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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 
 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ (ประธาน

กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาลูมา  สมานหมาน (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาว

รุสมา ดอเลาะ (ผูชวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยูบนขอมูลที่หลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน

ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารยผูสอน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน และตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ดําเนินการภายใตการประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ขอ ซึ่ง

ประเมินดวยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี ้
 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Specification 3 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 3 

5. Student Assessment 3 

6. Academic Staff Quality 4 

7. Support Staff Quality 3 

8. Student Quality and Support 4 

9. Facilities and Infrastructure 3 

10. Quality Enhancement 3 

11. Output 3 

จุดแขง็ (ภาพรวม) 

1. การจัดกิจกรรมสามารถไปสูการบรรลุ ELOs เชน กิจกรรมการหารายไดระหวางเรียน การประชุมวิชาการ

นานาชาติ เปนตน 

2. ระบบอาจารยที่ปรึกษาในการติดตามและดูแลความกาวหนาของผูเรียน 

3. มีแผนบริหารอัตรากําลังที่สงผลใหบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

4. มีการปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีขอจํากัด 

5. ผูเรียนมีทักษะทั่วไปที่สามารถประยุกตใชในการทํางาน 

6. มีการสหกิจนานาชาติ 
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แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 

1. การวิเคราะหขอมูล SHs need การเรียงลําดับความสําคัญ และการนําเอาขอมูลไปใชในการ สราง ELOs ที่

เปนอัตลักษณของหลักสูตร 

2. การกําหนดลําดับขั้นของ ELOs ตามลําดับขั้นของ Bloom ‘s Taxanomy 

3. การกระจาย ELOs สูรายวิชาอยางเหมาะสม 

4. การกําหนด CLOs ที่สอดคลองกับ PLOs 

5. การสื่อสารและสรางความเขาใจในปรัชญาของมหาวิทยาลัย และหลักสูตร 

6. การสื่อสาร ELOs และ CLOs กับอาจารยผูสอน และผูเรียน 

7. การกําหนดวิธีประเมินและตัวชี้วัดการบรรลุผลลัพธแตละชั้น YLO และ LLL 

8. การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใหเพียงพอ และพรอมใชงาน 

9. การประเมินผูเรียนกอนจบที่ครอบคลุมกับการบรรลุ ELOs  

10. เนนเรื่องการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน  

11. การบริหารจัดการเรื่อง Workload ของผูเรียน และการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนปฏิบัติในหองปฏิบัติการ  

12. การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Intergrated Learning (WIL)  

13. การเทียบเคียง และนําขอมูลไปใชการพัฒนา 
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected 

learning outcomes have 

been clearly formulated 

and aligned with the 

vision and mission of 

the university  

-ระบบและกลไกในการสราง 

ELOs หลักสูตร 

-มีการแปลงวิสัยทัศนและ   

พันธกิจของคณะ และ

มหาวิทยาลัยเปนความตองการ

เพ่ือใชในการสราง ELOs 

หลักสูตร 

-การสื่อสารทําความเขาใจใน

การวัดและประเมินผล

พฤติกรรมของผูเรียนที่

แสดงออกในการบรรลุ ELOs 

ของหลักสูตร 

-การกําหนดลําดับข้ันผลลัพธ

การเรียนรูของ ELOs 

หลักสูตรใหชัดเจน 

1.2 The expected 

learning outcomes 

cover both subject 

specific and generic (i.e. 

transferable) learning 

outcome 

ELOs หลักสูตรครอบคลุมทั้ง 

Subject specific และ 

generic learning outcome 

 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

 -การนําขอมูลวิเคราะหความ

ตองการของผูมีสวนไดสวน

เสีย (stakeholders needs) 

มาสราง ELOs ที่สะทอน/

ตอบสนองความตองการของผู

มีสวนไดสวนเสียไดอยาง

ครอบคลุม 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and up-

to-date [1,2] 

 -การตรวจสอบความครบถวน

ของขอมูลหลักสูตรใน มคอ. 2 

วามีความสอดคลองกับเกณฑ

ในคูมือการประกันคุณภาพ

การศกึษาอาเซียน AUN-QA: 

Assessment at Programme 

Level: Version 3.0 หนาที่ 

19) หรือไม 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

2.2 The information in 

the course specification 

is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

 -การตรวจสอบความครบถวน

ของขอมูลราบวิชาใน มคอ. 3 

และ 4 วามีความสอดคลองกับ

เกณฑในคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาอาเซียน 

AUN-QA: Assessment at 

Programme Level: Version 

3.0 หนาที่ 19) หรือไม 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders [1,2] 

มีการเผยแพรขอมูลหลักสูตร

หลากหลายชองทาง 

-การกําหนดชองทางที่

เหมาะสมในการสื่อสารขอมูล

หลักสูตรและขอมูลรายวิชา

ใหกับ stakeholders ของ

หลักสูตรแตละกลุม 

 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment 

with the expected 

learning outcomes [1] 

 การออกแบบโครงสราง

หลักสูตรตามแนวคิดของการ

ออกแบบหลักสูตรแบบ 

Backward curriculum 

design 

3.2 The contribution 

made by each course to 

achieve the expected 

learning outcomes is 

clear [2] 

 การทบทวนความเหมาะสม

ของการกระจาย ELOs 

หลักสูตรสูรายวิชา โดยเฉพาะ

รายวิชาปญหาพิเศษ  ซึ่ง

อาจจะมีความเกี่ยวของกับการ

บรรลุ ELOs ขอที่ 3 ของ

ผูเรียน 

3.3  The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated 

and up-to-date [3,4,5,6] 

 การกําหนดลําดับข้ันผลลัพธ

การเรียนรูตาม Bloom’s 

Taxonomy ของ ELOs 

หลักสูตรใหสอดคลองกับระดับ

ขั้นผลลัพธการเรียนรู ELOs 

รายวิชา  
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 Criteria Strengths Area for improvement 

4. Teaching 

and Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

- มีการกําหนดชองทางการ

สื่อสารปรัชญาการศึกษาสําหรับ

ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร

แตละกลุม 

-มีการกําหนดเนื้อหาสาระของ

การสื่อสารปรัชญาการศึกษา

สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียแตละ

กลุม 

-การกําหนดเนื้อหาสาระ

ปรัชญาการศึกษาในทิศทาง

เดียวกันสําหรับใชในการสื่อสาร

แกผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม

ไดทราบ 

4.2 Teaching and 

learning activities are 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

-มีการกําหนด CLOs ของแตละ

รายวิชา 

-หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียน

การสอนที่มุงสูการบรรลุ ELOs  

การกําหนด CLOs ทุกราย

รายวิชาในหลักสูตรให

สอดคลองกับ ELOs หลักสูตร 

4.3 Teaching and 

learning activities 

enhance life-long 

learning [6] 

-มีการกําหนดทักษะ Life Long 

learning แตละชั้นป 

-มีการกําหนดวิธีการสอนและ

วิธีการประเมินผลทักษะ Life 

Long learning ของผูเรียน 

 

-การประเมินผลการบรรลุ

ทักษะ Life Long learning 

ของนักศึกษา เนื่องการจัด

กิจกรรม ของหลักสูตร  

-การแสดงผลการประเมินการ

บรรลุทักษะ Life Long 

learning ของผูเรียนอยางเปน

รูปธรรม  

 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [1,2] 

หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการวัด

และประเมินผลผูเรียนแรกเขา 

ระหวางเรียน และกอนจบ

การศกึษา 

-การออกแบบวิธีการวัดและ

การประเมินผลการบรรล ุ

ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

ใหครอบคลุม ELOs ทั้งหมด

ของหลักสูตร ที่อาจจะ

นอกเหนือไปจากการจัดสอบ

ประมวลความรู 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to 

students [4,5] 

อาจารยผูสอนมีการกําหนด

วิธีการวัดและการประเมินผล

ผูเรียนใน มคอ. 3 ไวครบถวน 

และแจงใหผูเรียนทราบในคาบ

แรกของการจัดการเรียนการ

สอน 

 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are 

used to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment 

[6,7] 

 การพิจารณาใชเกณฑ rubric 

และ marking schemes ใน

การวัดและประเมินผลในแตละ

รายวิชาตามความเหมาะสม 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely 

and helps to improve 

learning [3] 

-มีการใหขอมูลปอนกลับผลลัพธ

การเรียนรูแกผูเรียนในรายวิชา

ปญหาพิเศษ และมีการเฉลย

ขอสอบ 

- การกําหนดแนวทางที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของหลักสูตรในการใหขอมูล

ปอนกลับแกผูเรียนท่ีสามารถ

ทําใหผูเรียนแตละคนสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงใหเกิดการ

บรรลผุลลัพธการเรียนรูได

ยิ่งข้ึน 

5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

-มรีะบบ/กลไกการอุทธรณ

รองเรียนผลการประเมินที่

นักศึกษาสามารถเขาถึงไดเม่ือมี

ความจําเปน และมีการสื่อสาร

ใหนักศึกษาไดทราบ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff 

planning (considering 

succession, promotion, 

re-deployment, 

termination, and 

retirement) is carried 

out to fulfil the needs 

for education, research 

and service [1] 

-มีแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสอนและสายวิจัย 

พ.ศ. 2560-2564 

-มีแผนความกาวหนาของสาย

วิชาการ เชน การพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ และการ

พัฒนาคุณวุฒิศกึษา เปนตน 

 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and 

monitored to improve 

the quality of 

education, research and 

service [2] 

มีการวิเคราะหและติดตาม 

สัดสวน FTES ของอาจารยตอ 

FTES ของนักศึกษา 

การวิเคราะหสัดสวน FTES 

ของอาจารยตอ FTES ของ

นักศึกษา หากตัวเลขสัดสวนมี

คามากแสดงถึงอะไร 

6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [4,5,6,7] 

-กระบวนการคัดเลือกและการ

สรรหาบุคลากรสายวิชาการ

ดําเนินตามระบบกลไกของ

มหาวิทยาลยัโดยหลักสูตรมีสวน

รวมในการกําหนดคุณสมบัติ

และเปนกรรมการในการ

คัดเลือก  

 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated 

[3] 

 

การตรวจสอบความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพและความสามารถ

พิเศษของบุคลากรสายสอนและ

วิจัยในดานตางๆ  5 ดาน 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

6.5 Training and 

developmental needs 

of academic staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [8] 

ผูสอนมีการฝกอบรมเพ่ือการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สอนและสายวิจัย และมีการ

จัดการความรูผานกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [9] 

 

มีกระบวนการใหรางวัลและเชิด

ชูเกียรติแกบุคลากรเพ่ือสราง

แรงจูงใจดานการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการ

วิชาการ และหลักสูตร ได

เผยแพรประชาสมัพันธผลการ

ไดรับรางวัลที่ผานชองทาง   

ตาง ๆ 

 

6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

ปการศึกษา 2563 อาจารยใน

หลักสูตรมีผลงานตีพิมพจํานวน 

12 เรื่อง 

การวิเคราะหและการติดตาม

ประเภทและปริมาณการวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพของ

คณาจารยในหลักสูตรยอนหลัง

อยางนอย 3 ป และการมีคู

เทียบเพ่ือเรียนรูนําไปสูการ

ปรับปรงุและพัฒนาตอไป 

 

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] 

มแีผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 

2560-2564 

-หลักสูตรมีสวนรวมในการ

วิเคราะหความตองการ

อัตรากําลังของสายสนับสนุน

รวมกับคณะ 
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7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [2] 

มีระบบและกลไกในการรับ

สมัครและคัดเลือกสายสนับสนุน

ชัดเจน 

 

7.3 Competences of 

support staff are 

identified and evaluated 

[3] 

-มีการกําหนดและหนาท่ีขอ

งาสยสนับสนุน 

-การกําหนดและประเมิน

สมรรถนะของสายสนับสนุนให

ชัดเจน  

7.4 Training and 

developmental needs 

of support staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [4] 

-สายสนับสนุนมีการฝกอบรม

และพัฒนาตนเองตามสายงาน 

-การฝกอบรมและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนให

สอดคลองกับสมรรถนะที่

กําหนด 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [5] 

-มีระบบ/กลไกการประเมินผล

การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น

เงินเดือนและการสรางขวัญ

กําลังใจและแรงจูงใจ 

 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

-มีการกําหนดนโยบายและ

เกณฑรับนักศึกษาชัดเจน 

-มีชองทางการประชาสัมพันธ

การรับสมัครนักศึกษาใหมที่

หลากหลายจํานวน และมีการ

ประเมินชองทางการรับสมัคร

นักศึกษา 
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8.2 The methods and 

criteria for the selection 

of students are 

determined and 

evaluated [2] 

การรับสมัครนักศึกษาแตละ

รอบมีการกําหนดเกณฑในการ

คัดเลือกชัดเจน 

 

8.3 There is an 

adequate monitoring 

system for student 

progress, academic 

performance, and 

workload [3] 

หลักสูตรมีติดตาม

ความกาวหนาในการเรียนของ

นักศึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

-การจัดใหมีระบบในการ

ติดตามภาระงาน (workload) 

ของผูเรียน  

8.4 Academic advice, 

co-curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

-มีระบบและกลไกในการให

คําปรึกษาทางวิชาการและเรื่อง

สวนตัวใหกับผูเรียน 

-มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวม

กิจกรรมประชุมทางวิชาการ 

และมีกิจกรรมสงเสริมอาชีพ

และการไดงานทํา 

 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for education 

and research as well as 

personal well-being [5] 

มกีารจัดสิ่งแวดลอมดาน

กายภาพ สังคม ดานจิตวิทยา   

ที่สงเสริมการเรียนรูและทําให

นักศึกษาไดอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ 

 

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] 

มีจํานวนหองเรียน พรอม

อุปกรณและเครื่องมือเพียงพอ

ในการจัดการเรียนการสอน 
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9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 

education and research 

[3,4] 

มีการจัดสรรทรัพยากรในการ

เรียนรู เชน หนังสือ ฐานขอมูล

และสื่ออิเล็กทรอนิกสและ

วารสารสําหรับการศกึษาและ

การคนควาของนักศึกษาอยาง

เพียงพอ 

 

9.3 The laboratories and 

equipment are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,2] 

มีหองปฏิบัติการที่เพียงพอใน

การทําปฏิบัติการของผูเรียน 

การจัดอุปกรณ และเครื่องมือ

ใหเพียงพอตอการทํา

ปฏิบัติการของผูเรียน 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,5,6] 

 - การปรับปรุงระบบ WIFI ที่

สนับสนุนการเรียนรูและสืบคน

ขอมูลของผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

9.5 The standards for 

environment, health 

and safety; and access 

for people with special 

needs are defined and 

implemented [7] 

-มีการจัดการดานมาตรฐาน

ความปลอดภัยภายในอาคาร

เรียนและในหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรและมีการจัด

อุปกรณและเครื่องมือในการ

ระงับอัคคีภัย 

-การตั้งคําถามการประเมิน

ความพึงพอใจใหครอบคลุม

คําถามของเกณฑ 

10. Quality 

Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and 

development [1] 

มีการนําขอมูลการวิเคราะห

ความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียหลายหลายกลุมไปใช

ในการพัฒนา/ปรับปรุงการ

ออกแบบหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน และการจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน 

 



10 
 

 Criteria Strengths Area for improvement 

10.2 The curriculum 

design and 

development process is 

established and 

subjected to evaluation 

and enhancement [2] 

มกีารวางระบบและกลไกการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

และมีการประเมินเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

เชน กระบวนสํารวจความ

ตองการของผูใชบัณฑิต เปนตน  

 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed 

and evaluated to ensure 

their relevance and 

alignment [3] 

-มีคณะกรรมการวิพากษวิธีการ

สอนและวิธีการวัดและประเมิน 

ผลผูเรียนมอค. 3 และ 4 ให

สอดคลองกับ ELOs หลักสูตร 

และ CLOs รายวิชา 

-มีการประเมินขอสอบเพ่ือ

ควบคุมคุณภาพในการประเมิน

ผูเรียนเพ่ือใหบรรลุผลลัพธการ

เรียนรู  

- 

 

10.4 Research output is 

used to enhance 

teaching and learning 

[4] 

 การแสดงขอมูลการนํา

ผลการวิจัยของอาจารยไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาใหชัดเจน 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

 การจัดระบบและกลไกการ

ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนดานตางๆ ที่เก่ียวของ

กับหลักสูตรใหชัดเจน 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

มีระบบประเมินผูสอน และ

ระบบการรับขอมูลปอนกลับ

จากผูมีสวนไดสวนเสีย

หลากหลายกลุม 

การออกแบบระบบและกลไก

ในการรับขอมูลปอนกลับจากผู

มีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจน เชน 

มีผูรับผิดชอบ วิธีการที่มี

ประสิทธิผล ความถี่ ชวงเวลา 

และจํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย

แตละกลุม เปนตน 
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11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

มกีารวิเคราะหขอมูลและการ

ติดตามการตกออกของ

นักศึกษา พบวามีนักศึกษา

ตกคางจํานวนมากขึ้น  

การเทียบเคียงผลการ

ดําเนินงานกับคูเทียบ 

11.2 The average time 

to graduate is 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

มกีารวิเคราะหขอมูลและการ

ติดตามระยะเวลาเฉลี่ยการ

สําเร็จการศกึษาของนักศึกษา  

-การคํานวนระยะเวลาเฉลี่ย

การสําเร็จการศึกษาใหชัดเจน 

-การเทียบเคยีงผลการ

ดําเนินงานกับคูเทียบ 

11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

มกีารวิเคราะหขอมูลและการ

ติดตามการไดงานทําของ

นักศึกษา พบวามีการไดงานทํา

ของนักศึกษามีแนวโนมที่ไม

แนนอน 

-การรายงานผลการดําเนินงาน

ในรูปแบบตาราง 

-การเทียบเคยีงผลการ

ดําเนินงานกับคูเทียบ 

11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [2] 

นักศึกษาของหลักสูตรมีการ

เผยแพรผลงานวิจัยและไดรับ

รางวัลจากการประชุมวิชาการฯ  

การรายงานขอมูลวิเคราะห

ประเภทและปริมาณงานวิจัย

ของนักศึกษายอนหลังอยาง

นอย 3 ป และการเทียบเคียง

ผลการดําเนินงานกับคูเทียบ  

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

 

มกีารวิเคราะหขอมูลและการ

ติดตามความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต พบวาความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตมีแนวโนมที่ไม

แนนอน 

-การเทียบเคยีงผลการ

ดําเนินงานกับคูเทียบ 

-การสํารวจขอมูลความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ของหลักสูตรในกลุมอ่ืนๆ 

นอกจากกลุมผูใชบัณฑิต 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

วันที ่6 สิงหาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.30 น. 

 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.00 - 09.05 น. ประธานประเมินแนะนําคณะกรรมการ  

09.05 - 09.20 น. หลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงาน  

09.20 - 12.00 น. สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยในสาขา  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 13.30 น. สัมภาษณศิษยเกา ผาน zoom  

13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ นศ.ปจจุบัน ผาน zoom  

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณอาจารยผูสอน ผาน zoom  

14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการจัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินดวยวาจา  

 


