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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร  เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ (ประธาน

กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง (กรรมการ) อาจารย ดร.อาบีเด็ง  ฮาวา (กรรมการ)นางสาวนูรีมัน 

ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาวรุสมา  ดอเลาะ (ผูชวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยูบนขอมูลที่หลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน

ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท่ีประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารยผูสอน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบัณฑิตและตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ดําเนินการภายใตการประเมิน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  ตัว

บงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มีทั้งหมด 6 ขอ และองคประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ขอ ซึ่งประเมินดวยระดับ

ระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินท้ัง 2 องคประกอบ มีดังนี ้

 

องคประกอบที่  1  การกํากับมาตรฐาน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ตัวบงชี้ ผาน/ไมผาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

 

ผาน 

  

องคประกอบที่  2  การประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN QA 

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 3 

7. Support Staff Quality 3 

8. Student Quality and Support 3 

9. Facilities and Infrastructure 4 

10. Quality Enhancement 3 

11. Output 3 

 



จุดแขง็ (ภาพรวม) 

1. มีอาจารยที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการเกษตรหลายดาน 

2. มีกระบวนใหคาํปรึกษา การติดตามความกาวหนาและผลการเรียนโดยระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดี 

3. มีอาคารสถานที่ อุปกรณและเครื่องมือที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 

 

แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 

1. การผลักดันการจัดการศึกษาที่ใชผลลัพธการเรียนรูเปนฐานหรือ Outcome-Based Education (OBE) และการ

สงเสริมการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องดวยวงจรคณุภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

2. การออกแบบหลักสูตร ซึ่งรวมโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรโดยใชผลลัพธการเรียนรูเปนฐาน หลักสูตร 

รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลมีความสอดคลองสนับสนุนการบรรลุซึ่งผลลัพธ

การเรียนรูที่คาดหวัง (Constructive Alignment) 

3. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศกึษาในหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะในการเขยีน SAR 

การทําความเขาใจสาระของเกณฑ AUN-QA เพ่ือชวยใหการเขียนอธิบายผลการดําเนินงานเปนไปตามแตละ

ขอกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ผาน/ 

ไมผาน 
เกณฑ หมายเหตุ 

ผาน 

1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ผาน 

2.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และ มี

ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

ผาน 

3.คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงาน

ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

ผาน 

4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

รายละเอียด 

 

ผาน 

5.คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคณุวุฒิปริญญา

โท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณทํางานที่

เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 

ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

ผาน 

6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป(จะตอง

ปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) ประกาศใชในปที่ 8) 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ  

 เปนไปตามเกณฑทุกขอ 

 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุขอ..................... 

 

 

 

 

 



AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 
 

AUN 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  

มีระบบและกลไกในการ

จัดทํา ELO 

- ELO ที่สามารถวัดไดในเชิง

พฤติกรรมของผูเรียนใหชัดเจน เชน 

คําวาอยางมีประสิทธิภาพ อยาง

เหมาะสม คณธรรมจริยธรรม 

อาจจะวัดและประเมินผลไดชัดเจน

ยาก 

- การกําหนดผลการเรียนรูของ

หลักสูตรในเนื้อหาเฉพาะทางมาก

ขึ้น 

1.2 The expected 

learning outcomes cover 

both subject specific and 

generic (i.e. transferable) 

learning outcome 

 ELO ของหลักสูตรขอ 3 ที่เปนการ

แสวงหาความรูทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาตนเองนั้นเปนทักษะดาน 

Generic LO  

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

 การทบทวนการกําหนด ELO ที่มี

ความสอดคลองกับความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and up-

to-date [1,2] 

 การกําหนดขอมูลของหลักสูตรที่

ครบถวน (ตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-

QA: Assessment at rogramme 

Level: Version 3.0 หนาที่ 19) 

สําหรับการสื่อสารแตละชองทาง 

2.2 The information in 

the course specification 

is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

 การกําหนดขอมูลรายวิชาที่

ครบถวน (ตามคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-

QA:Assessment at Programme 

Level: Version 3.0 หนาที่ 19) 

สําหรับการสื่อสารแตละชองทาง 



AUN Criteria Strengths Area for improvement 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders [1,2] 

 การประเมินประสิทธิภาพของชอง

ทางการสื่อสารขอมูลหลักสูตรและ

ขอมูลรายวิชาไปยัง stakeholders 

ทุกกลุมของหลักสูตร 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment 

with the expected 

learning outcomes [1] 

 การใชแนวคิดของการออกแบบ

หลักสูตรแบบ Backward 

curriculum design 

3.2 The contribution 

made by each course to 

achieve the expected 

learning outcomes is 

clear [2] 

 การระบุความรู (Knowledge) 

ทักษะ (Skill) และ

affection (ทัศนคต)ิ ของแตละ 

ELO ของหลักสูตรเพ่ือการทวน

สอบการกระจาย ELO ลงสู

รายวิชาที่เหมาะสม 

3.3  The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated 

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

 การกําหนดระดับขั้นผลลัพธการ

เรียนรูตาม Bloom’s Taxonomy 

ของ ELO และของรายวิชาใน

หลักสูตร เพ่ือการทบทวนการเรียง

ตามลําดับการเรียนรูของรายวิชา

ในโครงสรางหลักสูตรใหเหมาะสม 

4. Teaching 

and Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

มีชองทางการสื่อสาร

ปรัชญาการศึกษาที่

หลากหลาย 

 

รูปแบบการสื่อสารทําความเขาใจ

ในปรัชญาการศึกษาใหแกผูมีสวน

ไดสวนเสียที่สําคัญของหลักสูตรทุก

กลุม 

4.2 Teaching and 

learning activities are 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

มีการกําหนด CLO ของ

แตละรายวิชา 

หลักสูตรมีการกําหนด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนที่มุงสูการบรรลุ 

ELO  

การกําหนดวิธีการเรียนการสอนใน 

มคอ. 3 ของผูสอนที่สอดคลองกับ 

ELO/CLO หลักสูตร และใหเปนไป

ตามแนวทางที่กําหนดโดยหลักสูตร 

และครอบคลุมทุกรายวิชา 



AUN Criteria Strengths Area for improvement 

4.3 Teaching and 

learning activities 

enhance life-long 

learning [6] 

รูปแบบของกิจกรรมที่

เพ่ิมทักษะ Life Long 

learning ที่หลากหลาย 

- การประเมินผลการบรรลุทักษะ 

Life Long learning ของนักศึกษา 

เนื่องการจัดกิจกรรม ของหลักสูตร  

- กําหนดและสงเสริมทักษะ Life 

Long learning ดานอื่นๆ ที่

สอดคลองทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [1,2] 

หลักสูตรมีการกําหนด

วิธีการวัดและการ

ประเมินผลผูเรียนที่มุงสู

การบรรลุ ELO 

การกําหนดวิธีการวัดและการ

ประเมินผลใน มคอ. 3 ของผูสอนที่

สอดคลองกับ ELO/CLO หลักสูตร 

และใหเปนไปตามแนวทางที่

กําหนดโดยหลักสูตร 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to 

students  

มีการแจงวิธีการวัดและ

การประเมินผลใน มคอ. 

3 ใหผูเรียนทราบอยาง

ชัดเจน 

 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are 

used to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment [6,7] 

 การกําหนดเกณฑการวัดและ

ประเมินผลแบบ Rubric ที่สามารถ

วัดในสิ่งที่ตองการวัดไดอยาง

ถูกตอง ใหผลการวัดและประเมินที่

เชื่อถือได และมีความยุติธรรมตอ

ผูเรียน 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and 

helps to improve 

learning [3] 

 การกําหนดวิธีการใหขอมูล

ปอนกลับแกผูเรียนท่ีสามารถทําให

ผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาและ

ปรับปรุงใหเกิดการบรรลุผลลัพธ

การเรียนรูไดยิ่งข้ึน 
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5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

มีระบบในการอุทธรณ

ผลการประเมินท่ีผูเรียน

เขาถึงไดเมื่อมีความ

จําเปน 

 

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] 

มีแผนความกาวหนาของ

สายวิชาการ เชน การ

เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ และการศึกษา

ตอ เปนตน 

 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and 

monitored to improve 

the quality of education, 

research and service [2] 

 การคาํนวณคา FTEs ที่นํามาใช

วิเคราะหภาระงานของอาจารย 

 

6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [4,5,6,7] 

 

-กระบวนการคัดเลือก

และการสรรหาบุคลากร

สายวิชาการดําเนินตาม

ระบบกลไกของ

มหาวิทยาลัย  

-มีการกําหนดคุณสมบัติ

ของการรับอาจารยดาน

การสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการตามความ

ตองการของหลักสูตร 

 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated 

[3] 

 การกําหนดและทบทวน 

Competency ของอาจารยในดาน

การจัดการเรียนการสอน 

(Pedagogy Competences) และ
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วิจัย การบริการวิชาการที่

สอดคลองกับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน 

6.5 Training and 

developmental needs of 

academic staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [8] 

 การประเมินและการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับ 

Competency ที่กําหนด 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [9] 

มีกระบวนการใหรางวัล

และเชิดชูเกียรติแก

บุคลากรเพ่ือสราง

แรงจูงใจดานการเรียน

การสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ และ

หลักสูตร ไดเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการ

ไดรับรางวัลที่ผาน

ชองทางตาง ๆ 

 

6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

 การวิเคราะหและการติดตาม

ประเภทและปริมาณการวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพของคณาจารย

ในหลักสูตรยอนหลังอยางนอย 3 ป 

และการมีคูเทียบเพ่ือเรียนรูนําไปสู

การปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

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] 

 แผนความกาวหนาของบุคลากร

สายสนับสนุน และดําเนินการตาม

แผนที่กําหนด 
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7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [2] 

การกําหนดเกณฑการ

สรรหาบุคลากรสาย

สนับสนุนและการเลื่อน

ตําแหนงตามระเบียบ

และขั้นตอนของคณะ/

มหาวิทยาลัยและสื่อสาร

ใหรับทราบหลาย

ชองทาง 

 

7.3 Competences of 

support staff are 

identified and evaluated 

[3] 

 การกําหนดและประเมินสมรรถนะ

ของสายสนับสนุน  

7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them  

 การฝกอบรมและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไป

ตามสมรรถนะที่กําหนด 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [5] 

 การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับผล

การประเมินการปฏิบัติงานประจําป

ของบุคลากรสนับสนุนเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนา 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของผล

การรับนักศึกษาใหมของแตชอง

ทางการรับสมัคร และการวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธตางๆ ในการ

ประชาสัมพันธรับนักศึกษาใหม 

เพ่ือการพัฒนาระบบและ

กระบวนการรับนักศึกษาใหมอยาง

ตอเนื่อง 
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8.2 The methods and 

criteria for the selection 

of students are 

determined and 

evaluated [2] 

มีการกําหนดและการ

ประเมินวิธีการและ

เกณฑในการคัดเลือก

นักศึกษาเขาเรียนใน

หลักสูตร 

 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for 

student progress, 

academic performance, 

and workload [3] 

กระบวนการกํากับ 

ติดตามผลการเรียน และ

ความกาวหนาในการ

เรียนของนักศึกษาโดย

อาจารยที่ปรึกษาที่ดี 

 

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

มีการจัดระบบและกลไก

ในการใหคําปรึกษา และ

การสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูเรียนได

เขารวมกิจกรรม

ประกวดการแขงขันที่

สงเสริมอาชีพและการได

งานทํา 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด

กิจกรรมท่ีสอดคลองการบรรลุ 

ELOs ของหลักสูตร 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for education 

and research as well as 

personal well-being [5] 

การจัดสิ่งแวดลอมดาน

กายภาพ สังคม ดาน

จิตวิทยา ที่สงเสริมการ

เรียนรูและทําให

นักศึกษาอยูไดอยางมี

ความสุข 

 

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 

พรอมอุปกรณและ

เครื่องมือเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอน 
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9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 

education and research 

[3,4] 

มีการจัดสรรทรัพยากร

ในการเรียนรู เชน 

หนังสือ ฐานขอมูลและ

สื่ออิเล็กทรอนิกสและ

วารสารสําหรับ

การศกึษาและการ

คนควาของนักศึกษา

อยางเพียงพอ 

 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate 

and updated to support 

education and research 

[1,2] 

มีหองปฏิบัติการที่

เพียงพอในการทํา

ปฏิบัติการขอผูเรียน 

การจัดอุปกรณ และเครื่องมือให

เพียงพอตอการทําปฏิบัติการของ

ผูเรียน 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,5,6] 

 - การปรับปรุงระบบ Wifi ท่ี

สนับสนุนการเรียนรูและสืบคน

ขอมูลของผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for 

people with special 

needs are defined and 

implemented [7] 

-มีการจัดการดาน

มาตรฐานความ

ปลอดภัยภายในอาคาร

เรียนและใน

หองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาตรและมีการ

จัดอุปกรณและ

เครื่องมือในการระงับ

อัคคีภัย 

 

10. Quality 

Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and development 

[1] 

มกีารนําขอมูลการ

วิเคราะหความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ไปใชในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน
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และการจัดสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน 

10.2 The curriculum 

design and development 

process is established 

and subjected to 

evaluation and 

enhancement [2] 

มีการวางระบบและ

กลไกการออกแบบและ

การพัฒนาหลักสูตร 

และการประเมินเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการ

ออกแบบหลักสูตรใน

รอบตอไป  

 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed 

and evaluated to ensure 

their relevance and 

alignment [3] 

มคีณะกรรมการวิพากษ

วิธีการสอนและวิธีการ

วัดและประเมินผล

ผูเรียนมอค. 3  

การวิพากษเพ่ือประเมินวิธีการสอน

และวิธีการประเมินผลผูเรียนให

สอดคลองกับ ELO ครอบคลุมทุก

รายวิชา 

 

10.4 Research output is 

used to enhance 

teaching and learning [4] 

 การแสดงขอมูลการนําผลการวิจัย

ของอาจารยใชในการจัดการเรียน

การสอนนักศกึษาใหชัดเจน 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่

เปนระบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุง 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

 การออกแบบระบบและกลไกใน

การรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวน

ไดสวนเสียที่ชัดเจน 
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11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

มีการวิเคราะหขอมูล

และการติดตามการตก

ออกของนักศึกษา พบวา

มีการตกออกลดลง  

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน

กับคูเทียบ 

11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

มีการวิเคราะหขอมูล

และการติดตามอัตรา

การระยะเวลาสําเร็จ

การศกึษาของนักศึกษา 

พบวามีอัตราการสําเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลา

ที่หลักสูตรกําหนดลดลง 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน

กับคูเทียบ 

11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

มีการวิเคราะหขอมูล

และการติดตามการได

งานทําของนักศึกษา 

พบวามีการไดงานทํา

ของนักศึกษามีแนวโนม

ที่ไมแนนอน 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน

กับคูเทียบ 

 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [2] 

มีการวิเคราะหขอมูล

และการติดตามประเภท

และปริมาณงานวิจัยของ

นักศึกษา  

การรายงานขอมูลวิเคราะห

ประเภทและปริมาณงานวิจัยของ

นักศึกษายอนหลังอยางนอย 3 ป 

และการเทียบเคียงผลการ

ดําเนินงานกับคูเทียบ  

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

มีการวิเคราะหขอมูล

และการติดตามความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต

พบวาความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตมีแนวโนมที่

ไมแนนอน 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน

กับคูเทียบ 

 

 



กําหนดการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

วันที่ 16  กรกฏาคม 2563 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.45  - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินวางแผนการประเมิน  

09.00 – 10.15 น. สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย   

- สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน (ชั้นปละ 1 คน) 

- สัมภาษณศิษยเกา (1 คน) 

- สัมภาษณเจาหนาที่สายสนับสนุน (3 คน) 

- สัมภาษณอาจารยผูสอน ( 3 คน) 

10.15 – 12.00 น. - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

- คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับ

ผลการดําเนินงานตาม SAR 

 

12.00  - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 15.00 น. -  คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดทํารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

15.00 – 15.10 น. - สัมภาษณผูใชบัณฑิต (1 คน)    

- สัมภาษณศิษยเกา (1 คน) 

15.10 – 16.00 น. -  นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยวาจาใหแก

หลักสูตร 

 

16.00 น. -  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกลาวปดพิธี  

 


