามารถเขGาถึงกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องขGอรGองเรียนในผล
การศึกษา ไดG โดยในกรณีที่ผูGเรียนมีขGอรGองเรียนเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษา หลักสูตรไดGเป≤ดชDองทาง
สำหรับการรับขGอรGองเรียนไวG 3 ชDองทาง ไดGแกD จากนักศึกษาโดยตรงดGวยวาจา จากการเรียนการสอนใน
หGองเรียน และจากแบบประเมินออนไลนXของมหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศ e-manage หลังจากที่
ไดGรับขGอรGองเรียนแลGวจะนำขGอรGองเรียนพูดคุยในที่ประชุมระหวDางคณะกรรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยXผูGสอน ทั้งในรูปแบบเปvนทางการ และไมDเปvนทางการ เพื่อหาแนวทางในการแกGไขขGอรGองเรียนตDอไป
สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 5 การประเมินผูcเรียน
ขcอ
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

การประเมินผูcเรียน
การประเมินผูGเรียนมีความสอดคลGองโครงสรGางกับผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรูGที่คาดหวัง [1, 2]
การประเมินผูGเรียน รวมถึงชDวงเวลาการประเมิน วิธีการ
ประเมิน การกำหนดเกณฑXประเมิน การกระจายน้ำหนักการ
ประเมิน ไปจนถึงเกณฑXการใหGคะแนนและการตัดเกรด มี
ความชัดเจนและสื่อสารใหGผูGเรียนรับทราบ [4, 5]
เกณฑXการใหGคะแนนและแผนการใหGคะแนนถูกใชGในการ
ประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ
โปรDงใสในการประเมินผูGเรียน [6, 7]
มีการใหGขGอมูลปïอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูGเรียนที่
เหมาะสมแกDเวลาและชDวยพัฒนาการเรียนรูG [3]
ผูGเรียนรับรูGถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณX [8]

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
P

P

P
P
P
P

4

5

6

7
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 5 – การประเมินผู้เรียน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
ย่อย
5.1 ใช้การประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย มีการ
ประเมินผลลัพธ์แล้วทำการปรับปรุง นำ
วางแผนและกำหนดวิธีการประเมินตามลักษณะ ตัวอย่างที่ดีมาเป็น KM
ของรายวิชา และลักษณะของผู้เรียน ในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตร
5.2 มีการแจ้งแนวทางการประเมิน ขั้นตอนการ
ใช้ความหลากหลายของผู้เรียน เช่น
นักศึกษาต่างประเทศ การสอนออนไลน์
5.3 ตรวจสอบ และวิธีการร้องทุกข์ เพื่อความ
มาสร้างวิธีการประเมินแบบใหม่
5.4 เที่ยงตรง และสามารถทวนสอบได้
5.5 มีประกาศเกณฑ์จากคณะเพื่อความโปร่งใส
พัฒนาระบบติดตามผล และแก้ไขได้
อย่างรวดเร็วจากคณะ
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AUN-QA criterion 6
Criterion 6 : คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ<คุณภาพที่ 6
1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึง การสืบ
ทอดตำแหนDง การเลื่อนตำแหนDง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตำแหนDง และแผนการเกษียณเพื่อใหG
แนDใจวDาคุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองตDอความ ตGองการดGานการศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการ
2.มีการตรวจสอบและติดตามอัตราสDวนบุคลากรสายวิชาการตDอจำนวนนักศึกษาและภาระงานที่ไดGรับเพื่อ
พัฒนาคุณภาพดGานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะตGองมี
คุณสมบัติดังนี้
• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลGองกับหลักสูตร
• นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใชG และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมใหGบรรลุผล
การเรียนรูGที่คาดหวัง
• พัฒนาและใชGสื่อประกอบการเรียนการสอนไดGหลากหลาย
• ตรวจสอบและประเมินความกGาวหนGาดGานการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนไดG
• มีการใหGขGอมูลปïอนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
• มีการทำวิจัยและจัดหาบริการที่เปvนประโยชนXแกDผูGมีสDวนไดGเสีย
4. การสรรหาและการเลื่อนตำแหนDงบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากการ
สอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ
5. การกำหนดบทบาทและความสัมพันธXของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเปvนที่เขGาใจตรงกัน
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูGความสามารถ ประสบการณXและความเชี่ยวชาญ
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนตGองรับผิดชอบตDอมหาวิทยาลัยและผูGมีสDวนไดGเสียขององคXกร โดยคำนึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณดGานวิชาชีพ
8. มีการวินิจฉัยความตGองการในการฝ∞กอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอยDางเปvนระบบ และ
นำไปจัดการฝ∞กอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองตDอความตGองการของ
บุคลากร
9. มีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหGรางวัลและการยอมรับมาใชGเพื่อกระตุGนและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑXมาตรฐานที่ไดGรับการ
ยอมรับเพื่อการพัฒนา
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6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment,
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research
and service
แนวคิ ด ของการเป≤ ด หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการเกษตร คื อ การบู ร ณาการศาสตรX ต D า ง ๆ ไดG แ กD
วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรX เศรษฐศาสตรX บริหารธุรกิจ กับเกษตรศาสตรX เขGาดGวยกัน
เพื่อแกGปéญหา หรือพัฒนาดGานการเกษตรซึ่งเปvนศาสตรXหลักของมหาวิทยาลัยแมDโจGที่มีวิสัยทัศนXที่มุDงสูDการ
เปv น เลิ ศ ดG า นการเกษตรในระดั บ นานาชาติ ดั ง นั ้ น ระบบและกลไกการสรรหาและแตD ง ตั ้ ง อาจารยX
ผูGรับผิดชอบหลักสูตรจึงตGองสอดคลGองกับปรัชญาความเปvนสหวิทยาการ โดยอาจารยXผูGรับผิดชอบ
หลักสูตรจะมาจากสาขา/คณะ ที่มีความเกี่ยวขGอง ผDานการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและผูGทรงคุณวุฒิ จากนั้นคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี จะทำหนังสือขอความอนุเคราะหXไปยัง
ตGนสังกัดของคณาจารยXนั้น ๆ เพื่อขอใหGมาทำหนGาที่เปvนอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร
วิเคราะห์และวางแผนด้านอัตรากำลัง
วิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่สรรหามา
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปฐมนิเทศและแนะนำงานของหลักสูตร

ให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลอาจารย์ชุดใหม่

วิเคราะห์องค์ความรู้
เพิ่มเติม
ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ที่สูงขึ้น
ภาพที่ 3.6.1 กระบวนการรับอาจารยXใหมD และระบบการบริหารอาจารยX
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ในปJการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง
2561) ไดGแตDงตั้งอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 ทDาน ไดGแกD ผศ.ดร. ชลินดา อริยเดช ผศ.ดร.อดิ
ศักดิ์ จูมวงษX และ ผศ.ดร.ณัฏฐXพัชร เถียรวรกานตX เพื่อทำหนGาที่บริหารจัดการหลักสูตร ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยแมDโจG ที่ 635/2563 (เอกสารอGางอิงที่ C 6.1.1) ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แตDเนื่องจาก ผศ.
ดร. ชลินดา อริยเดช เกษียณอายุในวันที่ 30กันยายน 2563 ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษX ตGองกลับไปชDวยงาน
ที่หนDวยงานตGนสังกัดตำรงตำแหนDงรองผูGอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผศ.ดร.ณัฏฐX
พัชร เถียรวรกานตX ลาออกเนื่องจากปéญหาดGานสุขภาพ ทำใหGคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตGอง
ดำเนินการสรรหาอาจารยXประจำมหาวิทยาลัยแมDโจG ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งคุณวุฒิการศึกษา ตำแหนDง
ทางวิชาการ ประสบการณXในเชิงวิชาการและวิชาชีพ และอยูDในสาขาที่เกี่ยวขGองและสัมพันธXกับหลักสูตร
เขGามาทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งไดGมีคำสั่งแตDงตั้งอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรชุดใหมD
เขGามาทำหนGาที่ตั้งแตDวันที่ 1 มิถุนายนย 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดGานวิชาการ ครั้งที่ 8/2564
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (เอกสารอGางอิงที่ 6.1.2) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6.1 สำหรับ
อาจารยXผูGสอนจำนวน 10 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ตารางที่ 3.6.2) และมีประสบการณXการ
สอนอยDางนGอย 7 ปJขึ้นไป ซึ่งอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรจะคอยทำหนGาที่ในการประสานงานกับอาจารยX
ประจำหลักสูตร เพื่อใหGทำหนGาที่สอนหรือเปvนอาจารยXที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธXของนักศึกษาในหลักสูตรใหG
เหมาะสมกับหัวขGอที่เป≤ดสอนและงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจที่จะทำ
กรณีที่อาจารยXประจำไมDสามารถ
ดำเนินการไดGทางหลักสูตรจะทำการเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมDโจGที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรXที่
เกี่ยวขGองเขGามารDวมเปvนอาจารยXประจำหลักสูตรตDอไป
ตารางที่ 3.6.1 รายชื่ออาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร ประจำปJการศึกษา 2562-2563
อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดิม ตำแหนDง อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรชุดใหมD ตำแหนDง
1. ผศ.ดร. ชลินดา อริยเดช

ประธาน

2. ผศ.ดร. ณัฏฐXพัชร เถียรวรกานตX กรรมการ
3. ผศ.ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษX

1. ผศ.ดร. ปรีดา

นาเทเวศนX

2. รศ.ดร. สมเกียรติ จตุรงคXล้ำเลิศ

เลขานุการ 3. ผศ.ดร. สิริวัฒนX

สาครวาสี

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
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ตารางที่ 3.6.2 จำนวนคุณวุฒิการศึกษาและตำแหนDงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร
(แสดงขGอมูลยGอนหลัง 3-5 ปJ (ถGามี)) ขGอมูล ณ สิ้นเทอม 2 ของปJการศึกษา
สถานะ
อาจารยXผูGสอน
อาจารยXผูGสอนในคณะ
สังกัดในหลักสูตร
สังกัดนอกหลักสูตร
วุฒิการศึกษา/
ตำแหนDง
วิชาการ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สูงกวDาปริญญา
เอก
รวม
อายุคนเฉลี่ย
อายุงานเฉลี่ย

รวม
ทั้งหม
ด

อาจารยXผูGสอนนอกคณะ

อ
รศ ศ
อ ผศ รศ ศ รว
รศ
ผศ.
รวม
อ. ผศ.
ศ. รวม
.
. .
. . . . ม
.

2

3

1

3

1

11

5

17

17

3

1

11

5

17

17

41
24

ตารางที่ 3.6.3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรเกษียณอายุราชการ/ลาศึกษาตDอ/ลาออก
(แสดงขGอมูลยGอนหลัง 3-5 ปJ (ถGามี)) ขGอมูล ณ สิ้นเทอม 2 ของปJการศึกษา
สถานะ
อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยXในคณะ
อาจารยXนอกคณะ
ตำแหนDงวิชาการ
เกษียณอายุ ลา ลาออก เกษียณอายุ ลา ลาออก
ราชการ ศึกษา
ราชการ
ศึกษา
ปJ 2563 รวม
อาจารยX
1
ผูGชDวยศาสตราจารยX
รองศาสตราจารยX
ศาสตราจารยX
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สำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากในปJการศึกษา
2564 คณะวิศวะฯ ไดGประสานกับทางคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อขอโอนยGายหลักสูตรฯ ไปสังกัดคณะ
ผลิตฯ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดGรDวมประชุมกันแลGว มีความเห็นวDาควร กรอบตำแหนDงเดิมที่
เกษียณอายุราชการนั้นเปvนกรอบอัตราที่ไมDไดGรับการทดแทน อีกทั้งมหาวิทยาลัยแมDโจGยังมนโยบายในการ
ใชGทรัพยากรบุคคลสายวิชาการรDวมกันใหGเกิดประโยชนXสูงสุดกDอน เพื่อใหGการบริหารจัดการหลักสูตร
ดำเนินการไดGอยDางตDอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จำเปvนมีการวางแผนและดำเนินการสรรหาอาจารยX
ผูGรับผิดชอบหลักสูตรใหGสอดคลGองกับการโอนยGายในอนาคต โดยใหGบุคลากรของคณะผลิตฯที่มีคุณสมบัติ
ในดGานระยะเวลาในการทำงานคงเหลืออายุงานอยDางนGอย 10 ปJขึ้นไป เขGามาเปvนอาจารยXผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อลดปéญหาความไมDตDอเนื่องของอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร และกรอบอัตรากำลังที่มีจำกัด
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service
สัดสDวนของนักศึกษาตDอภาระงานอาจารยXในหลักสูตรเปvนสิ่งหนึ่งที่กรรมการผูGรับผิดชอบ
หลักสูตรตGองมีการกำกับติดตามเพื่อใหGมั่นใจวDาการพัฒนาดGานศึกษาของหลักสูตรมีคุณภาพเพียงพอ ในปJ
การศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรและเปvนอาจารยXผูGสอน
จำนวน 7 คน มีนักศึกษาที่ตGองลงทะเบียนในรายวิชาเรียนทั้งหมดจำนวน 11 คน คิดเปvนสัดสDวนอาจารยX
ตDอนักศึกษา เทDากับ 1 : 0.64 คน ในดGานภาระงานของอาจารยXประจำหลักสูตร มีการกำหนดกรอบภาระ
งานที่ไดGรับมอบหมายจำนวน 5 ดGาน ไดGแกD 1) การสอน 2) งานวิชาการ 3) งานบริหาร 4) งานบริการอื่น
ๆ 5) งานหาทรัพยากร ซึ่งมีการประเมินปJละ 1 ครั้ง เพือ่ ใชGสำหรับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตารางที่ 3.6.4 แสดงขGอมูลอาจารยXในระดับหลักสูตร (ปJการศึกษา 2562) ใชGเฉพาะอาจารยXผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร
รวม
จำนวนอาจารยXที่มีวุฒิปริญญา
ประเภท
ชาย หญิง จำนวน
เอก
FTEs
(ราย)
ศาสตราจารยX
รองศาสตราจารยX
1
1
1
1
ผูGชDวยศาสตราจารยX
2
2
2
2
อาจารยX
รวม (คน)
3
3
3
3
(รcอยละ100)
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ตารางที่ 3.6.5 แสดงขGอมูลสัดสDวนนักศึกษาตDออาจารยXของหลักสูตร (Staff-to-student Ratio)
FTEs รวมของ
FTEs รวมของ
สัดสDวนอาจารยXตDอนักศึกษา
ปJการศึกษา
นักศึกษา
อาจารยX
Staff-to-student Ratio
(รวม 3 ภาคการศึกษา)
2563
20
11
1 : 0.55
ตารางที่ 3.6.6 แสดงขGอมูลสัดสDวนนักศึกษาตDออาจารยXของหลักสูตร (Staff-to-student Ratio) ในรอบ 3
ปJ

ปJการศึกษา

FTEs รวมของ
อาจารยX

2561
2562
2563

17
17
20

FTEs รวมของ
สัดสDวนอาจารยXตDอนักศึกษา
นักศึกษา
Staff-to-student Ratio
(รวม 3 ภาคการศึกษา)
7
1 : 0.41
11
1 : 0.65
11
1 : 0.55

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
กระบวนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผูGสมัครตามคูDมือ
มาตรฐานกำหนดตำแหนDงตามแนว Competency และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนDงตาม
เหมาะสมตามความตGองการของสังกัดหรือหนDวยงาน และมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดGวย ในกระบวนการสรรหายังมีการแตDงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
คณะกรรมการออกขGอสอบที่ออกขGอสอบภาคความรูGความสามารถทั่วไปและภาคความรูGเฉพาะตำแหนDง
รวมถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณX เพื่อใหGไดGบุคลากรที่มีความรูGความสามารถ ความชำนาญ และมีความ
เหมาะสมกับตำแหนDงที่รับสมัครอยDางแทGจริงมาบรรจุในตำแหนDงดังกลDาว โดยหลักเกณฑXและวิธีการ
เกี่ยวกับการสรรหานั้น เปvนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมDโจG เรื่อง การ
บรรจุและแตDงตั้งบุคคลเปvนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (เอกสารอGางอิงที่ C 6.3.2 )
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated
การกำหนดและการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ในหลักสูตรเปvนไปตามเกณฑX
ของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายวิชาการตGองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานควบทุกดGาน ไดGแกD ภาระ
งานบริหาร ภาระงานพันธกิจ ภาระงานอื่นที่ไดGรับมอบหมาย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคล
มหาวิทยาลัยแมDโจG เรื่อง หลักเกณฑXและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในสDวนของการติดตามการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากรนั้น บุคลากรสายวิชาการตGองทำแบบประเมินสรรถนะตนเองตามและ
รายงานตามแบบรายงานภาระงานตามขGอตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประเภทสาย
วิชาการ ใหGกับสDวนงาน/หนDวยงานตGนสังกัด หลังจากนั้นสDงตDอไปยังกองการเจGาหนGาที่ไดGนำผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร
กองการเจGาหนGาที่จะนำผลการประเมินมาวิเคราะหXและจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาในดGานที่ไดGผลการประเมินไมDเปvนไปตามเกณฑXตDอไป
ในรอบประเมินครั้งสุดทGาย
ดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2562 และผลการประเมินของอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรเปvนไปตาม
เกณฑXขGอตกลงที่ไดGทำไวG
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities
are implemented to fulfill them
ดGวยกรอบงานบุคลากรสายวิชาการตGองดูแลรับผิดชอบทั้งในสDวนของภาระการสอน งานวิจัย
งานบริการวิชาการ และเกณฑXขGอบังคับของมหาวิทยาลัยในการขอกำหนดตำแหนDงทางวิชาการ และดGวย
ความหลากหลายของหลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตร อาจารยXในสังกัดหลักสูตรจำเปvนตGองมีการพัฒนา
ตนเองทั้งในการทักษะการสอน ทักษะการถDายทอดและสื่อสาร มีการใชGเทคโนโลยีเขGามาชDวยในการเรียน
การสอน ตGองมีการเสริมสรGางองคXความรูGจากงานวิจัย เพื่อนำมาถDายทอดตDอใหGนักศึกษาในหลักสูตร และ
ใหGความรูGสDงคืนแกDชุมชนผDานงานบริการวิชาการ ดังนั้นหลักสูตรมีระบบและกลไกการสDงเสริมและพัฒนา
อาจารยXหลักสูตร โดยไดGตั้งบประมาณไวGรองรับสำหรับบุคลากรของหลักสูตรที่ตGองการพัฒนาตนเองใน
การเขGารDวมการฝ∞กอบรมดGานตDาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและนำกลับมาประยุกตXใชGกับการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน นอกจากงบประมาณของหลักสูตรที่ตั้งไวGบุคลากรสารวิชาการยังสามารถขอ
สนับสนุนไดGจากคณะ และสDวนกลางของมหาวิทยาลัยไดGอีกดGวย
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service

หลักสูตรสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เขGาใจดีวDาหัวใจสำคัญ
ของการขับเคลื่อนและสDงเสริมสายวิชาการนั้นคือการใหGรางวัลและการเชิดชูเกียรติ ซึ่งทุกปJ ๆ ปJ
มหาวิทยาลัยแมDโจG ไดGแจGงเวียนใหGกับหนDวยงานตDาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารยXเพื่อเขGารับ
รางวัลอาจารยXดีเดDนในดGาน ๆ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ไดGกำหนดหลักเกณฑXการคัดเลือก
บุคลากรดีเดDนประจำปJโดยใหG บุคลากรทุกคนรDวมเสนอชื่อบุคลากรดีเดDนของหนDวยงานและประกาศผล
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พรGอมมอบใบประกาศนียบัตร ยกยDองเชิดชูระดับหนDวยงาน และเสนอชื่อผูGไดGรับการคัดเลือกระดับ
หนDวยงานเขGาคัดเลือกเปvนบุคลากร ดีเดDนระดับมหาวิทยาลัย เชDน ดGานการวิจัย การบริการวิชาการ ดGาน
สDงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปvนตGน
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored
and benchmarked for improvement

คณะวิ ศวกรรมและอุ ตสาหกรรมเกษตรมี คณะกรรมการวิ จั ยทำหนG าที ่ เปv นหนD วยสนั บสนุ น
งานวิจัย ดำเนิน การสนับสนุนทุนวิจัยและการเผยแพรDผลงานวิจัยของบุคลากร วางแผนการดำเนิน
โครงการและ กิจกรรมดGานการวิจัยแกDบุคลากร ตลอดจนกระตุGนใหGบุคลากรที่ไมDมีผลงานวิจัยเขGารDวม
กิจกรรมการพัฒนาโครงรDางงานวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมารจากแหลDงทุน ซึ่งหลักสูตรสหวิทยา
การเกษตรเองไดGสDงเสริมและสนับสนุนใหGอาจารยXประจำหลักสูตร จัดทำเสนอขGอเสนอโครงการวิจัยเสนอ
ขอตDอแหลDงทุนตDาง ๆ รDวมกับคณาจารยXคณะตDาง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลDงทุนทั้ง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย นอกจกานี้ยังไดGจัดสรรงบประมาณไวGสำหรับรองรับการนำเสนอและ
เผยแพรDผลงานของทั้งอาจารยXและนักศึกษา ในปJการศึกษา 2563 อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.
ปรีดา นาเทเวศนX ไดGรับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบการผลิตสตรอเบอรXรี่บนพื้นที่สูงดGวย
พื้นฐานระบบเกษตรสมัยใหมD” จากหนDวยบริหารและจัดการทุนดGานการเพิ่มความสามารถในการแขDงขัน
ของประเทศ (บพข.) อาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานตีพิมพXทั้งหมด 10 ชิ้น เปvนผลงานที่รDวมทำ
จำแนกตามระดับผลงานตีพิมพXแยกตามมาตรฐานแหลDงที่ตีพิมพXดังแสดงในตารางที่ 6.6
ตาราง 3.6.6 ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ระดับผลงานตีพิมพuแยกตามมาตรฐานแหลyงที่ตีพิมพu
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ5เผยแพร9
ผลรวมค9า
จำนวน
ตามค9าน้ำหนักของ สกอ.
ป#ปฏิทิน
น้ำหนัก
อาจารย5
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
รวม(ชื้น)
(A)
(B)

รHอยละ
ผลงานทาง
วิชาการ
A/B*100
2563
3
2
1
4
6.2
3
206
2562
3
4
1
8
3.00
5
60
2561
5
1
2
8
4.80
3
160
2560
2
14
1
2
19
8.80
5
176
2559
1
1
3
5
4.20
5
84
หมายเหตุ : ขHอมูลการผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในป#ปฏิทิน 2563 ประกอบดHวย อาจารย5ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน
ที่มา : https://erp.mju.ac.th/researchQAPrinting.aspx

เมื่อเปรียบเทียบรGอยละผลงานทางวิชาการ ในปJ 2562 และปJ 2563 พบวDาเพิ่มขึ้น โดยปริมาณ
ของผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพXเผยแพรDในปJ 2563 เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและระดับคDาน้ำหนักผลงาน
ตีพิมพX โดยคDาน้ำหนักของผลงานตีพิมพXในปJ 2563 มีคDาเทDากัน 6.20 และในปJ 2561 มีคDาเทDากับ 3.00
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สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
ขcอ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
1
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอด
ตำแหนDง เลื่อนตำแหนDง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากร
เขGาสูDตำแหนDง การสิ้นสุดตำแหนDง และแผนการเกษียณ)
ตอบสนองตDอความตGองการดGานการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1]
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราสDวนบุคลากรสายวิชาการตDอ
จำนวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑXมาตรฐาน และ
ติดตามตรวจสอบขGอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพดGานการศึกษา
การวิจัยและการบริการวิชาการ [2]
6.3 เกณฑXในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการซึ่งประกอบดGวยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตDอ
เสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเขGาสูDตำแหนDง
การเลื่อนตำแหนDงบุคลากรถูกกำหนดและประกาศใหG
ทราบทั่วกัน [4,5,6,7]
6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
วิชาการ [3]
6.5 ความตGองการในการฝ∞กอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัยและนำไปจัดกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองตDอความตGองการของ
บุคลากร [8]
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหGรางวัลและการ
ยอมรับถูกนำมาใชGเพื่อกระตุGนและสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
6.7 มีการตรวจสอบ ประเมิน และเปรียบเทียบประเภท และ
จำนวนงานวิจัยกับเกณฑXมาตรฐานที่ไดGรับการยอมรับ
เพื่อการพัฒนา
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การวิเคราะห<ช"องว"าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห<ช"องว"างของเกณฑ<คุณภาพที่ 6 – คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ<
หลักฐาน
ช" อ งว" า งในการปฏิ บ ั ต ิ แ ละ
ย"อย การดำเนินการในป~จจุบัน
พัฒนาต"อไป

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

มีการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ
ครบถGวนบางสDวน อยDางไรก็ดีการทำงานของ
อาจารยXประจำหลักสูตรยังคงตGองอาศัยบุคลากร
นอกคณะเพื่อมาสนับสนุนงานในหลักสูตรเพื่อ
ไมDใหGเกิดการขาดชDวงและขาดแคลนอาจารยX
ผูGรับผิดชอบหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพและผลงานของสาย
วิชาการทุกปJการศึกษา และมีการพัฒนาตนเอง
สม่ำเสมอ
หลักสูตรยังมีผลงานวิจัยในระดับชาติจากแหลDง
ทุนภายนอกบางสDวน

มีการผลงานวิจัยและเทียบเคียงเกณฑXมาตรฐาน
จากสถาบันอื่น

ปรับเปลี่ยนอาจารยXผูGรับผิดชอบ
ใหGสอดคลGองกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรGางใน
อนาคต

พัฒนาและติดตามผลของระบบ
IDP online ผ D า น ค ณ ะ ใ หG
สอดคลGองขGอตกลงภาระงาน
สD ง เสริ ม ใหG อ าจารยX พ ั ฒ นา
ขG อ เสนอโครงการวิ จ ั ย เพื ่ อ ขอ
งบประมาณสนั บ แหลD ง ทุ น
ภายนอก และเอกชน
เพิ ่ ม เกณฑX ผ ลงานวิ จ ั ย ใหG สู ง
ขี้นตามตัวเทียบเคียง
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AUN-QA criterion 7
Criterion 7 : คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ<คุณภาพที่ 7
1. มีการดำเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแตDงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือการวางแผน
ความตGองการหGองสมุด หGองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษาเพื่อสรGางความมั่นใจวDาคุณภาพและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความตGองการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ
2. มีการกำหนดและการแจGงขGอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑXการคัดเลือกในการแตDงตั้ง การ
มอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดบทบาทหนGาที่ไวGชัดเจน และแบDง
หนGาที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณX
3. มีการวิ นิ จฉั ยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสรG างความมั่นใจวDา
ความสามารถของบุคลากรเหลDานั้นเปvนไปตามขGอกำหนด และการใหGบริการนั้นตอบสนองความตGองการ
ของผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย
4. มีการวินิจฉัยความตGองการในการฝ∞กอบรมและพัฒนาอยDางมีระบบใหGแกDบุคลากรสายสนับสนุน และมี
การดำเนินกิจกรรมการฝ∞กอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความจำเปvนพบ
5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน การ
เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services)
is carried out to fulfil the needs for education, research and service
ในปJ 2561 หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรมีบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหนDงผูGปฏิบัติงาน
บริหารประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน (นายศุภกิจ พานิชกุล) โดยเปvนบุคลากรสายสนับสนุนในตำแหนDง
ผูGปฏิบัติงาน (จGางเหมา) ดูแลงานเอกสารและบริการนักศึกษา หGองปฏิบัติการ และผูGชDวยอาจารยXในการ
เรียนการสอนของหลักสูตร และไดGกำหนดและมอบหมายงานแกDบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตร
เพื่อใหGการบริหารจัดการหลักสูตรเปvนไปดGวยความเรียบรGอย
และใหGบริการแกDนักศึกษาไดGอยDางทั่วถึง
นอกจากบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตรแลGว ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวขGองกับการบริการ
นักศึกษาในสังกัดหนDวยงานสังกัดคณะวิศวกรรฯ และหนDวยงานอื่นภายในมหาวทยาลัย เชDน บัณฑิต
วิทยาลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด และ กองเทคโนโลยีดิจิทัล เปvนตGน ซึ่งอยูDในการ
บริหารจัดการตรวจสอบและกำหนดแผนอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการบริหารอัตรากำลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุน ใหGมีสัดสDวนของบุคลากรสายสนับสนุนตDออาจารยXตามความเหมาะสม
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion
are determined and communicated
ในปJ 2563 หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรไมDไดGมีการจGางบุคลากรสายสนับสนุนประจำ
หลักสูตรเพิ่มเติม ทำใหGมีบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตรเพียง นายศุภกิจ พาณิชกุล ซึ่งทาง
หลักสูตรฯ ไดGมีการกำหนดและมอบหมายงานใหGอยDางชัดเจน และใหGบุคลากรสายสนับสนุนรายงานผล
การปฏิบัติงานทุกปJ เพื่อใชGประกอบในการพิจารณาตDอสัญญาจGางตDอไป
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสDวนในการใหGบริการนักศึกษา ในสังกัดคณะวิศวกรรมลุตสา
หกรรมเกษตร และสDวนกลางมหาวิทยาลัยเปvนไปตามกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยกำหนดคุณสมบัติ
และคุณวุฒิผูGสมัครตามคูDมือมาตรฐานกำหนดตำแหนDงตามแนว Competency (อGางอิง : คูDมือมาตรฐาน
กำหนดตำแหนDง) ในกระบวนการสรรหามีการแตDงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการ
ออกขG อ สอบที ่ อ อกขG อ สอบภาคความรู G ค วามสามารถทั ่ ว ไปและภาคความรู G เ ฉพาะตำแหนD ง รวมถึ ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณX เพื่อใหGไดGบุคลากรที่มีความรูGความสามารถ ความชำนาญ และมีความ
เหมาะสมกับตำแหนDงที่รับสมัครอยDางแทGจริงมาบรรจุในตำแหนDงดังกลDาว โดยหลักเกณฑXและวิธีการ
เกี่ยวกับการสรรหานั้น เปvนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมDโจG เรื่อง การ
บรรจุ แ ละแตD ง ตั ้ ง บุ ค คลเปv น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2561 (อG า งอิ ง : ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลฯ) นอกจากการดำเนินการสรรหาบุคลากรดGวยวิธีปกติขGางตGนแลGว มหาวิทยาลัยยังมีการ
สรรหามี ก ารใชG ร ะบบคุ ณ ธรรม (merit system) ที ่ เ นG น ความรู G ค วามสามารถในดG า นคุ ณ สมบั ต ิ แ ละ
ประสบการณXในการทำงาน เชDน โครงการบริหารคนดีคนเกDง ที่ใหGลูกจGางชั่วคราวและพนักงานราชการที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแมDโจGที่มีคุณวุฒิและดำรงตำแหนDงในระดับปริญญาตรี และมีอายุงาน 7 ปJขึ้นไป
ไดGมาดำเนินการสอบแขDงขันเพื่อมาบรรจุเปvนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งถือวDาเปvนการเป≤ด
โอกาสใหGลูกจGางชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยแมDโจGที่ปฏิบัติงานใหGมหาวิทยาลัยไดGมี
โอกาสบรรจุเปvนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (อGางอิง : ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยแมDโจG ที่ 36/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562) เปvนการสรGางขวัญและกำลังใจแกD
ผูGปฏิบัติงานใหGกับมหาวิทยาลัยที่ยังไมDไดGรับการบรรจุ
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated
หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรมีการกำหนดและมอบหมายงานใหGแกDบุคลากรสายสนับสนุน
ประจำหลักสูตร โดยเปvนงานทางดGานการบริการนักศึกษาและชDวยงานอาจารยXเปvนหลัก ดังนั้นการ
ประเมินความสามารถและการบริการของบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตรจำนวน 1 คน ไดGถูก
ประเมินจากทั้งนักศึกษาและอาจารยXในหลักสูตร สรุปผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 3.7.1 จากผล
ประเมินดังกลDาวเห็นไดGวDานักศึกษามีความพึงพอใจการใหGบริการของเจGาหนGาที่สายสนับสนุนในระดับปาน
กลางถึงมากในทุกหมวด
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ตารางที่ 3.7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยXและนักศึกษาตDอเจGาหนGาที่สายสนับสนุน
ด้านประเมิน
ผลประเมินรอบปีการศึกษา 2563
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (เฉพาะ
นักศึกษาปีแรก)
2.การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาทุก
3.00
ชั้นปี)
3 .สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.87
4.คุณภาพหลักสูตร
3.00
5. มีการพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐาน การ
2.80
เรียนรู้แต่ละด้าน
6. การพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
3.50
ความหวังของ หลักสูตร (LOS)
รวม
3.03
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities
are implemented to fulfil them
หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรไดGจัดตั้งงบประมาณเพื่อสDงเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุนในหลักสูตรเปvนจำนวนเงิน 5,000 บาท ตDอ 1 คน ตDอรอบปJงบประมาณ โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนของหลักสูตรสหวิทยาการเกษตรสามารถลงทะเบียนเขGารDวมโครงการจัดฝ∞กอบรมจากทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service
เนื่องจากเจGาหนGาที่สนับสนุนสายวิชาการของหลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตร เปvนเจGาหนGาจGาง
เหมาเงินรายไดG หลักสูตรไดGมีการสนับสนุนใหGบุคลากรสายสนับสนุนเขGารDวมโครงการฝ∞กอบรมที่จัดใหGกับ
นักศึกษาในหลักสูตร และสนับสนุนใหGบุคลากรสายสนับสนุนมีสDวนรDวมในโครงการบริการวิชาการ เพื่อ
เปvนการสรGางเสริมประสบการณX พัฒนาการเรียนรูG การเรียนการสอน และทักษะการอาชีพ และเพื่อ
สามารถนำไปใชGในการประเมินเขGาการสูDตำแหนDงงาน ซึ่งลูกจGางชั่วคราวและพนักงานราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยแมDโจGที่ปฏิบัติงานใหGมหาวิทยาลัย 7 ปJ ขึ้นไป มีโอกาสบรรจุเปvนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ (อGางอิง : ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมDโจG ที่ 36/2562 ลงวันที่
18 มีนาคม พ.ศ. 2562) เปvนการสรGางขวัญและกำลังใจแกDผูGปฏิบัติงานใหGกับมหาวิทยาลัยที่ยังไมDไดGรับการ
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บรรจุ ซึ่งการเขGารDวมกิจกรรมที่กลDาวมาแลGวจะสDงเสริมใหGบุคลากรสายสนับสนุนในการสรGางเสริมพันธกิจ
หลักของหลักสูตรไดGเปvนอยDางดี หรือตำแหนDงงานอื่น ๆ
สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ขcอ
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 มีการดำเนินการวางแผนแตDงตั้งบุคลากรสายสนับสนุน
(หGองสมุด หGองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกดGาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตGองการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ) [1]
7.2 มีการกำหนดและการแจGงขGอมูลการสรรหาบุคลากร
และเกณฑXการคัดเลือกในการแตDงตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2]
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน [3]
7.4 มีการวินิจฉัยความตGองการการฝ∞กอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และดำเนินกิจกรรม
เพื่อตอบสนองความตGองการนั้น [4]
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และการเห็นคุณคDา การยอมรับเพื่อกระตุGนและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 7 – คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

7.1

หลั ก สู ต รมี ก ารดำเนิ น งานตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ครบบางขั้นตอน

7.2
7.3
7.4
7.5

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนา
ต่อไป

ควรวางแผนเรื่องหน่วย
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สนับสนุน
วิชาการได้มีการพัฒนานเองให้
มากขึ้น และมีการกำหนดกรอบ
กำหนดให้บุคลากรสาย
สน ั บสน ุ นว ิ ชาการ จ ั ดทำ
แผนพัฒนาตนเอง (IDP)
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AUN-QA criterion 8
Criterion 8 : คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
เกณฑ<คุณภาพที่ 8
1. มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขGาเรียนและเกณฑXการรับนักศึกษา
เขGาศึกษาในหลักสูตรอยDางชัดเจนและเปvนปéจจุบัน
2. มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑXการคัดเลือกนักศึกษา
3. มีระบบติดตามความกGาวหนGา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมีการ
บันทึก การติดตามความกGาวหนGา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไวGอยDางเปvนระบบ โดยมี
การใหGขGอมูลปïอนกลับแกDนักศึกษาและดำเนินการแกGไขขGอบกพรDองหากจำเปvน
4. มีการจัดการใหGคำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขDงขันของนักศึกษา และการบริการ
สนับสนุนนักศึกษาดGานตDาง ๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรูG ทักษะและความสามารถในการทำงาน
5. การสรGางสภาพแวดลGอมการเรียนรูGเพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของคุณภาพการเรียนรูGของนักศึกษานั้น ทาง
สถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดลGอมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสรGางเสริม การเรียนการสอน
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะสDวนบุคคลดGวย
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
เกณฑXการประกาศรับสมัครนักศึกษาเขGาเรียนในหลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรเปvนไปตามที่
ไดGกำหนดไวGใน มคอ.2 และมีขั้นตอนการประกาศผDานสDวนกลางของบัณฑิตวิทยาลัย การรับสมัคร
นักศึกษาของหลักสูตรฯ ไดGดำเนินการขอเป≤ดรับสมัครนักศึกษาผDานกระบวนการรับสมัครของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมDโจG ทั้งแบบยื่นใบสมัครดGวยตนเองและแบบออนไลนX โดยไดGเป≤ดรับสมัคร
นักศึกษาใหมDทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อไมDใหGเกิดการเสียโอกาสในการที่นักศึกษาที่จบในระดับปริญญา
โทที่สามารถจบไดGทุกภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะประชุมหารือเพื่อกำหนดจำนวนผูGรับ
สมัคร และไดGแจGงจำนวนรับสมัครไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหGบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครตDอไป
จำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ สมัครเรียน จำนวนรับและที่ลงทะเบียนเรียนจริง แสดงสรุปไวGในตารางที่
8.1.1 จากยอดการสมัครเรียนแสดงใหGเห็นวDาหลักสูตรวิทยาศาสตรXมหาบัณฑิตยังเปvนที่สนใจ โดยกลุDม
ผูGสมัครมีทั้งจากกลุDมบัณฑิตผูGสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผูGประกอบการ และผูGปฏิบัติงานในสDวน
ราชการ จากทั้งในและตDางประเทศ เชDน ภูฏาน พมDา และลาว
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ตารางที่ 8.1.1 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาที่สมัคร และลงทะเบียนในหลักสูตร
ผูGสมัคร (คน)
ปJการศึกษา

จำนวนที่สมัครเรียน

จำนวนที่ประกาศรับ

จำนวนที่รับเขGา/จำนวน
ที่ลงทะเบียน
6/4
3/2
2/2
6/5
6/5
0/0

2558
6
15*
2559
3
5*
2560
2
5*
2561
6
5*
2562
6
5*
2563
0
0
https://erp.mju.ac.th/qaRpt9.aspx
*แผนรับนักศึกษาตDอแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรXมหาบัณฑิตจำนวน 5 คนตDอแผนการ
ศึกษา ซึ่งหลักสูตรมีแผนการศึกษาทั้งหมด 3 แผนการศึกษา ไดGแกD แผน ก1 ก2 และ ข
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมDโจGเปvนหนDวยงานกลางในการดำเนินงานดGานการรับเขGานักศึกษา
ใหมDในระดับบัณฑิตศึกษา โดยไดGยึดถือและปฏิบัติตามขGอบังคับมหาวิทยาลัยแมDโจG วDาดGวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในการพิจารณาคุณสมบัติผูGเขGาศึกษา หลักเกณฑXการรับเขGาศึกษา รวมไปถึงการ
ดำเนินงานในกระบวนการรับนักศึกษาเขGาศึกษาตDอระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน
ดังนี้
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ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยทำหนGาที่ในการประสานงานกับหลักสูตรตDาง ๆ ในการเป≤ดรับนักศึกษาใหมD
โดยทางหลักสูตรจะเปvนผูGกำหนดรายชื่อ เพื่อแตDงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือก เพื่อใหGกระบวนการสอบคัดเลือก เปvนไปดGวยความเรียบรGอย โปรDงใส ตรวจสอบไดG โดย
คณะกรรมการดังกลDาวในแตDละคณะ/วิทยาลัยจะเปvนผูGกำหนดจำนวนที่จะเป≤ดรับสมัคร แผนการศึกษา
คุณสมบัติของผูGสมัคร คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา รายละเอียดการสอบ คDาธรรมเนียมการศึกษาในแตD
ละหลักสูตร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยฯ จะทำการรวบรวมรายละเอียดจากทุกหลักสูตรที่ทำการเป≤ดรับนักศึกษา
เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแมDโจG เรื่องการรับสมัครเขGาศึกษาตDอระดับบัณฑิต พรGอมกันนี้ บัณฑิต
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วิทยาลัย โดยคณะทำงานดGานการประชาสัมพันธX จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธXหลักสูตรที่
เป≤ดรับสมัคร รวมถึงการจัดทำสื่อตDาง ๆ เพื่อทำการเผยแพรDประชาสัมพันธX เชDนปïายโฆษณาตามจุดตDาง ๆ
การจัดทำแผDนพับเพื่อเผยแพรDการรับสมัคร การจัดทำสปอทโฆษณาเพื่อเผยแพรDประชาสัมพันธXทางสถานี
วิทยุ การสDงแผDนพับประชาสัมพันธXไปยังหนDวยงานตDาง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ที่เปvนกลุDมเปïาหมาย

ผูGสนใจสามารถสมัคร 2 ชDองทาง คือ 1.สมัครดGวยตนเอง ณ ที่ทำการบัณฑิตวิทยาลัย 2.สมัคร
ทางหนGาเว็บไซตXบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบเอกสารการสมัครเขGาศึกษาตDอ
รวมถึงคุณสมบัติของผูGสมัครสอบเขGาศึกษาตDอ ใหGเปvนไปตามเกณฑXการรับสมัคร และรับชำระคDาสมัคร
จากนั้นเมื่อครบกำหนดเวลารับสมัครบัณฑิตวิทยาลัยจะทำการรวบรวมเอกสารหลักฐาน รวมถึงจัดสDง
รายชื่อผูGสมัครไปยังแตDละหลักสูตรเพื่อใหGคณะกรรมการสอบดำเนินการพิจารณาเอกสารการสมัครเขGา
ศึกษาตDอ และคุณสมบัติของผูGสมัครสอบเขGาศึกษาตDออีกครั้งหนึ่ง
8. 2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated
หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตร มีการกำหนด ประเมินและเกณฑXการคัดเลือกสมัครนักศึกษา
เขGาเรียนในหลักสูตรฯ เปvนไปตามที่ไดGกำหนดไวGใน มคอ.2 จากแนวคิดและปรัชญาของหลักสูตรสหวิทยา
การเกษตรคือ การบูรณาการศาสตรXหลายศาสตรXโดยมีการเกษตรเปvนแกนกลาง เพื่อสรGางโจทยXวิจัยของ
นักศึกษา ดังนั้นการรับนักศึกษาเพื่อเขGามาเรียนจึงเป≤ดกวGางใหGกับนักศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งที่มาจาก
สังคมศาสตรX และวิทยาศาสตรX และคุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาคือตGองสำเร็จการศึกษาที่จบในระดับ
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ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการขGาราชการพลเรือน (สำนักงานก.พ.) รับรอง
มีความสนใจในการเกษตร ดังนั้นในการดำเนินงานการรับและคัดเลือกนักศึกษา ตั้งแตDปJ 2557 เปvนตGนมา
มีการกำหนดเกณฑXการคัดเลือกนักศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร โดยเกณฑXการรับและ
คัดเลือกนักศึกษามาจากความสอดคลGองกันระหวDางความตGองการทำงานวิจัยของนักศึกษาและความ
เชี่ยวชาญของอาจารยXในหลักสูตร นักศึกษาสามารถตรวจสอบกรอบงานวิจัยของหลักสูตรไดGจากเอกสาร
แนะนำหลักสูตร หลักสูตรไดGกำหนดใหGผูGสมัครมีการสอบขGอเขียนแนวคิดวิจัยทางสหวิทยาการเกษตร และ
สอบสัมภาษณX โดยคณะกรรมการสอบคือผูGรับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนจากอาจารยXประจำหลักสูตร
หรืออาจารยXผูGสอน และใหGคะแนนประเมินความพรGอมของนักศึกษาจากการสอบขGอเขียน และสอบ
สัมภาษณX หลังจากนั้นจึงจัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาจากผลการประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยูD
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา และประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา
8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload
หลั กสู ตรสาขาสหวิ ทยาการเกษตร มี วาระการประชุ มเรื ่ องการติ ดตามความกG า วหนG า ของ
นักศึกษาในการประชุมผูGรับผิดชอบหลักสูตรในทุกครั้ง เพื่อติดตามความกGาวหนGาของนักศึกษาทุกคนใน
หลั ก สู ต ร ผD า นระบบบริ ก ารการศึ ก ษา และแบบรายงานความกG า วหนG า ของนั ก ศึ ก ษาเพื ่ อ ติ ด ตาม
ความกG า วหนG า ของนั ก ศึ ก ษา และใหG ค ำแนะนำในการกำหนดจำนวนและรายวิ ช าที ่ น ั ก ศึ ก ษาตG อ ง
ลงทะเบียนในแตDละเทอมการศึกษาและเปvนไปตามเกณฑXของหลักสูตรฯ นอกจากนี้ในรายวิชา บส593
สัมมนา 3 และบส594 สัมมนา 4 นักศึกษาจะตGองรายงานความกGาวหนGาของตัวเองใหGกับคณาจารยXใน
หลั ก สู ต รทราบเพื ่ อ รั บ คำแนะนำ และขG อ คิ ด เห็ น ตD า งๆซึ ่ ง ถื อ เปv น อี ก ชD อ งทางหนึ ่ ง ในการติ ด ตาม
ความกGาวหนGานักศึกษา
เมื่อสิ้นสุดแตDละภาคการศึกษา เจGาหนGาที่งานบริการวิชาการจะทำการสรุปผลการเรียน สDงมายัง
ประธานหลักสูตร หากมีขGอผิดปกติ ประธานหลักสูตรจะหารือกับอาจารยXที่ปรึกษา อาจารยXผูGสอนหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสายวิชา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะตDอไป ในกรณีที่มี
ปéญหาจะเชิญนักศึกษาเขGาพบเพื่อหารือถึงวิธีการแกGไขปéญหา
จากการติดตามผลการเรียนนักศึกษากรณีที่ไมDสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่
กำหนดเปvนผลมาจาก
1. ผลงานตีพิมพXยังไมDครบตามเงื่อนไข หรืออยูDระหวDาการการตอบรับการตีพิมพX หลักสูตรไดGมี
การปรับปรุงโดยการจัดใหGการเสริมทักษะการเขียนบทความวิจัยจากอาจารยXภายนอก นักศึกษาสามารถ
นำเอาแนวทางการเขียนบทความวิจัยไปใชGในการทำเอกสารเผยแพรDผลวิจัย ทำใหGในปJ 2562 นักศึกษามี
บทความวิจัย เงื่อนไขภาษาอังกฤษ นักศึกษาไมDผDานการสอบภาษาอังกฤษ ทำใหGนักศึกษา ตGองเขGามา
เรียนใหมD
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2. ทั้งนี้หลักสูตรไดGมีการปรับปรุงโดยการจัดใหGการสอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ เพื่อ
ชDวยใหGนักศึกษาสามารถสอบผDานภาษาอังกฤษไดG และในปJการศึกษา 2/2562 มหาวิทยาลัยไดGปรับลด
คะแนนภาษาอังกฤษลง จึงทำใหGนักศึกษามีโอกาสสDงโครงรDางวิจัยและเริ่มงานวิจัยไดGเร็วขึ้น ทำใหGในปJที่
ผDานนักศึกษาผDานภาษาอังกฤษทุกคน และนักศึกษาสามารถนำเอาแนวทางการเขียนบทความวิจัยไปใชGใน
การทำเอกสารเผยแพรDผลวิจัยทำใหGในปJนี้มีบทความวิจัยจำนวนมาก
3. การมอบหมายอาจารยXนอกคณะใหGเปvนผูGประธานกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งทำหนGาที่รับผิดชอบ
การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา ทำใหGอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตรตGองหาแนวทางในการติดตามหรือ
การควบคุมวิทยาการนิพนธXหลายชDองทางเชDน การจัดสัมมนาเพื่อใหGนักศึกษาพัฒนางานวิจัยแลGวนำมา
รายงานในการสัมมนาทุกภาคการศึกษา การใหGนักศึกษารายงานความกGาวหนGาผDานอาจารยXที่ปรึกษาใบ
แบบฟอรXมการประเมินงานวิจัยของนักศึกษาสDงใหGหลักสูตรทุกภาคการศึกษา เปvนตGน
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability
หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรมีระบบและกลไกการควบคุมดูแลการใหGคำปรึกษาวิทยานิพนธX
ตั้งแตDกDอนเริ่มเขGามาศึกษา โดยใหGผูGรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองคXความรูGที่แตกตDางกันชDวยในการพิจารณา
กลั่นกรองหัวขGองานวิจัยของนักศึกษา และใหGคำแนะนำตั้งแตDในกระบวนการรับสมัคร ระหวDางการเรียน
การสอนในภาคการศึกษา และการประชุมวิชาการของหลักสูตรประจำภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุง
งานวิจัยใหGดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในรายวิชา บส593 สัมมนา 3 และบส594 สัมมนา 4 หลักสูตรยังมี
บริการใหGนักศึกษานัดหมายเพื่อเขGารับคำแนะนำเปvนการสDวนตัวกับอาจารยXที่ปรึกษาในรายวิชาอีกดGวย
หลักสูตรฯ ไดGกำหนดใหGอาจารยXผูGรับผิดชอบรายวิชาสัมมนา เปvนอาจารยXพี่เลี้ยงแนะนำ ใหG
คำปรึกษานักศึกษาในการพัฒนาหัวขGอวิทยานิพนธX โดยในการเรียนการสอนวิชาสัมมนา อาจารยXผูGสอนไดG
จัดใหGมีการนำเสนอของนักศึกษา โดยกำหนดใหGมีการนำเสนอจำนวน 2 ครั้งตDอภาคการศึกษา และในการ
นำเสนอครั้งสุดทGายของภาคการศึกษาจะมีอาจารยXผูGทรงคุณวุฒิที่คาดวDาจะเปvนอาจารยXที่ปรึกษาเขGามารับ
ฟéงการนำเสนอของนักศึกษาเพื่อชี้แนะ นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดGกำหนดแนวทางในการสรGางความเข็ม
แข็งใหGกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธX โดยจะใหGนักศึกษาเขGาอบรมการใชGหGองสมุดโดย
วิทยากรจากหGองสมุดเพื่อใหGนักศึกษาสามารถใชGเปvนเครื่องมือในการคGนหางานวิจัยจากฐานขGอมูลเพื่อ
นำมาใชGในการทำวิทยานิพนธX และจะพานักศึกษาเขGาเยี่ยมชมสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑX
การเกษตร และสถาบั น บริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑX เพื ่ อ เรี ย นรู G ก ารใชG
หGองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรXสำหรับการทำวิทยานิพนธXดGวย
มหาวิทยาลัย ไดGใหGความสำคัญกับงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งเปvนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ควบคูDกับการเรียนการสอน อันจะสDงผลใหGนักศึกษาที่ผDานกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดสามารถใชGทักษะและประสบการณXในการเขGารDวมกิจกรรมตDาง ๆ ไปพัฒนาทักษะการเรียนรูGและ
วิชาชีพที่อยูDนอกเหนือตำราเรียน ใหGเปvนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคXมีการพัฒนาสติปéญญา สังคม
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อารมณX รDางกาย ความเปvนผูGนำ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษา ใหGเปvนไปตาม
ขGอบังคับมหาวิทยาลัยแมDโจG วDาดGวยกิจกรรมนักศึกษา ผDานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ประกาศมหาวิทยาลัยแมDโจG เรื่อง การกำหนดโครงสรGางกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดใหGนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเขGารDวมในลักษณะบังคับ) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะกำหนด กิจกรรมเลือกเสรี
(ประเภทกิจกรรม)อาทิเชDน ประกาศ หลักเกณฑXการเขGารDวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและประกาศกำหนด
กิจกรรมบังคับเลือก และประกาศการเทียบคDาประสบการณXจากการเขGารDวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่ง
เปvนการเทียบประเภทประสบการณXกิจกรรมดGานพัฒนานักศึกษา และการเทียบจำนวนชั่วโมงการเขGารDวม
กิจกรรม เพื่อนำไประบุเปvนประวัติดGานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน “ตัวอยDางใบรายงานผลการเขGารDวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร” ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใชGใบรายงานผลดังกลDาวควบคูDกับใบรายงาน
ผลการศึกษา (transcript) ในการสมัครงาน สามารถสรGางความมั่นใจใหGกับผูGใชGบัณฑิตวDานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีความรูGและประสบการณXนอกเหนือตำราเรียนโดยผDานกิจกรรมตDาง ๆ สรGางโอกาสในการ
จGางงานใหGแกDนักศึกษา และเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการใหGแกDนักศึกษา สามารถตรวจสอบประวัติ
การเขGารDวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรผDานเว็บไซตX www.msat.mju.ac.th ซึ่งในเว็บไซตXดังกลDาวมีการ
ประชาสัมพันธXการเขGารDวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขDาวสารกิจกรรม ประวัติดGานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และการแสดงขGอมูลนักศึกษาที่เปvนนักกิจกรรมดีเดDน เพื่อสรGางแรงจูงใจใหGกับนักศึกษาในการเขGารDวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย คณะ หลั ก สู ต ร สามารถติ ด ตามจำนวนนั ก ศึ ก ษาที ่ เ ขG า รD ว ม
กิจกรรมดGานตDางๆ ไดGจากระบบ ขGอมูลการเขGารDวมกิจกรรมของนักศึกษา (mju.ac.th) โดยการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ทุกกิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร มีการเก็บขGอมูล
และการประเมินผลครบถGวนทุกโครงการอยDางเปvนระบบ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
(mju.ac.th) เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการดำเนินโครงการดGานการพัฒนานักศึกษานอก
หGองเรียน และนำผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไปวิเคราะหXทบทวน ปรับปรุง และนำไปใชGประโยชนX
ในการพัฒนากร
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education
and research as well as personal well-being
หลักสูตรฯ ไดGมีการจัดหGองพักใหGแกDนักศึกษาในลักษณะหGองสDวนกลางซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก
เชDนตูGเย็น เครื่องทำความรGอน ไมโครเวฟ เครื่องดื่มชงสำเร็จรูปบริการ นักศึกษาสามารถเขGามาใชGบริการไดG
ทั้งชDวงระหวDางพักของชั่วโมงเรียน ชDวงทำงานระหวDางวัน หรือวันวDางใดๆ ในเวลาราชการ (รูปที่ 8.5.1 และ
8.5.2)
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รูปที่ 8.5.1 หGองพักสDวนกลางที่ทางหลักสูตรจัดไวGใหGกับนักศึกษาไดGใชGพักผDอนและทำงาน

รูปที่ 8.5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกตDางๆในบริเวณหGองพักสDวนกลางสำหรับนักศึกษา

69
หลักสูตรฯ มีบริการหนังสืออDานเพิ่มเติมความรูG โดยสDวนใหญDเปvนหนังสือที่เกี่ยวขGองกับสาขาวิชา
เลDมโครงรDางวิจัย เลDมวิทยานิพนธXและวิทยานิพนธX ใหGนักศึกษาไดGยืมอDาน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถ
สั่งซื้อหนังสือเฉพาะหลักสูตรที่ตGองการใหGมีจัดวางในชั้นหนังสือของสาขาสหวิทยาการเกษตรไดG โดยแจGง
กับทางเจGาหนGาที่ประจำหลักสูตร เพื่อประสานงานไปทางหGองสมุดใหGจัดซื้อหนังสือเขGามาในหลักสูตร
หลักสูตรฯ ไดGจัดใหGมีโครงการโฮมรูม ในบDายวันศุกรXใดศุกรXหนึ่งของแตDละเดือน โดยในวันศุกรXที่มี
ชั่วโมงโฮมรูม คณาจารยXจะซื้อขนม ผลไมG และอาหารมาไวGเผื่อนักศึกษา ซึ่งในบางครั้งนักศึกษาก็นำ
อาหารมารDวมรับประทานดGวย เปvนการเสริมสรGางสัมพันธภาพระหวDางอาจารยXและนักศึกษา นอกจากนี้
ทางหลักสูตรยังไดGจัดเลี้ยงปJใหมD จัดงานทอดกฐินสาขา เพื่อเปvนการสรGางเสริมสภาพแวดลGอมทางจิตใจ
รDวมดGวย
นอกจากหGองพัก สิ่งสนับสนุนการเรียนรูG และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลักสูตรจัดใหGแลGว
นักศึกษาสามารถใชGสิ่งสนับสนุนการเรียนรูGและสถานที่ตDางๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัยไดG เชDน
หGองสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักหอสมุด หอพักนักศึกษา อาคารโรงอาหาร หGอง
พยาบาล ศูนยXกีฬาในรDมและสนามกีฬากลางแจGงตDางๆ
นักศึกษาของหลักสูตรสามารถGบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมDโจG ซึ่งเปvนหนDวยงานที่ทำ
หนGาที่เปvนศูนยXกลางในการใหGบริการสารสนเทศ การใหGบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการศึกษาใน
ระบบตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การศึกษาคGนควGาและวิจัย มีผูGรับบริการที่เปvน
กลุ D ม เปï า หมาย ไดG แ กD นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาจารยX บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก สำนักหอสมุดเปvนอาคารเอกเทศ 3 ชั้น ตั้งอยูD ณ อาคารวิภาต บุญศรี
วังซGาย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10,500 ตารางเมตร ในปJการศึกษา2563 สำนักหอสมุดเป≤ดใหGบริการ ดังนี้ 1) เป≤ด
ภาคการศึกษา เป≤ดใหGบริการ วันจันทรX ถึง วันศุกรX เวลา 8.30 น. - 19.00 น. วันเสารX ถึง วันอาทิตยX
เวลา 10.00-18.00 น. 2) ภาคการศึกษาฤดูรGอน เป≤ดใหGบริการ วันจันทรX ถึง วันศุกรX เวลา 8.30 น. 16.30 น. 3) วันหยุดนักขัตฤกษXป≤ดใหGบริการ
ในปJการศึกษา 2563 สำนั กหอสมุ ดไดG ดำเนิ นการบริ หารจั ดการพื ้ นที ่ ใหG บริ การทางดG าน
กายภาพเพื่อสรGางบรรยากาศในการเรียนรูG ดังนี้
ดGานกายภาพ
1) ชั้น 1 เปvนพื้นที่นั่งอDาน Co-Working Space และหGอง Study Room จำนวน 4 หGอง พรGอม
ทั้งอุปกรณXเพื่อการสDงเสริมการเรียนรูGไดGแกD คอมพิวเตอรX iMac จำนวน 6 เครื่อง กลDอง Studio box
จำนวน 2 ชุด และ Smart TV จำนวน จำนวน 11 เครื่อง
2) ชั้น 2 จัดมุม Snap zone เพื่อเปvนพื้นที่ผDอนคลาย มุมนั่งอDานกับพื้น และหGอง Study Room
จำนวน 1 หGอง
3) ชั้น 3 หGอง Silent zone หGอง Study Room จำนวน 5 หGอง และ จัดแสดงนิทรรศการถาวร
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแมDโจG
ดGานทรัพยากรสารสนเทศ
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สำนั ก หอสมุ ด มี ก ารจั ด หาและใหG บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศที ่ ห ลากหลายครอบคลุ ม ทุ ก
สาขาวิชาที่เป≤ดสอนในมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพX โดยจัดแบDงตามลักษณะประเภท
ของสิ่งพิมพX เพื่อใหGผูGใชGบริการสามารถเขGาถึงไดGอยDางสะดวกและรวดเร็ว ตามคอลเล็กชั่น เชDน คอลเล็กชั่น
หนังสือพยาบาลศาสตรX คอลเล็กชั่นหนังสือใหมD 5 ปJ คอลเล็กชั่นหนังสือพ็อกเก็ตบุ±คสX คอลเล็กชั่นหนังสือ
นวนิ ย าย เปv น ตG น อี ก ทั ้ ง ยั ง ใหG บ ริ ก ารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สX เชD น E-Book, E-Journal, Online
Database รวมถึงสื่อโสตทัศนX
ดGานการบริการ
สำนักหอสมุดจัดใหGมีบริการพื้นฐาน และบริการเชิงรุก เพื่อสDงเสริมการเรียนการสอน การทำวิจัย
และสD งเสริ มการเรี ยนรู G ดั งนี ้ บริ ก ารพื ้ น ฐาน ไดG แกD บริ การสารสนเทศ บริ การยื ม-คื นทรั พยากร
สารสนเทศ บริการตอบคำถามและชDวยการคGนควGา บริการฝ∞กอบรมการสืบคGนสารสนเทศ บริการ
ฐานขGอมูลออนไลนX บริการใหGคำปรึกษาการวิจัย หGองศึกษาคGนควGาสำหรับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย หGอง
ศึกษาคGนควGาสำหรับอาจารยX บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการนำชมหGองสมุด บริการยืมระหวDาง
หGองสมุด (Interlibrary Loan Service) บริการยืม- คืนระหวDางหGองสมุดรDวมกัน (Reciprocal Borrowing
Service) บริการอินเทอรXเน็ต บริการคGนหาหนังสือ บริการหGองศึกษากลุDม บริการหGองอDานสDวนบุคคล
(Individual Rooms) บริ ก ารพื้ น ที ่ น ั ่ ง อD า น บริ ก าร Article Delivery (การสแกนบทความวารสาร
ตDางประเทศ) บริการ NetFlix ดูหนังออนไลนX บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแมDโจGและขGอมูลทGองถิ่น
และบริการสื่อมัลติมีเดีย บริการเชิงรุก ไดGแกD บริการ Book Delivery จัดสDงหนังสือทางไปรษณียXและ
ภายในมหาวิทยาลัย บริการ Library For ToBiz เปvนการบูรณาการการเรียนการสอนรDวมกันกับคณะ
พัฒนาการทDองเที่ยว และ บริการ Library Exclusive Course เปvนการบูรณาการการเรียนการสอน
รDวมกันกับคณะศิลปศาสตรX คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรX และวิทยาลัย
พลังงานทดแทน
ทั้งนี้ สำนักหอสมุดไดGเป≤ดใหGมีบริการผDานระบบออนไลนX เพื่อความสะดวกแกDผูGรับบริการที่
ตGองการใชGบริการโดยไมDจำเปvนตGองมาใชGบริการที่หGองสมุดสำนักหอสมุด ดังนี้
1. การใหGบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสX ไดGแกD ฐานขGอมูล E-book และ E-Journal
ผDานทางเว็บไซตXสำนักหอสมุด (https://library.mju.ac.th/2020/category/databases/) ผูGรับบริการ
สามารถเขGาใชGงานทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสXภายใตGเครือขDายของมหาวิทยาลัยไดGโดยไมD
ตGองเดินทางมาหGองสมุด
2. การสืบคGนฐานขGอมูลสำนักหอสมุด ผูGรับบริการสามารถสืบคGนผDานชDองทางชDองทางเว็บไซตX
สำนักหอสมุด www.library.mju.ac.th และ เพื่อสืบคGนทรัพยากรสารสนเทศ
http://opac.library.mju.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx
3. บริการตอบคำถามและชDวยการคGนควGา ผูGรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดตDาง ๆ ผDาน
ชDองทาง ดังนี้ 1) เว็บไซตXสำนักหอสมุด ( www.library.mju.ac.th ) โดย กดคลิกใชGบริการที่ปุΩมแชท 2)
Facebook เพจ MJU Library และ 3) เบอรXโทรศัพทX 053-873510 เพื่อสอบถามการใชGบริการ การ
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เขGาถึงบริการ การบริการชDวยการคGนควGา รวมถึงขGอมูลตDาง ๆ เกี่ยวกับสำนักหอสมุด โดยจะมีเจGาหนGาที่
ใหGบริการประจำทุกชDองทาง
4. บริการฝ∞กอบรมการสืบคGนสารสนเทศผDานระบบออนไลนX ดGวยโปรแกรม Microsoft Team
เพื่อการเขGาถึงของผูGรับบริการในการอบรมใหGมากยิ่งขึ้น
5. บริการตรวจสอบหนี้คงคGางและหนังสือคGางสDง https://library.mju.ac.th/2020/checkdebt
6. บริการจองหGองออนไลนX https://library.mju.ac.th/2020/study-room-2/
7. บริการยืมหนังสือตDอ https://library.mju.ac.th/2020/renew-book/
8. การแนะนำหนังสือเขGาหGองสมุด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtFWJItrGmhfyl-Ej8_pQSidAyBqzu3zLHT04lKMjRAMXA/viewform
ดGานสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
สำนักหอสมุดไดGคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เอื้อตDอบรรยากาศการเรียนรูG และความปลอดภัย
โดยไดGมีการดำเนินการ ดังนี้
1) แสงสDองสวDางภายในอาคาร ใชGหลอดไฟชนิด LED เพื่อใหGไดGแสงสวDางที่ไดGมาตรฐานและ
ประหยัดพลังงาน
2) เครื ่ อ งปรั บ อากาศ ไดG ม ี ก ารทำความสะอาดเครื ่ อ งปรั บ อากาศและเปลี ่ ย นไสG ก รอง
เครื่องปรับอากาศเปvนประจำ
3) หGองสุขา ไดGมีการดูแลและทำความสะอาดอยDางสม่ำเสมอเพื่อใหGถูกสุขลักษณะ (1) TOR
พนักงานทำความสะอาด 2) ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด)
4) ความปลอดภัย ไดGแกD 1) ติดตั้งกลGองวงจรป≤ดเพิ่มทั่วทั้งอาคาร 2) จัดเตรียมความพรGอมเมื่อ
เกินอัคคีไฟ เชDน มีปïายหนีไฟทั่วทั้งอาคาร พื้นที่ทางหนีไฟไมDมีสิ่งกีดขวาง 3) จัดฝ∞กอบรมและซักซGอมการ
หนีไฟเปvนประจำทุกปJ 4) ปรับปรุงภูมิทัศนXโดยรอบสำนักหอสมุด อีกทั้งมหาวิทยาลัยไดGจัดเจGาหนGาที่
รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความเรียบรGอยของอาคาร
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สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 8 คุณภาพผูcเรียน
ขcอ
คุณภาพผูcเรียน
8.1 มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบาย
การรับนักศึกษาเขGาเรียนและเกณฑXการรับนักศึกษา
เขGาศึกษาในหลักสูตรอยDางชัดเจนและเปvนปéจจุบัน [1]
8.2 มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑX
ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]
8.3 มีระบบในการติดตามความกGาวหนGา ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนขอนักศึกษาที่เพียงพอ [3]
8.4 มีการจัดใหGคำแนะนำทางวิชาการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การแขDงขันของนักศึกษา และบริการ
สนับสนุนนักศึกษาดGานตDางๆ เพื่อปรับปรุงการ
เรียนและความรูG ทักษะและความสามารถในการ
ทำงาน [4]
8.5 มีสภาพแวดลGอมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สรGาง
เสริมการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะ
สDวนบุคคล [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 8 – คุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
ย่อย
8.1 หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการ การ
พัฒนาระบบติดตาม และใช้งานเต็มรูปแบบ
8.2 ประเมินกระบวนการ สำหรับการรับนักศึกษา ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนักศึกษาจน
และคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตร
สำเร็จการศึกษา
8.3 มีระบบและเครื่องมือใช้ติดตามความก้าวหน้า
8.4 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
8.5 รายบุคคล
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Criterion 9 : สิ่งอำนวยความสะดวกต"าง ๆ และโครงสรcางพื้นฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ<คุณภาพที่ 9
1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใชGดำเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศตDาง ๆ
เพียงพอ
2. มีเครื่องมือทันสมัย พรGอมใชGและมีประสิทธิภาพในการใชGประโยชนX
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใชGทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงคXของหลักสูตรที่ศึกษาไดGเหมาะสม
4. มีการติดตั้งหGองสมุดดิจิตอลเพื่อปรับขGอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหGทันสมัยกGาวหนGา
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตGองการของบุคลากรและนักศึกษา
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรXและโครงสรGางเครือขDายที่สามารถเขGาถึงไดGในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
โดยสามารถใชGประโยชนXทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารงานไดG
7. มีการกำหนดและดำเนินการมาตรฐานดGานสิ่งแวดลGอม สุขภาพ และ ความปลอดภัยรวมถึงการไดGรับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเขGาถึงใหGแกDผูGที่มีความจำเปvนพิเศษ
เกณฑ<คุณภาพที่ 9 – เกณฑ<ย"อย
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms,
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
หลักสูตรฯ บริหารจัดการหลักสูตรโดยใชGทรัพยากรรDวมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร และ คณะตDาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแมDโจG โดยมีสถานที่ทำการของหลักสูตรอยูDที่ ชั้น 6 ของ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และหลักสูตรไดGมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูGของ
นักศึกษา ไดGแกD จัดหGองพักสDวนตัว และหGองพักรวมสำหรับนักศึกษาเพื่อใหGนักศึกษาสามารถใชGเปvนที่
พบปะแลกเปลี่ยนรDวมกัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไวGบริการเชDน เกGาอี้ โต±ะทำงาน ตูGเย็น
กระติกน้ำรGอน เปvนตGน
1. หGองเรียนและหGองปฏิบัติ ของหลักสูตร
1.1 หG อ งเรี ย น จำนวน 2 หG อ ง รวมถึ ง สิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ไดG แ กD
projector, computer, printer โต±ะและเกGาอี้
1.2 หG องปฏิ บั ติ จำนวน 2 หG อง รวมถึ งสิ ่ งสนั บสนุ นการทำวิ จั ยพื ้ นฐาน ไดG แกD
สารเคมี อุปกรณXวิทยาศาสตรX เครื่องแกGว เชDน บีกเกอรX หลอดทดลอง เปvนตGน เพื่อใชG
ในงานทดลองในงานวิจัยของนักศึกษา
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2. หG องเรี ยนและหG องปฏิ บั ติ ภายนอกหลั กสู ตร เชD น หG องเรี ยนและหG องปฏิ บั ติ การคณะ
วิทยาศาสตรX คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑX และอุทยานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เปvนตGน
3. โรงเรือนทดลองสำหรับปลูกพืช ภายนอกหลักสูตร เชDน โรงเรือนปลูกพืชระบบป≤ด และ
โรงเรือนพลาสติกควบคุมสภาพแวดลGอม สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

ภาพที่ 9.3.1 แสดงปลูกระบบป≤ด ขนาด5 x 8 เมตร ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้
การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

ภาพที่ 9.3.2 แสดงปลูกกัญชาระบบป≤ด ขนาด 4 x 6 เมตร ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education
and research
หGองสมุดที่มีไวGใหGบริการกับนักศึกษาในหลักสูตรนั้น นักศึกษาสามารถใชGบริการหGองสมุดคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร (เอกสารอGางอิงที่ C 9.2.2) นอกจากนี้หลักสูตรยังไดGจัดเตรียม
วารสารและหนังสือบางสDวนไวGภายในหGองทำการหลักสูตร และนักศึกษาสามารถใชGบริการสำนักหอสมุด
ไดG มีบริการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกสX บริการยืมหนังสือขGามมหาวิทยาลัย บริการสั่งซื้อหนังสือ หรือ
วารสาร รวมถึงบริการอื่น ๆ
สำนักหอสมุดเปvนศูนยXกลางในการใหGบริการทางวิชาการในการสืบคGนขGอมูลทางวิชาการดGานตDาง
ๆ ดGวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การเรียนรูGและการวิจัย ใหGกับผูGรับบริการ
กลุDมเปïาหมาย ไดGแกD นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยX บุคลากรของมหาวิทยาลัย
และบุ ค คลภายนอก มี ก ารดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศตามแผนพั ฒนาทรั พ ยากร
สารสนเทศและนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยใหGสอดคลGองกับหลักสูตรที่มีการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการคGนควGาวิจัย (อGางอิง : 9.2 (1) แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนั ก หอสมุ ด ประจำปJ ง บประมาณ 2562 9.2 (2) นโยบายการจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศของ
สำนักหอสมุด) ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผูGรับบริการสามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ตGองการเขGามายังสำนักหอสมุด ผDานชDองทางตDาง ๆ ไดGแกD แบบฟอรXมเสนอซื้อออนไลนX การ
เสนอซื้อผDานการติดตDอเจGาหนGาที่ดGวยตนเอง และดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามหลักเกณฑXและนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด นอกจากนี้ มีการจัดโครงการ Maejo Book Fair ขึ้นเปvน
ประจำทุกปJ เพื่ออำนวยความสะดวกใหGอาจารยX นักศึกษา และบุคลากร สามารถเลือกซื้อหนังสือที่
เกี่ยวขGองกับสาขาวิชาไดGโดยสะดวก มีรGานหนังสือและสำนักพิมพXใหGเลือกหลากหลาย (อGางอิง : 9.2 (3)
รายงานโครงการ Maejo Book Fair 2020) มีการจัดโครงการ Direct Purchasing เพื่อนำเสนอหนังสือที่
เกี่ยวกับสาขา หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน โดยใหGอาจารยXชDวยคัดเลือกเพื่อนำมาใหGบริการในหGองสมุด
ในปJการศึกษา 2562 ไดGจัดกิจกรรมเชิงรุก Direct Purchasing จำนวน 2 คณะ ไดGแกDคณะสัตวศาสตรX
และเทคโนโลยี และวิทยาลัยพลังงานทดแทน (อGางอิง : 9.2 (4) รายงานโครงการ Direct Purchasing)
ปéจจุบัน สำนักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ใหGบริการ ที่สอดคลGองกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิ ท ยาลั ย จำนวน 16 คณะ 112 หลั ก สู ต ร ( https://library.mju.ac.th/eoffice/doccenter/file/2020/0001085.pdf) ประกอบดGวยหนังสือภาษาไทย 139,516 เลDม หนังสือ
ภาษาตDางประเทศ 36,165 เลDม วารสารภาษาไทย 942 รายชื่อ วารสารภาษาตDางประเทศ 469 รายชื่อ
สื่อโสตทัศนวัสดุ 5,585 รายชื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกสX 969 รายชื่อ ( https://library.mju.ac.th/eoffice/doccenter/file/2020/0001053.pdf) วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สX 12 รายชื ่ อ ฐานขG อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสX 15 ฐาน และโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม 1 โปรแกรม ไดGแกD 1) ACM Digital
Library 2) IEEE/IET Electronic Library (IEL) 3) Web of Science 4) ProQuest Dissertation &
Theses Global 5) SpringerLink Journal 6) American Chemical Society Journal (ACS) 7)
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Emerald Management (EM92) 8) Academic Search Complete (ASC) 9) EBSCO Discovery
Service ( EDS) Plus Full Text 1 0 ) Computer & Applied Sciences Complete ( CASC) 1 1 )
ScienceDirect 12) iQNewsClip 13) Jstor Life Sciences Collection 14) Jstor Life Business
Collection 15) CABI Database แ ล ะ
16) โ ป ร แ ก ร ม EndNote
(https://library.mju.ac.th/2020/category-databases/) โดยผูGรับบริการสามารถเขGาถึงฐานขGอมูล
ผDานระบบออนไลนXที่มีใหGบริการผDานทางอินเทอรXเน็ตไดGตลอด 24 ชั่วโมง ใหGบริการหนังสือดGวยการจัดชั้น
หนังสือโดยแบDงหมวดหมูDตามแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ใหGบริการยืมและรับ
คืนหนังสือดGวยระบบ Barcode ผDานระบบหGองสมุดอัตโนมัติ ALIST ใหGบริการสืบคGนสารสนเทศผDาน
OPAC โดยมี Single Search Service เปvนเครื่องมือชDวยในการสืบคGนขGอมูลจากหลายแหลDงภายในการ
คGนครั้งเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของผูGรับบริการ
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support
education and research (มีหcองปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย)
หลักสูตรฯ มีหGองปฏิบัติระดับพื้นฐาน จำนวน 2 หGอง รวมถึงสิ่งสนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐาน
ไดGแกD สารเคมี อุปกรณXวิทยาศาสตรX เครื่องแกGว เชDน บีกเกอรX หลอดทดลอง เปvนตGน เพื่อใชGในงานทดลอง
ในงานวิจัยของนักศึกษา นอกจากหGองปฏิบัติการพื้นฐานแลGวยังมีหGองปฏิบัติการที่อยูDภายใตGการกำกับดูแล
ของอาจารยXผูGรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยXประจำหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถใชGสำหรับการทำดุษฎี
นิพนธX และขอความอนุเคราะหXใชG เชDน หGองปฏิบัติการศูนยXวิจัยเกษตรสมัยใหมD ที่มีหGองปลูกระบบป≤ด
ขนาด5 x 8 เมตร จำนวน 1 หGอง หGองปฏิบัติการอีกจำนวน 1 หGอง กลGองจุลทรรศนXแบบเปลDงแสงฟลูออ
เรสเซนตX กลGองจุลทรรศนXแบบเปลDงแสงธรรมดาพรGอมชุดถDายภาพ เครื่องวัดการสังเคราะหXแสง เครื่อง
สเปคโตโฟมิเตอรXแบบยูวี ตูGแชDแข็ง -20 และ -80 องศาเซลเซียส ตูGเขี่ยเชื้อ เครื่องเขยDาสารแบบควบคุม
อุณหภูมิไดGและแบบธรรมดา โรงเรือนควบคุมสภาพแวดลGอมขนาด 9.6 x 40 เมตร จำนวน 5 หลัง ที่
นักศึกษาสามารถขอใชGบริการสำหรับทำการวิจัยคGนควGาในงานดุษฎีนิพนธXที่เกี่ยวขGอง
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ภาพที่ 9.3.3 แสดงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเกษตรสมัยใหม่ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

ภาพที่ 9.3.4 โรงเรือนปลูกพืชในระบบ EVAP พร้อมชุดควบคุมสภาพแวดล้อม ขนาด 9.6 x 40 เมตร ณ
ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
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สำหรับงานวิจัยที่จำเปvนตGองใชGเครื่องมืออุปกรณXขั้นสูง และการตรวจวิเคราะหXที่ละเอียดตาม
มาตรฐาน ISO หรือเครื่องมือเฉพาะทางนักศึกษาสามารถขอใชGบริการจากหGองปฏิบัติในสังกัดทุก
หนDวยงานของมหาวิทยาลัยไดG ไดGแกD
หGองปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑXเปvน
หGองปฏิบัติการที่มุDงเนGนงานบริการวิเคราะหXทดสอบทางวิทยาศาสตรXในตัวอยDางดGานอาหาร
สินคGาการเกษตร และผลิตภัณฑX ตามระบบมาตรฐานหGองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ใหGบริการ
แกDนักศึกษา นักวิชาการ อาจารยX นักวิจัย โดยมีสDวนลดใหGแกDบุคลากรภายในรGอยละ 30 (อGางอิง
: คำขอใชGบริการ)
ใหGบริการใชGเครื่องมือวิเคราะหXทางวิทยาศาสตรX สำหรับการทำปéญหาพิเศษ งานวิจัย
และโครงการตDาง ๆ แกDนักศึกษา นักวิชาการ อาจารยX นักวิจัย ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
หนDวยงานภายนอก โดยมีสDวนลดใหGแกDบุคลากรภายในรGอยละ 50 มีบริการทั้งหมด 9 หGอง ไดGแกD
(อGางอิง : คำขอใชGบริการเครื่องมือ)
1.
หGองปฏิบัติการ HPLC, LCMS
2.
หGองปฏิบัติการ GC, GCMS
3.
หGองปฏิบัติการ AAS
4.
หGองปฏิบัติการ ICPMS
5.
หGองปฏิบัติการ Proximate
6.
หGองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
7.
หGองปฏิบัติการพันธุศาสตรXชีวโมเลกุล
8.
หGองปฏิบัติการกลGองจุลทรรศนXอิเล็กตรอน
9.
หGองปฏิบัติการสำหรับใชGเตรียมตัวอยDางที่เปvนเครื่องมือขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ทางสถาบันมีบริการหGองพักสำหรับนักศึกษาที่มาใชGบริการ รวมถึงการบริการใหGคำปรึกษา
ดGานการใชGเครื่องมือจากนักวิทยาศาสตรX
ใหGบริการการอบรมใหGความรูGเกี่ยวกับการใชGเครื่องมือดGานวิทยาศาสตรX และดGานระบบมาตรฐาน
หGองปฏิบัติการที่เกี่ยวขGองกับวิชาที่เรียน แกDนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to
support education and research
หลักสูตรฯ มีบริการคอมพิวเตอรXตั้งโต±ะ พรGอมเครื่องปริ๊นเตอรX จำนวน 2 ชุด ใหGบริการแกD
นักศึกษา นักศึกษาสามารถใชGในการทำขGอมูล รายงาน และการสืบคGนขGอมูลเพื่องานวิจัยไดG โดยระบบ
สารสนเทศดGานเครือขDายอินเตอรXเน็ต รDวมถึงเครื่องสDงสัญญาณและเครื่องขยายสัญญาณไดGรับความ
อนุเคราะหXและจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยผDานกองเทคโนโลยีดิจิทัล กองเทคโนโลยีดิจิทัลเปvนหนDวยงานที่
ใหGบริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การคGนควGาและวิจัย มีระบบ
เครือขDายอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรXเน็ตไรGสายสามารถใชGงานไดGตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดGรับ
จ ั ด ส ร ร ช D อ ง ส ั ญ ญ า ณ อ ิ น เ ท อ ร X เ น ็ ต (
http://www1.prtg.mju.ac.th/public/mapshow.htm?id=2222&mapid=1CFFDB42-C25C427D-BFC4-F355AA59F061) ดังนี้ ไดGรับจัดสรรจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (Uninet) มหาวิทยาลัยแมDโจG เชียงใหมD ชDองสัญญาณอินเทอรXเน็ต 1 Gbps ชDองสัญญาณ
อินเทอรXเน็ตไดGจากการทำ MOU รDวมกับบริษัท ทรู อินเทอรXเน็ต คอรXปอเรชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยแมDโจG
เชียงใหมD ชDองสัญญาณอินเทอรXเน็ต 1 Gbps มีระบบเครือขDายอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรXเน็ตไรG
สายสามารถใชGงานไดGตลอด 24 ชั่วโมง ทางมหาวิทยาลัยไดGมีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN
,MJU_WLAN_WebPortal และ Eduroam และในปJ 2562 ทางงานระบบเครื อ ขD า ยและบริ ก าร
อินเทอรXเน็ต ไดGเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus Portal เพิ่มขึ้นใน
สDวนของอาคารหอพักนักศึกษา อาคารแฟลตบุคลากร อาคารอำนวย ยศสุข และอาคารสำนักหอสมุด
โดยเปvนจุดบริการเครือขDายไรGสายที่ทันสมัย ครอบคลุมและทั่วถึงและในบริเวณอาคารที่ใหGบริการตDาง ๆ
เพื่อใหGบริการดGานการสืบคGนขGอมูล และทบทวนรายวิชาแกDนักศึกษา ภายในอาคารหอพักนักศึกษา โดยมี
จุดกระจายสัญญาณเครือขDายไรGสายทั้งมหาวิทยาลัยแมDโจGเชียงใหมD 549 จุดใหGบริการ โดยแบDงเปvนการ
ใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย MJU_WLAN ,MJU_WLAN_WebPortal จำนวน 358 จุดใหGบริการ และ
แบDงเปvนการใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย MJU_WLAN_Plus และ MJU_WLAN_Plus Portal จำนวน
191 จุดใหGบริการ นอกจากการใหGบริการระบบเครือขDายไรGสายที่ทางมหาวิทยาลัยแมDโจG ดำเนินการติดตั้ง
ใหGบริการแลGว ยังมีจุดกระจายสัญญาณเครือขDายไรGสายของ บมจ. แอดวานซX อินโฟรX เซอรXวิส (AIS)
จำนวน 850 จุดใหGบริการ และบมจ. ทรู อินเทอรXเน็ต คอรXปอเรชั่น (True) จำนวน 1,600 จุดใหGบริการ
(จุดใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย มหาวิทยาลัยแมDโจG) มีหGองบริการอินเทอรXเน็ต ณ อาคารเรียนรวม 70
ปJ สำหรับเปvนแหลDงสนับสนุนการเรียนการสอน และการคGนควGา ซึ่งมีใหGบริการทั้งหมด 3 หGองบริการ มี
เครื่องคอมพิวเตอรXใหGบริการทั้งหมด 278 เครื่อง โดยเป≤ดใหGบริการวันจันทรX-ศุกรX ตั้งแตDเวลา 8.00-20.00
น. และวันเสารX-อาทิตยX ตั้งแตD เวลา 8.00-17.00 น. จะป≤ดใหGบริการชDวงวันหยุดนักขัตฤกษX มีการ
ใหGบริการซอฟตXแวรXที่ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับนักศึกษา อาจารยX และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแมDโจG เพื่อเปvน
ประโยชนXสำหรับการเรียนการสอน โดนมีการใหGบริการดาวนXโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ฟรี ทั้ง
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Microsoft Windows (โปรแกรมลิ ข สิ ท ธิ ์ Microsoft บนเว็ บ ไซตX ก องเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ) ,Microsoft
Office (Microsoft Office 365 บนเว็บไซตXกองเทคโนโลยีดิจิทัล) รวมไปถึงซอฟตXแวรXสำหรับการเขียน
โปรแกรมและฐานขGอมูลทั้ง Microsoft Visual Studio และ Microsoft SQL Server การใหGบริการระบบ
เครื อ ขD า ยเสมื อ น (VPN : Virtual Private Network) การใชG ง านระบบอิ น เทอรX เ น็ ต จากภายนอก
มหาวิทยาลัย เสมือนการใชGงานระบบอินเทอรXเน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใชGในการคGนควGา สืบคGน
งานวิจัยหรือเอกสารตDาง ๆ จากระบบที่ทางสำนักหอสมุดใหGบริการ หรือสามารถเขGามาใชGงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารดGานงานคลัง มหาวิทยาลัยแมDโจG (ระบบ VPN บนเว็บไซตXกองเทคโนโลยีดิจิทัล)
และมีการใหGบริการโปรแกรมปïองกันไวรัสคอมพิวเตอรX (AntiVirus) สำหรับปïองกันการบุกรุก โจมตี
เครื่องคอมพิวเตอรXสDวนบุคคล สามารถใชGงานไดGฟรี (โปรแกรมปïองกันไวรัสคอมพิวเตอรX บนเว็บไซตXกอง
เทคโนโลยีดิจิทัล)
9. 5 The standards for environment, health and safety; and access for people with
special needs are defined and implemented
หลักสูตรฯไดGดำเนินการตามมาตรฐานดGานสิ่งแวดลGอมและความปลอดภัยตามมหาวิทยากำหนด
เชDน จัดจุดบริการทิ้งขยะในบริเวณหGองพักสDวนตัว หGองเรียน ใหGเพียงพอ มีการจัดแตDงทางเดินระหวDาง
ระเบียงทางเดินเขGาหGองพักหลักสูตรดGวยกระถางตGนไมGเพื่อใหGเกิดบรรยากาศรDมรื่น นอกจากนี้ทางคณะไดG
จัดสรรแมDบGานเพื่อดูแลทำความสะอาด ยามรักษาความปลอดภัย ประตูพรGอมระบบสแกนลายนิ้วมือ
ปïองกันบุคคลภายนอกขึ้นอาคารเรียนของคณะนอกเวลาราชการพรGอมระบบกลGองวงจรป≤ด และใน
สถานการณXการแพรDระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนDา 19 คณะวิศวกรรมฯ ไดGจัดใหGมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และ
ลงทะเบียนการเขGาออกตึก ตลอดจนมีจุดลGางมือดGวยเจลแอลกอฮอลX รวมไปถึงการประชาสัมพันธXใหG
บุคลากรในคณะไดGสวมหนGากาก และเวGนระยะหDางในการติดตDอประสานงาน
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สรุปเกณฑ<คุณภาพที่ 9 สิ่งอำนวยความสะดวกต"าง ๆ และโครงสรcางพื้นฐาน
สิ่งอำนวยความสะดวกต"าง ๆ และโครงสรcาง
ขcอ
1 2 3
พื้นฐาน
9.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใชGในการเรียนการสอน
และอุปกรณX (หGองบรรยาย หGองเรียน หGองทำ
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อสDงเสริม
การศึกษาและการทำวิจัย [1]
9.2 มีทรัพยากรตDาง ๆ ที่ใชGในหGองสมุดเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อสDงเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
[3,4]
9.3 มีหGองปฏิบัติการและอุปกรณXเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสDงเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2]
9.4 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงโครงสรGางพื้นฐานการเรียนรูGผDานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสXเพียงพอและทันสมัยเพื่อสDงเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6]
9.5 มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานดGาน
สิ่งแวดลGอมสุขภาพและความปลอดภัยและการไดGรับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเขGาถึงใหGแกDผูGที่มีความจำเปvน
พิเศษ [7]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

4

P

P
P

P

P

P

5

6

7
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 9 – สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
เกณฑ์
ย่อย

การดำเนินการในปัจจุบัน

9.1

หลักสูตรมีทรัพยากรเรื่องการเรียน การสอน
การสั ม นา และการวิ จ ั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ครบถ้ ว น และเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
นักศึกษา
คณะและหลักสูตร มีมาตรการดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยอย่างครบถ้วน

9.2
9.3
9.4
9.5

หลักฐาน

ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนา
ต่อไป

ดำเนิ น การสอบถามความ
ต้องการเพิ่มเติม และ
ตรวจสอบสภาพการใช้งานให้
พร้อมอยู่ตลอดเวลา
ติดตามนโยบายต่อเนื่องใน
การเตรียมความพร้อมช่วงเปิด
เทอม 1/2563 ต่อไป
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AUN-QA criterion 10
criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ<คุณภาพที่ 10
1. หลักสูตรไดGรับการพัฒนาจากคำแนะนำและขGอมูลปïอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา ศิษยX
เกDา และผูGมีสDวนไดGสDวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองคXกรวิชาชีพตDาง ๆ
2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเปvน
ระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหGดีขึ้น
3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยDางตDอเนื่อง
เพื่อสรGางความมั่นใจวDากระบวนการเหลDานั้นสอดคลGองและเปvนไปตามผลการเรียนรูGที่คาดหวัง
4. ใชGผลผลิตที่ไดGจากงานวิจัยมาสDงเสริมการเรียนการสอน
5. มี ก ารประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานบริ ก ารสนั บ สนุ น และสิ ่ ง อำนวยความสะดวกตD า งๆ
(หGองสมุด หGองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกดGานสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา)
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมขGอมูลตDาง ๆ ที่ไดGรับรวมถึงขGอมูลปïอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา
ศิษยXเกDา และ ผูGใชGบัณฑิต เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development
หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรระดับปริญญาโทเริ่มเป≤ดหลักสูตรในปJ 2557 จนถึงปéจจุบัน
ระยะเวลา 8 ปJ ซึ่งไดGดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปvนฉบับปรับปรุงปJ 2561 โดยในกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรไดGจำโครงการการปรับปรุงหลักสูตร และโครงการการวิพากษXหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการและ
ผูGรDวมโครงการจากผูGมีสDวนไดGสDวนเสียทั้งสDวนของอาจารยXผูGรักผิดชอบหลักสูตร อาจารยXผูGสอน นักศึกษา
และผูGใชGบัณฑิต เมื่อปJ 2559 จากการจัดโครงการหลักสูตรไดGนำขGอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูGมี
สDวนไดGสDวนเสียมารDวมในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปJ 2561และในแตDละปJการศึกษา
หลักสูตรฯ จะทำการประเมินความพึงพอใจตDอคุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษา อาจารยXในหลักสูตร ศิษยX
เกDา และผูGใชGบัณฑิต เพื่อนำผลการประเมินและความคิดเห็นมารDวมปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหG
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected
to evaluation and enhancement
หลักสูตรมีการออกแบบและพัฒนาโดยใชGกระบวนการที่ไดGถูกกำหนดขึ้นอยDางชัดเจนซึ่งไดG
ถูกอธิบายไวGแลGวในเกณฑXคุณภาพที่ 1 เริ่มตั้งแตDการวางแผนการดำเนินงาน แตDงตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวขGอง กำหนดกลุDมผูGมีสDวนไดGสDวนเสียที่เกี่ยวขGอง แลGวจึงดำเนินการเก็บขGอมูลจากกลุDมเปïาหมายที่
กำหนด จากนั้นนำขGอมูลที่ไดGเขGาสูDที่ประชุมคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรDวมกันวิเคราะหX สังเคราะหX
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และพิจารณาความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนXและพันธกิจทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย และนำขGอมูลที่ไดG
เสนอตDอคณะกรรมการวิพากษXหลักสูตร ซึ่งมีกลุDมเปïาหมายที่เกี่ยวขGองเขGารDวมดGวย ดำเนินการปรับแกGไข
ตามขGอเสนอแนะ จากนั้นอาจารยXประจำหลักสูตรนำขGอมูลที่ไดGมาใชGในการออกแบบหลักสูตร และ
จัดเรียงรายวิชาอยDางเปvนระบบ เพื่อนำสูDผลการเรียนรูGที่คาดหวัง ในสDวนของการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร ไดGมีการดำเนินการแลGวในชDวงของการวิพากษXหลักสูตร โดย
ไดGรับฟéงขGอคิดเห็นจากผูGมีสDวนไดGสDวนเสียและผูGทรงคุณวุฒิเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
หลักสูตรสหวิทยาการเกษตรใหGความสำคัญกับกระบวนการสอน และการประเมินนักศึกษาเปvน
อยDางมากโดยในเริ่มตGนของทุกเทอมอาจารยXประจำรายวิชาจะตGองสDงเอกสาร มคอ. 3 ซึ่งมีรายละเอียด
ของยุทธวิธีการสอนเพื่อใหGบรรลุเปïาหมายการเรียนรูG และการประเมินนักศึกษา และในชDวงทGายเทอม
อาจารยXผูGรับผิดชอบรายวิชา และทีมงานสอนจะตGองรีวิวการเรียนการสอนที่ผDานมาและผลการประเมิน
นักสึกษารายงานลงในเอกสาร มคอ. 5 ขGอเสนอแนะจากทีมผูGสอน และนักศึกษาจะถูกนำมาวิเคราะหXโดย
อาจารยXเจGาของรายวิชาเพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน และบันทึกลงใน มคอ. 3 ที่จะใชGสอนใน
เทอมถัดไป
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
อาจารยXที่ปรึกษาทุกคนในหลักสูตรมีงานวิจัยของตัวเองที่ดำเนินการอยูD และมีการตีพิมพX
ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติอยDางตDอเนื่อง (รูปที่ 10.4.1) งานวิจัยเหลDานี้สDวนหนึ่งเริ่มตGน
มาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารยXที่ปรึกษา เมื่อมีนักศึกษาใหมDเขGามาทำงานกับอาจารยXที่
ปรึกษาความรูGที่เปvนผลลัพธXจากการวิจัยกDอนหนGาเหลDานี้จึงถูกนำมาใชGสอนนักศึกษาใหมDเพื่อตDอยอดใหG
เกิดองคXความรูGใหมD นักศึกษาที่เขGามาใหมDจะถูกกำหนดใหGอDานบทความวิจัยซึ่งเปvนผลลัพธXจากงานวิจัย
กDอนหนGาของอาจารยXที่ปรึกษาเพื่อใหGเขGาใจแนวทางการทำงานของอาจารยX จากนั้นนักศึกษาและอาจารยX
จะพูดคุยกันอยDางใกลGชิดเพื่อพัฒนาหัวขGองานวิจัยที่มีความสอดคลGองกับความเชี่ยวชาญของอาจารยX
ปรึกษา ในสDวนของรายวิชาที่คณาจารยXของหลักสูตรสอน ก็ไดGมีการนำบทความวิจัยซึ่งเปvนผลงานของตัว
อาจารยXเองมาใหGนักศึกษาอDานประกอบในหัวขGอที่มีความสอดคลGองกันดGวย จากที่กลDาวมาจะเห็นไดGวDา
หลักสูตรไดGมีการนำงานวิจัยมาบูรณาการเขGากับการเรียนการสอนทั้งใน และนอกชั้นเรียน
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รูปที่ 10.4.1 ตัวอยDางงานวิจัยในโครงการ “การพัฒนาตGนแบบระบบป≤ดและระบบ IoT เพื่อผลิตสตรอ
เบอรXรี่ภายใตGแสงไฟเทียมในตูGคอนเทนเนอรX” ของ ผศ. ดร. สิริวัฒนX สาครวาสี (สนับสนุนทุนวิจัยโดย
สกสว.) องคXความรูGสDวนหนึ่งในงานวิจัยนี้ไดGถูกนำมาในบูรณาการใชGในการการสอน และการเรียนรูGของ
นักศึกษาในหลักสูตร
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility
and student services) is subjected to evaluation and enhancement
หลักสูตรไดGมีการจัดทำแบบประเมินคุณภาพของการใหGบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน ในดGานดDางๆ ไดGแกD
1. หGองเรียนมีอุปกรณXเหมาะสม และสื่อการเรียนการสอนเพียงพอตDอนักศึกษา
2. หGองปฏิบัติการมีอุปกรณXครบครันเหมาะสม และเพียงพอตDอนักศึกษา
3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสมและเพียงพอตDอนักศึกษา
4 .หGองสมุดมีตำรา หนังสือ เอกสาร ประกอบการเรียนเหมาะสม และเพียงพอตDอนักศึกษา และ
5. การใหGบริการของหลักสูตร เชDน การใหGคำแนะนำ การประสานงาน ฯลฯ เพื่อใหGไดGขGอมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจและความตGองการของนักศึกษา และนำขGอมูลเหลDานั้นไปวางแผน แกGไขปéญหาและ
พัฒนาการใหGบริการตDอไป ผลการประเมินดGานการใหGบริการของหลักสูตร เชDน การใหGคำแนะนำ การ
ประสานงาน ฯลฯ ไดGคะแนนเฉลี่ย 4.5 (ระดับดีมาก) ผลการประเมินในดGานอื่น ๆ ไดGคะแนนเฉลี่ย 3.254.00 (ระดับดี) โดยขGอเสนอแนะจากนักศึกษามีความตGองการหGองปฏิบัติการที่มีความทันสมัย ดGวย
เนื่องจากความหลากหลายของกรอบงานวิจัยนักศึกษา หGองปฏิบัติของหลักสูตรจึงเปvนจัดเตรียมไวGใน
ระดับการทดลองพื้นฐานเทDานั้น สำหรับการทดลองที่จำเปvนตGองใชGอุปกรณXเครื่องขั้นสูง ทางหลักสูตรจะ
ดำเนินการขอความอนุเคราะหXใหGนักศึกษาไดGใชGหGองปฏิบัติของคณะหรือศูนยXความเลิศฯ ที่มีเครื่องมือ
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พรGอมใหGบริการ สำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในดGานอื่น ๆ หลักสูตรไดGมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อตามขGอเรียกรGองจากนักศึกษาและจากความจำเปvนในการดำเนินการเรียนการสอน
สำหรับสDวนงานของหGองสมุดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สำนักหอสมุด กอง
เทคโนโลยีดิจิทัล งานหอพัก และงานอนามัย ที่ใหGบริการแกDนักศึกษา ไดGมีการจัดทำการประเมินการ
ใหGบริการและจัดกิจกรรมอยDางสม่ำเสมอทุกปJประกอบดGวยการประเมินบริการดGานตDาง ๆ ไดGแกD 1) ดGาน
ทรัพยากรสารสนเทศและการเขGาถึง 2) ดGานอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ดGานการบริการ
และ 4) ดGานบุคลากร เพื่อใหGไดGขGอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและทราบความตGองการผูGใชGบริการ เพื่อนำ
ขGอมูลเหลDานั้นไปวางแผน แกGไขปéญหา และพัฒนาการใหGบริการใหGตรงตDอความตGองการของผูGใชGบริการ
โดยรายละเอียดผลการประเมินมีการรายงานสรุป สามารถติดตามตรวจสอบไดGจากเว็บไซดX
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to
evaluation and enhancement
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับขGอมูลปïอนกลับจากกลุDมผูGมีสDวนไดGสDวนเสียจากชDองทางตDาง
ๆ (เชDน ขGอมูลปïอนกลับจากผูGมีสDวนไดGสDวนเสียจากแบบสอบถาม การสัมภาษณX การวิพากษXหลักสูตร
ฯลฯ) เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยDางเปvนรูปธรรม โดยนำขGอเสนอแนะและความคิดเห็นมา
ปรับปรุงหลักสูตร และระดับคะแนนความพึงพอใจในแตDละดGานมาวิเคราะหXเปรียบเทียบในแตDละปJ เพื่อ
วิเคราะหXจุดอDอนจุดแข็งที่ตGองพัฒนา เชDน ปรับปรุงรายวิชาใหGมีความทันสมัยและเปvนไปตามความ
ตGองการของผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย จัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสรGางทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมจากรายวิชาที่
มุDงเนGนเฉพาะทางเกินไป เนื่องจากในปéจจุบันผูGใชGบัณฑิตตGองการบัณฑิตผูGซึ่งสามารถทำงานเปvนทั้ง
ทางดGานการวิเคราะหX สังเคราะหXแลGวยังตGองการทักษะทางปฏิบัติการ
หลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรมีแนวทางในการพัฒนาจากความตGองการของผูGมีสDวนไดGสDวน
เสีย โดยการเก็บขGอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณX และศิษยXเกDา เปvนระยะ ๆ ในทุก ๆ ปJ ดังเชDน ใน
รอบปJ 2561 นักศึกษาและผูGประกอบการตGองการใหGเสริมทักษะการเรียนรูGดGานระบบเกษตรอินทรียX และ
พืชกัญชง กัญชา ดังนั้นในปJ 2562 หลักสูตรจึงไดGมีการเป≤ดรายวิชา บส 523 การเลี้ยงผึ้งในระบบเกษตร
อินทรียX
ในสDวนของสำนักหอสมุดไดGจัดทำรายงานการศึกษาความพึงพอใจของผูGรับบริการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัย แมDโจGเปvนประจำทุกปJ โดยในปJ 2563 ผลการประเมินผูGใชGบริการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเปvนรGอยละ 82.60 ในปJการศึกษา 2563 มีผูGเขGาใชGบริการ จำนวน 988,563
ครั้ง แบDงเปvนจำนวนผูGเขGามาใชGบริการ จำนวน 54,771 ครั้ง และผูGใชGบริการผDานระบบออนไลนX จำนวน
933,792ครั้ง
ทั้งนี้ สำนักหอสมุดไดGมีระบบและกลไกในการรับและแกGไขขGอรGองเรียนของผูGใชGบริการโดยการสรGาง
ชDองทางการรับขGอรGองเรียน จำนวน 5 ชDองทาง รวมทั้งการแจGงใหGผูGรGองเรียนไดGทราบถึงผลการแกGไขที่
ชัดเจน โดยเฉลี่ยแลGวมีระยะเวลาตั้งแตDไดGรับขGอรGองเรียนจนสามารถการแกGไขขGอรGองเรียนนั้นไดGไมDเกิน 5
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วันทำการ และสำนักหอสมุดไดGมีการติดตามประเมินผลการแกGไขขGอรGองเรียนจากผูGรGองเรียนอีกครั้ง
สำนักหอสมุดมีชDองทางรับขGอรGองเรียนจากผูGใชGบริการ จำนวน 5 ชDองทาง ดังนี้
1) สายตรงผูGอำนวยการ เปvนการสDงขGอรGองเรียนทางอีเมลถึงผูGอำนวยการ โดยมีชDองทางปรากฎ
บนเว็บไซตXสำนักหอสมุด https://library.mju.ac.th/2020/

2) Social Media จะมีชDองทางปรากฏบนเว็บไซตXสำนักหอสมุด
https://library.mju.ac.th/2020/
รับผิดชอบโดย คณะกรรมการฝΩายประชาสัมพันธXและเว็บไซตXสำนักหอสมุด

3) เคานXเตอรXจุดบริการทั้ง 3 ชั้น โดยแตDละชั้นจะมีเจGาหนGาที่นั่งประจำเพื่อรับขGอรGองเรียน
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4) กลD อ งรั บ ความคิ ด เห็ น รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะกรรมการฝΩ า ยประชาสั ม พั น ธX แ ละเว็ บ ไซตX
สำนักหอสมุด
5) โทรศัพทX ทางหมายเลข 053-873510 รับผิดชอบโดยเจGาหนGาที่ประจำจุดใหGบริการ One
Stop Service ชั้น 1
กระบวนการจัดการขcอรcองเรียน
สำนักหอสมุดมีนโยบายในการบริหารจัดการขGอรGองเรียน (Voice of Customer) เพื่อใหGผูG
รGองเรียนมีความพอใจตDอสิ่งที่ไดGรับการแกGไขนั้น สำนักหอสมุดไดGมอบหมายใหGนางสาวเพชรประกายแกGว
ดวงหฤทัยทิพยX รักษาการผูGอำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เปvนผูGรับผิดชอบเรื่อง ขGอรGองเรียน
ของสำนักหอสมุด โดยมีการการจัดการขGอรGองเรียน ดังนี้
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แผนผังการจัดการขcอรcองเรียน
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ในสDวนของ การใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย มหาวิทยาลัยแมDโจG ปJงบประมาณ 2563”
(อGางอิง : 10.6 (1) การใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย มหาวิทยาลัยแมDโจG ปJงบประมาณ 2563) ทางกอง
เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมDโจG ไดGรับทราบผลประเมินความ พึงพอใจจาก
ผูGใชGบริการ
และไดGดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑXระบบโครงสรGางพื้นฐานดGานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบโครงสรGางพื้นฐานดGานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
แมDโจG ใหGสามารถรองรับปริมาณการใชGงาน และขยายการใหGบริการระบบเครือขDายไรGสายใหGครอบคลุมทุก
อาคารในมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหGบริการดGานเทคโนโลยี และมีการแจGงกลับไปยัง
ผูGใชGบริการโดยจัดทำประกาศแจGงทางอาคารหอพักนักศึกษา 11 และไดGมีการจัดทำขGอมูลแสดงจุด
ใหGบริการหนGาเว็บไซตXของกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหGผูGใชGงานไดGรับทราบ และสามารถใชGงานระบบ
เครือขDายไรGสาย สำหรับการเรียนการสอนไดGอยDางมีประสิทธิภาพตDอไป
นอกจากการใหGบริการระบบเครือขDายไรGสายที่ทางมหาวิทยาลัยแมDโจG
ดำเนินการติดตั้ง
ใหGบริการแลGว ยังมีจุดกระจายสัญญาณเครือขDายไรGสายของ บมจ. แอดวานซX อินโฟรX เซอรXวิส (AIS) จำนวน
850 จุดใหGบริการ และบมจ. ทรู อินเทอรXเน็ต คอรXปอเรชั่น (True) จำนวน 1,600 จุดใหGบริการ (อGางอิง :
10.6 (2) จุดใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย มหาวิทยาลัยแมDโจG) ไดGมีการประชาสัมพันธXการใหGบริการจุด
ติดตั้ง MJU_WLAN by True แกDผูGใชGงาน ทั้งหนGาเว็บไซตXกองเทคโนโลยีดิจิทัล และหนGาเว็บไซตX
มหาวิทยาลัยแมDโจG (อGางอิง : 10.6 (3) ประชาสัมพันธXจุดใหGบริการระบบเครือขDายไรGสาย MJU_WLAN by
True)
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เกณฑ<คุณภาพที่ 10 การส"งเสริมคุณภาพการศึกษา
ขcอ
การส"งเสริมคุณภาพการศึกษา
10.1 ใชGความตGองการและขGอมูลปïอนกลับจากผูGมีสDวน
ไดGสDวนเสียเปvนขGอมูลในการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร [1]
10.2 สรGางกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
และดำเนินการประเมินและปรับปรุงใหGดีขึ้น [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยDางตDอเนื่อง
เพื่อยืนยันความสอดคลGองและความเหมาะสม
ตามที่กำหนดไวG [3]
10.4 ใชGผลผลิตที่ไดGจากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียน
และการสอนใหGดีขึ้น [4]
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงาน
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตDาง ๆ
(หGองสมุด หGองปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวก
ดGานสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5]
10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการ
รับขGอมูลปïอนกลับเพื่อรวบรวมขGอมูลที่ไดGรับและ
ขGอมูลปïอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยXเกDา
และผูGใชGบัณฑิตอยDางเปvนระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 10 – การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
ย่อย
10.1 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วน ถูก
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่มี ศิษย์เก่า
10.2 นำมาใช้ออกแบบพัฒนาหลักสูตร ทบทวน และผู้ใช้บัณฑิต มาให้ข้อมูล เพื่อปรุงปรับแก้ไข
ภายในหลักสูตรโดยตรง ควรเพิ่มเติมข้อมูลส่วน
10.3 วัดและประเมินผลการสอน การวิจัย การ
นี้
10.4 บริการวิชาการ รวมทั้งทำการปรับปรุง
10.5 คุณภาพให้ดีขึ้น
ระบบการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บาง
ประเภทเช่น เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มี
10.6
หลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ส่งผลให้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้นั้นเกิดความล้าสมัย ไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
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AUN-QA criterion 11
Criterion 11 ผลผลิต (Output)
เกณฑ<คุณภาพที่ 11
1. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูGสำเร็จการศึกษา (เชDน อัตราการสำเร็จการศึกษา
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทำ ฯลฯ) นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรูGที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไวG และสนอง
ตDอความพึงพอใจของผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย (stakeholders)
2. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหลDานั้นตGอง
ตรงตามความตGองการของผูGมีสDวนไดGสDวนเสีย
3. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษยXเกDา นายจGาง ฯลฯ
ที่มีตDอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุDมคนเหลDานี้มีความพึงพอใจตDอคุณภาพของหลักสูตรและ
บัณฑิต
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked
for improvement
จากการเทียบเคียงนักศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด ดังตารางที่ 3.11.1 นักศึกษาในหลักสูตรมีอัตราการสำเร็จ
การศึกษารGอยละ 16.67 และมีอัตราการลาออกระหวDางปJการศึกษารGอยละ 41.67 โดยลาออกในชั้นปJที่ 1
ชั้นปJที่ 2 และชั้นปJที่ 3 คิดเปvนรGอยละ 33.33 2.78 และ 5.56 ตามลำดับ
จากการติดตามผลการเรียนนักศึกษากรณีที่ไมDสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่กำหนดเปvนผล
มาจาก
1. ผลงานตีพิมพXยังไมDครบตามเงื่อนไข หรืออยูDระหวDาการการตอบรับการตีพิมพX
2. การมอบหมายอาจารยXนอกคณะใหGเปvนผูGประธานกรรมการที่ปรึกษา มีผลตDอการเรDงติดตามงาน
3. ขอบขDายระยะเวลาลาศึกษาตDอ
จากการติดตามเหตุผลของนักศึกษาที่ลาออกระหวDางการศึกษา เปvนผลมาจาก
1. ไมDไดGรับทุนการศึกษาจากแหลDงทุนตGนสังกัด
2. ไดGงานทำระหวDางการศึกษา
3. นักศึกษาพันสภาพ เนื่องจาก ไมDผDานเงื่อนไขภาษาอังกฤษ
4. นักศึกษายGาย/เปลี่ยนแผนการศึกษา

ตาราง 3.11.1 จำนวนนักศึกษาในแต1ละชั้นป7 จำนวนนักศึกษาลาออกระหว1างการศึกษา และจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ณ ป7 2562
ป"การศึกษา
ที่รับเข1า
(รหัส.....)
2563
(รหัส 63...)
2562
(รหัส 62..)
2561
(รหัส 61...)
2560
(รหัส 60..)
2559
(รหัส 59..)
2558
(รหัส 58..)
2557
(รหัส 58..)

จำนวนนักศึกษา หน;วย : คน (ร1อยละ)
ชั้นป"ที่.....
รับเข1า ป" 1
ป" 2
ป" 3

ป" 4

> ป" 4

ลาออกระหว;างการศึกษา
ป" 1
ป" 2

สำเร็จการศึกษา
ป" 3

ป" 4

> ป" 4

ไม#มีการรับนักศึกษา
5

4(11.11%)

5

3 (8.33%)

3
5

1 (2.78%)

12

36

0 (0%)

2 (5.56%)

0 (0%)

2 (5.56%)

1 (2.78%)* (สำเร็จการศึกษา ป" 62)

3 (8.33%)
5 (13.89%)

6

1
(2.78%)

1 (2.78%)

4 (11.11%)

0 (0%)
2 (5.56%)

1 (2.78%) (สำเร็จการศึกษา ป" 60)
2 (5.56%) (สำเร็จการศึกษา ป" 61)
1 (2.78%)*(สำเร็จการศึกษา ป" 62)

2(5.56%)
4 (11.11%)

3
(8.33%)

1 (2.78%)

7 (19.44%) 12(33.33%)

1 (2.78%) (สำเร็จการศึกษา ป" 62)

1(2.78%)

2 (5.56%)

หมายเหตุ : *รอวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ซึ่งรายชื่อเข<าในที่ประชุมของการอนุมัติสำเร็จการศึกษารอบสุดท<ายของปD 2562
ขอบเขตข.อมูล : จำนวนนักศึกษา จำนวนลาออก และจำนวนสำเร็จการศึกษา สรุปข<อมูล ณ วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปDการศึกษา 2562
ที่มาของข.อมูล : ฐานข<อมูลงานทะเบียนฯ และจำนวนนักศึกษาออกระหวRางการศึกษาของคุณเดชา ผิวผRอง

6 (16.67%)
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for improvement.
ตาราง 3.11.2 ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ป<การศึกษา
ที่รับเขJา
(รหัส.....)

จำนวนนักศึกษา
รับเขJา

ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา
หนZวย : คน (รJอยละ) เกรดเฉลี่ย
3 ป<
4 ป<
5 ป<
³6 ป<

2563
(รหัส 63...)

ไมZมีการรับนักศึกษา

2562
(รหัส 62...)

5

2561
(รหัส 61...)

5

2560
(รหัส 60...)
2559
(รหัส 59...)

หมายเหตุ

3

ไดJหัวขJอโครงรZางวิจัยแลJว
และอยูZระหวZางทำวิจัย 4 คน
ลาออก 1 คน
ไดJหัวขJอโครงรZางวิจัยแลJว
และอยูZระหวZางทำวิจัย 3 คน
ลาออก 2 คน
1
(2.78%)

ลาออก 2 คน

5

2558
(รหัส 58....)

12

2557
(รหัส 58....)

6

1
(2.78%)

1
(2.78%)

2
1
(5.56%) (5.56%)

รอสอบ 1 คน
ลาออก 4 คน
รอผลงานตอบรับตีพิมพq 1
คน
รอสอบ 2 คน
อยูZระหวZางทำวิจัย 2 คน
ลาออก 6 คน
รอผลงานตอนรับตีพิมพq 1
คน
รอสอบ 1 คน

ขอบเขตขCอมูล : 1. จำนวนนักศึกษารับเขJาที่สำเร็จการศึกษา 2 ป< 4 ป< และมากกวZา 4 ป< ขึ้นไป
2. เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของนักศึกษาทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
ที่มาของขCอมูล : ขJอมูลมาจากขJอมูลงานทะเบียนฯของคุณเดชา ผิวผZอง
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จากการเทียบเคียงระยะเวลาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร พบวZานักศึกษามีคZาเฉลี่ยของการ
สำเร็จการอยูZที่ 4.67 ป< หรือใชJระยะเวลาเฉลี่ย 5 ป<การศึกษา เหตุผลหลักที่นักศึกษาไมZสามารถสำเร็จการศึกษา
ตามกรอบเวลาของแผนการศึกษาสืบเนื่องมาจากแผนการลาศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรไดJวางแผนการ
ปรับปรุง โดยการติดตามผลการเรียนดJวยแบบรายงานความกJาวหนJา โดยกำหนดเกณฑqการรายงานที่แสดง
ความกJาวหนJามากกวZาครั้งกZอนอยZางนJอย 20-25%
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement.
ตาราง 3.11.3 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกและ และจำนวนนักศึกษาที่
ไดCงานทำ
ป<การศึกษาที่รับเขJา
(รหัส.....)
2563
(รหัส 63...)
2562
(รหัส 62...)
2561
(รหัส 61...)
2560
(รหัส 60...)
2559
(รหัส 59...)
2558
(รหัส 58....)
2557
(รหัส 58....)
รวม

จำนวน (คน)
นักศึกษาลงทะเบียน

สำเร็จการศึกษา

ไดJงานทำ (คน : รJอยละ)
ไมZมีการรับนักศึกษา

4

-

-

3

-

-

1

1

1 (16.67%)

1

0

-

6

1

0

6

4

4 (66.67%)

21

6

5 (83.33%)

หมายเหตุ *อัตราการไดJงานทำ เทียบกับจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 6 คน
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จากการติดตามและเทียบเคียงอัตราการไดJงานทำของบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร
จำนวน 6 คน มีงานทำจำนวน 5 คน คิดเป~นรJอยละ 83.33 หากพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในป<
2562 มีผูJสำเร็จการศึกษาจำนวน 3 คน มีงานทำจำนวน 2 คน พบวZาอัตราการมีงานทำของบัณฑิตคิดเป~นรJอยละ
66.67
จากการติดตามนักศึกษา สZวนใหญZนักศึกษาที่เขJาเรียนในหลักสูตรสาขาสหวิทยาการเกษตรในระดับ
ปริญญาเอกจะเป~นผูJมีงานทำอยูZแลJวหรือเป~นเจJาของกิจการ ผูJประกอบการณq ที่ตJองการมาเรียนศึกษาตZอเพื่อ
เสริมความรูJ ความกJาวหนJาในหนJาที่การงาน และเสริมทักษะทางวิชาชีพเฉพาะเพื่อนำไปตZอยอดในงานของตนเอง

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored
and benchmarked for improvement.
ตามเลZมหลักสูตร มคอ.2 ไดJมีการกำหนดเกณฑqผลงานวิชาการของนักศึกษาเพื่อใชJเป~นเกณฑqการสำเร็จ
การศึกษา ดังนั้นนหลักสูตรจึงมีการติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทำวิจัยของนักศึกษา เพื่อ
ใชJในการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานนักศึกษา ในรอบป<การศึกษา 2563 นักศึกษาไดJสZงผลงาน
นำเสนอในงานประชุมวิชาการและตีพิมพqในวารสาร ดังแสดงในตารางที่ 3.11.4
ตารางที่ 3.11.4 ระดับคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาและผูCสำเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพผลงานวิจัยแยกตามประเภทของแหลhง
ตีพิมพiเผยแพรh
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คZา
น้ำหนัก 0.2)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมZอยูZในฐานขJอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แตZสถาบั้นนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทำเป~นประกาศใหJทราบเป~นการทั่วไป และแจJงใหJ
ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตZวันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ไดJรับการจดอนุสิทธิบัตร
(คZาน้ำหนัก 0.4)
4. บทความที่ตีพิมพqในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ไมZ อ ยู Z ใ นฐานขJ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวZาดJวยหลักเกณฑqการพิจารณา

ปj พ.ศ. ที่ตีพิมพiเผยแพรh
(จำนวนชิ้นงาน)
2560
2561
2562
2563
4

2

4

4

1

3

1

2
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ระดับคุณภาพผลงานวิจัยแยกตามประเภทของแหลhง
ตีพิมพiเผยแพรh
วารสารทางวิ ช าการวZ า ดJ ว ยหลั ก เกณฑq ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การเผยแพรZ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตZสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจั ท ำเป~ น ประกาศใหJ ท ราบทั ่ ว ไปและแจJ ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตZวันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไมZอยูZใน Beall's list) หรือตีพิมพqในวารสารวิชาการ ที่
ปรากฏในฐานขJอมูล TCI กลุZมที่ 1
(คZาน้ำหนัก 0.8)
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่
อยูZในฐานขJอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานที่ไดJรับการ
จดสิทธิบัตร
(คZาน้ำหนัก 1)
รวม

ปj พ.ศ. ที่ตีพิมพiเผยแพรh
(จำนวนชิ้นงาน)
2560
2561
2562
2563

2
8

6

9

งานวิจัยของนักศึกษาสอดคลJองกับ PLO และปรัชญาและวิสัยทัศนqของหลักสูตร จากการเทียบเคียง
ปริมาณวิจัยของนักศึกษา ระหวZางป< 2562 และ ป< 2563 พบวZาปริมาณของงานวิจัยของนักศึกษาเพิ่มขึ้น เมื่อ
พิจารณาระดับคุณภาพผลงานวิจัยแยกตามประเภทของแหลZงตีพิมพqเผยแพรZ ในป< 2562 และ ป< 2563 พบวZา
ผลรวมถZวงน้ำหนักของผลงานที่ไดJรับการตีพิมพqเผยแพรZมีคZาเทZากับ 2.6 และ 3.16 ตามลำดับ จากการวิเคราะหq
ในป< 2563 มีผลรวมถZวงน้ำหนักของผลงานที่ไดJรับการตีพิมพqเผยแพรZเพิ่มขึ้นรJอยละ 50 และในรอบป<การศึกษาป<
2563 มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาจำนวน 3 คน
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked
for improvement.
11.5.1 ความพึงพอใจของผูCมีสhวนไดCสhวนเสีย
ในรอบป<การศึกษา 2562 ที่ผZานมา หลักสูตรสหวิทยาการเกษตรมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเป~นป<สอง จำนวน 3 คน และไดJมีการจัดสำรวจความตJองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจ
ของผูJใชJบัณฑิต/ผูJมีสZวนไดJสZวนเสียในสาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรมีผลการประเมินพบวZา ผูJใชJบัณฑิตมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูZในระดับมากที่สุดที่คะแนน 4.32 สำหรับรอบป<การศึกษา 2563 นั้นหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร
มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน ซึ่งทั้งหมดมีงานประจำทำอยูZแลJว มีผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในดJานตZางๆ จากผูJใชJบัณฑิตเพิ่มขึ้นในทุกรายการ โดยมีผลการประเมินในภาพรวมเพิ่มจากป<
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2561 ในระดั บคะแนน 0.37 ทั ้ ง นี ้ นั กศึ กษาทั ้ ง 2 คนที ่ สำเร็ จการศึ กษาเป~ น บุ คลากรในหนZ วยงานราชการ
(สำนักงานเกษตรอำเภอแมZแตง จังหวัดเชียงใหมZ) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหนZง นักวิชาการสZงเสริม
การเกษตรชำนาญการ) จำนวน 1 คน และเป~นผูJประกอบการดJานผึ้งและนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรม
วิชาการเกษตรจำนวน 1 คน จึงมีประสบการณqในการทำงานและวิสัยทัศนqในการบริหารจัดการ และมีการนำ
ความรูJจากการศึกษาไปใชJในสZวนงานที่ปฏิบัติจริง
ตารางที่ 3.11.5 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผูJใชJบัณฑิต (ป.เอก)
ดCานประเมิน
ผลประเมินรอบ ผลประเมินรอบ
ปjการศึกษา
ปีการศึกษา
2562
2563
(n=2)
(ผู้สำเร็จ
การศึกษา
ในช่วงเดือน
พค 2564 ทำ
การสำรวจไม่
ทัน)
1. ดJานคุณธรรม จริยธรรม
4.75
2. ดJานความรูJความสามารถทางวิชาการ
4.60
3. ดJานเชาวqปéญญาที่สZงผลตZอการปฏิบัติงาน
4.83
4. ดJานปฏิสัมพันธqกับผูJรZวมงาน
4.67
5. ดJานการสื่อสารและการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.91
6. ดJานอัตลักษณqของบัณฑิตแมZโจJ
4.37
เฉลี่ยรวม
4.69

ผลตhาง

11.5.2 ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตhอคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดJติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจตZอคุณภาพหลักสูตร โดยแบZงเป~น 3 สZวน ไดJแกZ
1) ความพึงพอใจของนักศึกษาตZอหลักสูตรดJานการเรียนการสอน
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตZอหลักสูตรในภาพรวม
3) ความพึงพอใจของอาจารยqประจำหลักสูตรตZอการบริหารจัดการหลักสูตร
ซึ่งการประเมินในขJอ 1) มีการเก็บขJอมูลเปรียบเทียบทุกป< โดยวิเคราะหqเป~นคZาเฉลี่ยจากการประเมินในเทอม
การศึกษาที่ 1 และ 2 ดังผลการประเมินในตารางที่ 3.11.6 เทียบเคียงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตZอ
หลักสูตรดJานการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนในรอบ 5 ป<ยJอนหลัง พบวZาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในรอบ 5 ป<
ยJอนหลังในดJานประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับคะแนน 4.53 (ดีมาก) และดJานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูJ
ในระดับคะแนน 4.38 (ดี) เมื่อวิเคราะหqประสิทธิภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูJในรอบป< 2562
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เทียบเคียงกับป< 2561 พบวZาระดับความพึงพอใจทั้ง 2 ดJานเฉลี่ยลดลง -0.62 คะแนน หรือคิดเป~นรJอยละ 15.74
จากผลการประเมินแตZละรายวิชาพบวZาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไดJรับคะแนนประเมินความพึงพอใจลดลง
มาก ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณqโรคระบาด Covic-19 และ มาตรการณqการปèองกันโรคระบาด “รักษาระยะหZาง
ทางกายภาพ” หรือ Physical Distancing ทำใหJในชZวงหลังของภาคการศึกษาตJองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน
และการประเมินการเรียนรูJของนักศึกษา โดยเฉพาะรายวิชา บส791-4 สัมมนา1-4 ตJองเลื่อนโครงการสัมมนา
ออกไปอยZางไมZมีกำหนดและปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินนักศึกษาในรายวิชาดังกลZาว ทำใหJเกิดความสับสนและ
เขJาใจคาดเคลื่อน นักศึกษาจึงใหJคะแนนความพึงพอใจนJอย อาจารยqประจำหลักสูตรไดJเล็งเห็นถึงปéญหาดังกลZาว
จึงไดJปรึกษาในคณะกรรมการวางแผนจัดเตรียมโครงการฝîกอบรมการใชJสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนq
ทั้งอาจารยq เจJาหนJาที่ และนักศึกษา ในป< 1/63 เพื่อเตรียมความพรJอมหากเกิดการระบาดของโรคในชZวงที่ 2
ตารางที่ 3.11.6 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตZอการเรียนการสอน* ป<การศึกษา 2562
ปjการศึกษา

คะแนนความพึงพอใจตhอ
คะแนนความพึงพอใจตhอ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
2558
4.78
4.62
2559
4.64
4.43
2560
4.64
4.47
2561
4.67
4.42
2562
3.92
3.94
2563
4.41
4.39
เฉลี่ย
4.53
4.38
หมายเหตุ *ผลการประเมินการเรียนการสอนจากรายวิชาที่เปïดในเทอม 1/2563 และ 2/2563
ที่มา จากเว็บไซตqการประเมินการเรียนการสอน https://erp.mju.ac.th/

เฉลี่ย
4.70
4.54
4.56
4.55
3.93
4.40
4.46
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ตารางที่ 3.11.7 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยqที่มีตZอการบริหารจัดการของหลักสูตร
ดCานการประเมิน
ระดับคะแนนความพึงพอใจ
1. การบริหารและพัฒนาอาจารยq
3.92
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร
3.83
3. กระบวนการเรียนการสอน
4.37
4. มาตรฐานการเรียนรูJที่คาดหวังของหลักสูตร(LOS)
4.17
รวม
4.07
ตารางที่ 3.11.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตZอหลักสูตรสหวิทยาการเกษตร ป.เอก
ด้านประเมิน
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปีแรก)
2.การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (นักศึกษาทุกชั้นปี)
3 .สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.คุณภาพหลักสูตร
5. มีการพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐาน การเรียนรู้แต่ละด้าน
6. การพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ความหวังของ หลักสูตร (LOS)
รวม

ผลประเมินรอบปี
การศึกษา 2563
3.00
2.87
3.00
2.80
3.50
3.03

จากผลการวิเคราะหqคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยqประจำหลักสูตรตZอคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมอยูZในชZวงคะแนน 2.80-3.50 ระดับปานกลางถึงดีมาก คณะกรรมการหลักสูตรจะนำขJอมูลในประเด็น
ยZอยเขJาที่ประชุมของหลักสูตรเพื่อพัฒนาใหJหลักสูตรมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ขCอเสนอแนะ
1.เป~นหลักสูตรที่ดี ตอบโจทยqของสังคมไดJ สามารถใหJความรูJตามความตJองการของนักศึกษาไดJ เป~นหลักสูตรที่
เหมาะสมกับทุกคน แตZขJอสำคัญถJาผูJบริหารหลักสูตรไมZเกZงคงยากที่จะบริหารไดJ เพราะตJองมีประสบการณqสูงและ
เขJาใจนักศึกษา
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เกณฑiคุณภาพที่ 11 ผลผลิต
ขCอ
ผลผลิต
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการ
สำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน
เพื่อใชJในการปรับปรุง [1]
11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในเรียนจบการศึกษาเพื่อใชJในการปรับปรุง
[1]
11.3 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดJงานทำ
ของบัณฑิตเพื่อใชJในการปรับปรุง [1]
11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและ
ปริมาณของการทำวิจัยของนักศึกษาเพื่อใชJในการ
ปรับปรุง [2]
11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึง
พอใจของผูJมีสZวนไดJสZวนเสียเพื่อใชJในการปรับปรุง
[3]

1

2

3

4

5

6

7

P

P
P
P

P

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์คุณภาพที่ 11 – ผลผลิต
เกณฑ์
การดำเนินการในปัจจุบัน
ช่องว่างในการปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
ย่อย
11.1- มี ก ารดำเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ในการดำเนินงานปี 2564 ทางผู้รับชอบหลักสูตร
11.5 หลั ก สู ต รที ่ ก ำหนด แต่ ผ ลผลิ ต ยั ง คงต้ อ ง การกำกับ และติดตามนักศึกษาเพื่อให้เร่งสำเร็จ
ปรับปรุงเรื่องอัตราการสำเร็จการศึกษาอยู่ การศึกษาตามแผน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษาและแหล่งทุนสนับสนุนให้
มากขึ้น
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ส"วนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
3.1 จุดแข็งและข้อจำกัดของหลักสูตร
- จุดแข็งของหลักสูตร
1. เป~นหลักสูตรที่เปïดสอนในเชิงสหวิทยาการเกษตร และรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งในและ
ตZางประเทศ มีความยืดหยุZนและตอบสนองตZอความตJองการของผูJเรียน มีความทันสมัย
2. อาจารยqประจำหลักสูตรและอาจารยqผูJสอนมีความเชี่ยวชาญและความหลากหลายในเรื่องของสาขาวิชา ไดJแกZ
เกษตรศาสตรq วิศวกรรมศาสตรq วิทยาศาสตรqและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตรq บริหารธุรกิจ เป~นตJน ซึ่งเป~น
องคqประกอบที่ชZวยสนับสนุนการเรียนรูJในเชิงสหวิทยาการเกษตร
3. บัณฑิตของหลักสูตรมีความเขJาใจในปรัชญาของหลักสูตรอยZางชัดเจน และไดJนำความรูJที่ไดJจากการเรียนใน
หลักสูตรไปใชJในการประกอบอาชีพและแกJไขปéญหาที่เกิดขึ้นไดJเป~นอยZางดี
- ขCอจำกัดของหลักสูตร
1. การจัดทำแผนพัฒนาอาจารยq และการกำกับการพัฒนาตนเองใหJเป~นไปตามแผน เพื่อใหJมีความกJาวหนJาทาง
วิชาการที่ตZอเนื่อง
2. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลJองกับผลการเรียนรูJที่กำหนดไวJใน มคอ. 3
3. การเตรียมความพรJอมของอาจารยqผูJรับผิดชอบหลักสูตร
- แนวทางแกCไข
1. หลักสูตรควรจัดทำแผนบริหารจัดการอาจารยqผูJรับผิดชอบหลักสูตร
2.หลักสูตรไดJวางแผนการดำเนินการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหJทนั สมัย และสอดคลJองกับ
สถานการณqปéจจุบันมากขึ้น.
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3.2 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
Criterion
1 Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and
aligned with the vision and mission of the university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and
generic (i.e. transferable) learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of
the stakeholders [4]
2 Programme Specification
2.1 The information in the programme specification is comprehensive
and up-to-date [1, 2]
2.2 The information in the course specification is comprehensive and
up-to-date [1, 2]
2.3 he programme and course specifications are communicated and
made available to the stakeholders [1, 2]
3 Programme Structure and Content
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with
the expected learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected
learning outcomes is clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and
up-to-date [3, 4, 5, 6]
4 Teaching and Learning Approach
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated
to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5]
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]

Score
3
3
3

3
3
3

3
3
3

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

Score
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
4

4
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Criterion
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and
activities are implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research and service [5]
8 Student Quality and Support
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined,
communicated, published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress,
academic performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and
other student support services are available to improve learning and
employability [4]
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for
education and research as well as personal well-being [5]
9 Facilities and Infrastructure
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls,
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support
education and research [1]
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support
education and research [3, 4]
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to
support education and research [1, 2]
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and
updated to support education and research [1, 5, 6]
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for
people with special needs are defined and implemented [7]

Score
4
3
3
4

4
3
3
4

4

4

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

Score
3
3
3
3
4
2

3
3
3
4
3
3.26
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
ขCอมูลพื้นฐาน Common Data Set ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
No
CdsName
1

CdsValue

จำนวนหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

1

- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
2

1

จำนวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง
จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก

3

จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก

4

จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

11

112
No

CdsName

CdsValue

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์
,----จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

20

1

,----จำนวนอาจารย์ประตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ ประตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ ประตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

13

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
,----จำนวนอาจารย์ประตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ ประตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ ประตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
,----จำนวนอาจารย์ประตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
,----จำนวนอาจารย์ประจำ ประตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

5
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,----จำนวนอาจารย์ประจำ ประตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
5 คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา

CdsValue

,----ระดับปริญญาตรี
,----ระดับ ป.บัณฑิต
,----ระดับปริญญาโท
,----ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
,----ระดับปริญญาเอก
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

20

,----จำนวนอาจารย์ประจำที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
,----จำนวนอาจารย์ประตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
,----จำนวนอาจารย์ประตำแหน่งรองศาสตราจารย์
,----จำนวนอาจารย์ประตำแหน่งศาสตราจารย์
6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
,----บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.2)
3
,----บทความบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถา
บั้นนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
(ค่าน้ำหนัก 0.4)
2
,----ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
,----บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.2)
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,----บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
(ค่าน้ำหนัก 0.8)

CdsValue

5

,----บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ผลงานที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร
(ค่าน้ำหนัก 1)
11
,---- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
,---- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำ
,---- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำ
,---- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
,--- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

7

การมีงานทำของบัณฑิต (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง
สำเร็จการศึกษา
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)

8

ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

CdsValue
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- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-
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ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

3

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

9

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

4

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ

3

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
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- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

