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คํานํา 

1.1 บทสรุปผูHบริหาร 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร() 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประจําป�การศึกษา 2562  จัดทําข้ึนเพ่ือเป1นการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ( ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) version 3.0 โดยจัดการศึกษาแบบ 
Outcome Based Education (OBE) เพ่ือมุPงสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELOs) ของหลักสูตร  

1.2   การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR)  
รายงานผลการดําเนินงานของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ.2559 ประจําป�การศึกษา 2562 ตามเกณฑ(การประเมินคุณภาพ AUN-QA จํานวน 11 ตัวบPงชี้ เพ่ือประเมิน
ตนเองอันเกิดจากการดําเนินงานของหลักสูตร ประกอบด̂วยข̂อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห( จุดแข็งจุดอPอน จุดท่ีควร
พัฒนา แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการ
ผู^ทรงคุณวุฒิท่ีแตPงต้ังโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( ซ่ึงจะเป1นตัวบPงชี้ระดับคุณภาพของการบริหารหลักสูตร 
อันจะเป1นหลักประกันความเชื่อม่ันให^กับผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
ผลการประเมินตนเอง สามารถสรุปไดHดังตMอไปนี้  

องค�ประกอบท่ี ผลการประเมินตนเอง หมายเหตุ 

องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ผMาน การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ต า ม เ ก ณ ฑ� ท่ี  ต า ม เ ก ณ ฑ�
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 

AUN – QA criterion 1 ผลการเรียนรูHท่ี
คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

4  

AUN – QA criterion 2 ขHอกําหนดของ

หลักสูตร (Program Specification) 

4  

AUN – QA criterion 3 โครงสรHางและเนื้อหา

ของหลักสูตร (Programmed Structure and 

Content) 

4  

AUN – QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน 

(Teaching and Learning Approach) 

4  

AUN – QA criterion 5 การประเมินผูHเรียน 
(Student Assessment) 

3  
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องค�ประกอบท่ี ผลการประเมินตนเอง หมายเหตุ 

AUN – QA criterion 6 คุณภาพบุคลากร

สายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

4  

AUN – QA criterion 7 คุณภาพบุคลากร

สายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

4  

AUN – QA criterion 8 คุณภาพและการ

สนับสนุนผูHเรียน (Student Quality and 

Support) 

4  
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เรียนรูHทางกายภาพ (Facilities and 
Infrastructure) 

4  

AUN – QA criterion 10 การสMงเสริม

คุณภาพการศึกษา (Quality 

Enhancement) 

3  

AUN – QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 3  
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ขHอมูลเบื้องตHน 
 

1.1  ประวัติความเปjนมา 

คณะเกษตรศาสตร( มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( อยูPในจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป1นจังหวัดหนึ่งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต̂ ท่ีมีความหลากหลายในด̂านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษามีความอุดมสมบูรณ(ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิประเทศท่ีเหมาะสมตPอการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยวิถีชีวิตของประชาชนสPวน
ใหญPมีความผูกพันกับอาชีพเกษตร เชPน การทําสวนยาง การเลี้ยงสัตว( และการประมง ดังนั้นเพ่ือเป1นการสนับสนุน
สPงเสริมอาชีพเหลPานี้ คณะเกษตรศาสตร( มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( จึงได̂ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( มุPงเน^นสร^างบัณฑิตด̂านการเกษตรท่ีมีความพร^อมท้ังด̂านวิชาการ และการปฏิบัติงาน
อาชีพ ทางด̂านพืชศาสตร( และทางด̂านสัตวศาสตร( เพ่ือพัฒนาการเกษตรของท̂องถ่ินภาคใต̂ ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตPอสังคม ตลอดจนเป1นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาท่ีตรงตามความต̂องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต̂อยPางแท̂จริง อีกท้ังยัง
เป1นศูนย(บริการวิชาการทางการเกษตรสูPชุมชนและภูมิภาคนอกจากนั้นการจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนสามารถเปpด
โลกทัศน(และพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนในท̂องถ่ิน ให^สามารถกระทําในสิ่งท่ีถูกต̂องเพ่ือความสงบสุขและสร^าง
ชุมชนท่ีเข̂มแข็ง และผลประโยชน(ของประเทศชาติ 
 

1.2  ขHอมูลบุคลากรของหลักสูตร ประจําปBการศึกษา 2562 

ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือสัมพันธ�

กับสาขาวิชา หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
1. ผู̂ชPวยศาสตราจารย(ทว ี บญุภิรมย( M.S. Crop Science �   

2. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร.สายทอง  แกว̂ฉาย Ph.D. Biotechnology in Plant 

Pathology 
�   

3. ผู̂ชPวยศาสตราจารย(มนทนา  รุจิระศักด์ิ วท.ม. เกษตรศาสตร( �   
4. ผู̂ชPวยศาสตราจารย(เจษฎา  แก^วฉาย วท.ม. พืชสวน �   
5. อาจารย( ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture �   
6. อาจารย( ดร.นราธิษณ(  หมวกรอง ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ(พืช �   
7. อาจารย(จักรพงศ(  จิระแพทย( วท.ม. พืชศาสตร( �   
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือสัมพันธ�

กับสาขาวิชา หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
8. อาจารย(นุร(ซานีซา  เจะดาโอะ 

 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช �  (บรรจุป� พ.ศ. 2549 ได̂รับการ

ย ก เ ว^ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ

กระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง

เกณฑ(มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ป ริญญาต รีพ .ศ .2558  ข^ อ 

10.1.3) 
9. อาจารย( ดร.สุไลมาน  เจvะอาบ ู ปร.ด. พืชไรP �   
10. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร.จักรพันธ(   

พิชญพิพัฒน(กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร( �   

11. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร( �   
12. อาจารย(ณัฐพัชรากานต(  แก^วพลอย คอม. หลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา 

 � คอบ. เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตสัตว( 

13. อาจารย(นิรันดร  หนักแดง วท.ม. โภชนศาสตร(และ

เทคโนโลยีอาหารสัตว( 
�   

14. อาจารย( ดร.กนก  เชาวภาษ ี ปร.ด. สัตวศาสตร( �   

15. อาจารย( ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร �   
16. อาจารย( ดร.ธนเสฏฐ(  ทองใสเกล้ียง ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร �   
17. อาจารย( ดร.นิฟารีซา  เจvะเลvาะ ปร.ด. วิทยาศาสตร(การเกษตร

วิทยาศาสตร(การประมง 
�   

18. อาจารย(อัมภรณ(พรรณ  พลาศัย วท.ม. วิทยาศาสตร(ทางทะเล �   
19. อาจารย( น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร( �  เทียบเทPาวุฒิปริญญาโท 

20. อาจารย(ตาวฟpก  หะยีหมัด วท.ม. วิทยาศาสตร(ทางทะเล �   

 

1.3  ขHอมูลนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาแตMละช้ันปB ประจําปBการศึกษา 2562 

ช่ือหลักสูตรท่ีเปkดสอน ระดับช้ันปB รวมท้ังสิ้น 
ช้ันป�ที่ 1 ช้ันป�ที่ 2 ช้ันป�ที่ 3 ช้ันป�ที่ 4 นักศึกษาตกค̂าง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร()  51 62 44 18 2 177 
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สMวนท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินงาน องค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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รายงานผลองค�ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ระดับปริญญาตรี 

 

ตัวบMงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ(มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน  
   คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามเกณฑ(มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

ผMาน/ไมMผMาน เกณฑ� ผลการดําเนินงาน 

ผPาน 

จํานวนอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร  ไมPน^อยกวPา  
5 คน และเป1นอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กวPา 1 หลักสูตรไมPได̂ และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีอาจารย(ผู^รับผิดชอบ
หลักสูตรจํ านวน 6  คน ตลอดระยะเวลา ท่ีจั ด
การ ศึกษาตามหลั กสู ต ร  และไมP เป1 นอาจารย(
ผู^รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวPา 1 หลักสูตร 

 
ผPาน 

คุณสมบัติของอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPง
ทางวิชาการไมPตํ่ากวPาผู^ชPวยศาสตราจารย( และ มี
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย^อนหลัง 

อาจารย(ผู^ รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ทุกคนมีคุณวุฒิตามเกณฑ(ท่ีกําหนด และตรงกับสาขาวิชา
ท่ีเปpดสอน โดยมีอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก และเป1นผู^ชPวยศาสตราจารย( 
จํานวน 3 คน คือ ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.สายทอง 
แก̂วฉาย และผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร. จักรพันธ(  
พิชญพิพัฒน(กุล และผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.ซารีนา  
สือแม อาจารย(ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน 
คือ  อาจารย( ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา และอาจารย( ดร.    
ภัทราวดี  ศรีมีเทียน และอาจารย( ดร.นราธิษณ( 
หมวกรอง และมีผลงานตีพิมพ(ผลงานทางวิชาการ 1 
รายการ ใน 5 ป� ย^อนหลัง 

 
ผPาน 

คุณสมบัติของอาจารย(ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPงทาง
วิชาการไมP ตํ่ากวPาผู^ชPวยศาสตราจารย( และ มี
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย^อนหลัง 

อาจารย(ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทุกคนมี
คุณวุฒิตามเกณฑ(ท่ีกําหนด และตรงกับสาขาวิชาท่ีเปpด
สอน โดยมีอาจารย(ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก และเป1นผู^ชPวยศาสตราจารย( จํานวน 3 คน คือ 
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ผMาน/ไมMผMาน เกณฑ� ผลการดําเนินงาน 

ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.สายทอง แก̂วฉาย (Ph.D. 
Biotechnology in Plant Pathology) และผู^ชPวย
ศาสตราจารย( ดร.จักรพันธ(  พิชญพิพัฒน(กุล (ปร.ด. 
สัตวศาสตร() และผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.ซารีนา  
สือแม (ปร.ด. สัตวศาสตร() อาจารย(ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก จํานวน 3 คน คือ อาจารย( ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา 
(Ph.D. (Agriculture) อาจารย( ดร.ภัทราวดี  ศรีมี
เทียน (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) และอาจารย( 
ดร.นราธิษณ(  หมวกรอง (ปร.ด.ปรับปรุงพันธุ(พืช) 
และมีผลงานตีพิมพ(ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ ใน 
5 ป� ย^อนหลัง 

ผPาน 
 

คุณสมบัติของอาจารย(ผู^สอน ท่ีเป1นอาจารย(ประจํา 
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทPา หรือดํารง
ตําแหนPงทางวิชาการไมPตํ่ากวPาผู^ชPวยศาสตราจารย( 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ(กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

อาจารย(ผู^สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีท้ังหมด 
20 คน ดํารงตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( 6 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 10 คน จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท 9 คน และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 1 คน (กําลังศึกษาระดับปริญญาโทควบ
เอก อยูP 1 คน และเข̂ารับราชการสายสอนและวิจัย
ต้ั ง แ ตP  1  ธั น ว า ค ม  2 5 4 9  ซ่ึ ง ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ(มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข̂อ 10.1.3 อาจารย(
ผู^สอนอาจเป1นอาจารย(ประจําหรืออาจารย(พิเศษท่ีมี
คุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทPาหรือมีตําแหนPง
ผู^ชPวยศาสตราจารย( ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ(กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนในกรณี
ท่ีมีอาจารย(ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทPา
และทําหน^าท่ีอาจารย(ผู^สอนกPอนท่ีเกณฑ(มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช^
ให^สามารถทําหน^าท่ีอาจารย(ผู^สอนตPอไปได̂)  

ผPาน คุณสมบัติของ อาจารย(ผู^สอน ท่ีเป1นอาจารย(พิเศษ ไมPมีอาจารย(พิเศษ 
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ผMาน/ไมMผMาน เกณฑ� ผลการดําเนินงาน 

(ถ̂ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี
หรื อ เ ทียบ เทP าและมีประสบการณ( ทํ า งาน ท่ี
เก่ียวข̂องกับวิชาท่ีสอนไมPน^อยกวPา 6 ป� ท้ังนี้ มี
ชั่วโมงสอนไมPเกินร^อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย(ประจําเป1นผู^รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
ผPาน 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด
ต̂องไมPเกิน 5 ป�(จะต̂องปรับปรุงให^เสร็จและ
อนุมัติ/ให^ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
ส ถ า บั น  เ พ่ื อ ใ ห^ ห ลั ก สู ต ร ใ ช^ ง า น ใ น ป� ท่ี  6) 
ประกาศใช^ในป�ท่ี 8) 

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 1 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ .  2554 โดยสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการให^ความเห็นชอบหลักสูตรนี้
เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2554 
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบการให^ความเห็นชอบหลักสูตรนี้
เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

สกอ. 1-1 แฟyมประวัติอาจารย(  

สกอ. 1-2 ผลงานตีพิมพ(ของอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

สกอ. 1-3 รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561  

สกอ. 1-4 หนังสือบันทึกข̂อความ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ0506(2)/77 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2562 
 

 

หมายเหตุ   1. ผลการประเมินตัวบPงชี้ท่ี 1.1 กําหนดไว^เป1น “ผPาน” และ “ไมPผPาน” หากไมPผPานเกณฑ(ข̂อใดข̂อหนึ่ง ถือวPา

หลักสูตรไมPได̂มาตรฐาน และผลเป1น “ไมPผPาน” 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ�  

� เป1นไปตามเกณฑ(ทุกข̂อ 

� ไมPเป1นไปตามเกณฑ( โปรดระบุข̂อ..................... 
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รายละเอียดการดําเนินการตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 

1. รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย�ผูHรับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ�ขHอ 1,ขHอ 2) 
ตาม มคอ. 2 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ตรงสาขาหรือสัมพันธ� หมายเหตุ 
1. ผู^ชPวยศาตราจารย(ทวี  บุญภิรมย( M.S. Crop Science ตรงสาขา  

2. ผู^ชPวยศาตราจารย( ดร.สายทอง แก̂วฉาย Ph.D. Biotechnology in 

Plant Pathology 

ตรงสาขา  

3. ผู^ชPวยศาตราจารย(เจษฎา แก̂วฉาย วท.ม. พืชสวน ตรงสาขา  

4. ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.จักรพันธ( พิชญ

พิพัฒน(กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร( ตรงสาขา  

5. ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.ซารีนา สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร( ตรงสาขา  

6. ผู^ชPวยศาตราจารย(อัจฉรา  นิยมเดชา วท.ม. โภชนาศาสตร(และ

เทคโนโลยีอาหารสัตว( 

ตรงสาขา  

 

ปnจจุบัน 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

 
 

ระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
ระบุวันที่สภาอนุมัต ิ

(กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

  
1. อาจารย( ดร.ราฮีมา   
วาแมดีซา 

Ph.D. in Agriculture 2 ป� - Raheema Wamaedeesa and Supanath 
Kanjanawattanawong. (2019). Shoot 
Multiplication of Pure-line Hom-Kradang-Nga 
Rice through Callus Formation. Princess of 

Naradhiwas University Journal. 11(3): 224-232. 

- Raheema Wamaedeesa and Yawanee Kaji. 
(2018).Sodium Hypochlorite Sterilization of 
Culture Media in Micropropagation of Chinese 
Rose. The 3rd International Thailand-
Malaysia_Indonesia Symposium on Innovation 
and Creativity. 19pp. 

- ห นั ง สื อ บั น ทึ ก
ข^ อ ค ว า ม สํ า นั ก
คณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ท่ี  ศ ธ
0506(2)/77 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2562  
- เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
เ น่ื อ งจากอาจารย(
ผู̂รับผิดชอบหลักสูตร
เดิมมีภาระงานมาก 
เกิน 

2. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร. 
สายทอง แก^วฉาย 

Ph.D. Biotechnology 
in Plant Pathology 

5 ป� - อิทธิพล จิตพิทักษ(  สายทอง แกHวฉาย และ 
ชนินันท(พรสุริยา. 2563. การระบุชนิดและคัดกรอง
รา Aspergillus species ละลายฟอสเฟต ท่ีแยกได̂
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

 
 

ระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
ระบุวันที่สภาอนุมัต ิ

(กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

  
จากดินสามจังหวัดชายแดนใต̂ของประเทศไทย.
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 12(1): 
163-172. 

3. อาจารย( ดร.นราธิษณ(   
หมวกรอง 

ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ(พืช 3 ป� - Narathid Muakrong, Shinji Kikuchi 
Patcharin Tanya and Peerasak Srinives. 
2018. Conservation and Variation of 35S 
Ribosomal DNA among Five Jatropha 
Species Revealed by Fluorescence in Situ 
Hybridization. Cytologia. 1:57-61 

- รายงานประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 
3 / 2561  วั น ท่ี  1 4 
กรกฎาคม 2561 
- เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
เน่ืองจากเพื่อให^การ
บริหารหลักสูตร และ
การเ รียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร 
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลหลักสูตร
เ ป1 น ไ ป ด̂ ว ย ค ว า ม
เหมาะสม 

4. ผู̂ชPวยศาตราจารย( ดร. 
จักรพันธ( พิชญพพิัฒน(กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร( 5 ป� - Jakkhaphan Pitchayapipatkul, Tamás 
Somfai, Satoko Matoba,  Rangsan Parnpai, 
Takashi Nagai, Masaya Geshi and Thevin 
Vongpralub. (2017). Microtubule stabilisers 
docetaxel and paclitaxel reduce spindle 
damage and maintain the developmental 
competence of in vitro-mature bovine 
oocytes during vitrification Reproduction, 
Fertility and Development 29(10), 2028-
2039 

 

5. ผู̂ชPวยศาตราจารย( ดร.ซารีนา 
สือแม 

ปร.ด. สัตวศาสตร( 5 ป� - ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย( ไกรพรม. 2561. 
ผลของการทดแทนกระถินเป1นแหลPงอาหารหยาบ
ตPอสมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ̂มคPาทาง
เศรษฐกิจ ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 
10 (2): 140-149 

 

6. อาจารย( ดร.ภัทราวดี   
ศรีมีเทียน 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

2 ป� - ภัทราวดี ศรีมีเทียน จิติมา สุวรรณมาลา และ
สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ. 2560.การทดสอบความ
รุนแรงของเช้ือ Vibrio parahaemolyticusในปู
ทะเล (Scylla sp.). สัตวแพทยมหานครสาร.12(1): 
19-27 

- ห นั ง สื อ บั น ทึ ก
ข^ อ ค ว า ม สํ า นั ก
คณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า ท่ี  ศ ธ
0506(2)/77 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2562  
- เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง 
เ น่ื อ งจากอาจารย(
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 

 
 

ระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน 

 
ผลงานทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
ระบุวันที่สภาอนุมัต ิ

(กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

  
ผู̂รับผิดชอบหลักสูตร
เดิมลาศึกษาตPอ 

หมายเหตุ : 1. ระบุอาจารย(ประจําหลักสตูรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในป�การศึกษา 2562  

2. รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย�ประจําหลักสูตร (เกณฑ�ขHอ 3) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย( ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture - Raheema Wamaedeesa and Supanath 

Kanjanawattanawong. (2019). Shoot Multiplication of 

Pure-line Hom-Kradang-Nga Rice through Callus 
Formation. Princess of Naradhiwas University 

Journal. 11(3): 224-232. 

- Raheema Wamaedeesa and Yawanee Kaji. 
(2018).Sodium Hypochlorite Sterilization of Culture Media 
in Micropropagation of Chinese Rose. The 3rd International 
Thailand-Malaysia_Indonesia Symposium on Innovation 
and Creativity. 19pp. 

 

2. ผู̂ชPวยศาตราจารย( ดร.สายทอง 
แก^วฉาย 

Ph.D. Biotechnology in 
Plant Pathology 

- อิทธิพล จิตพิทักษ(  สายทอง แกHวฉาย และ ชนินันท(พร
สุริยา. 2563. การระบุชนิดและคัดกรองรา Aspergillus 
species ละลายฟอสเฟต ท่ีแยกได̂จากดินสามจังหวัดชายแดน
ใต̂ของประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร( 12(1): 163-172. 

 

3. อาจารย( ดร.นราธิษณ(  หมวกรอง ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ(พืช - Narathid Muakrong, Shinji Kikuchi Patcharin Tanya 
and Peerasak Srinives. 2018. Conservation and 
Variation of 35S Ribosomal DNA among Five Jatropha 
Species Revealed by Fluorescence in Situ 
Hybridization. Cytologia. 1:57-61 

 

4. ผู̂ชPวยศาตราจารย( ดร.จกัรพันธ( 
พิชญพิพัฒน(กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร( - Jakkhaphan Pitchayapipatkul, Tamás Somfai, 
Satoko Matoba,  Rangsan Parnpai, Takashi Nagai, 
Masaya Geshi and Thevin Vongpralub. (2017). 
Microtubule stabilisers docetaxel and paclitaxel 
reduce spindle damage and maintain the 
developmental competence of in vitro-mature 
bovine oocytes during vitrification Reproduction, 
Fertility and Development 29(10), 2028-2039 

 

5. ผู̂ชPวยศาตราจารย( ดร.ซารีนา  
สือแม 

ปร.ด. สัตวศาสตร( - ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย( ไกรพรม. 2561. ผลของการ
ทดแทนกระถินเป1นแหลPงอาหารหยาบตPอสมรรถภาพการผลิต
แพะและความคุ̂มคPาทางเศรษฐกิจ ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร( 10 (2): 140-149 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

6. อาจารย( ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

- ภัทราวดี ศรีมีเทียน จิติมา สุวรรณมาลา และสุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ. 2560.การทดสอบความรุนแรงของเช้ือ Vibrio 
parahaemolyticusในปูทะเล (Scylla sp.). สัตวแพทยมหา
นครสาร.12(1): 19-27 

 

 

3. รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย�ผูHสอนท่ีเปjนอาจารย�ประจํา (เกณฑ�ขHอ 4 ,ขHอ 5) 
อาจารย�ประจํา 

ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขา 

หรือสัมพันธ� 
หมายเหตุ 

1. ผู̂ชPวยศาสตราจารย(ทว ี บญุภิรมย( M.S. Crop Science ตรง  

2. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร.สายทอง  แกว̂ฉาย Ph.D. Biotechnology in Plant 

Pathology 
ตรง  

3. ผู̂ชPวยศาสตราจารย(มนทนา  รุจิระศักด์ิ วท.ม. เกษตรศาสตร( ตรง  
4. ผู̂ชPวยศาสตราจารย(เจษฎา  แก^วฉาย วท.ม. พืชสวน ตรง  
5. อาจารย( ดร.ราฮีมา วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture ตรง  
6. อาจารย( ดร.นราธิษณ(  หมวกรอง ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ(พืช ตรง  
7. อาจารย(จักรพงศ(  จิระแพทย( วท.ม. พืชศาสตร( ตรง  
8. อาจารย(นุร(ซานีซา  เจะดาโอะ 
 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ตรง (บรรจุป� พ.ศ. 2549 ได̂รับการ
ยกเว^นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง
เกณฑ(มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2558 ข^อ 
10.1.3) 

9. อาจารย( ดร.สุไลมาน  เจvะอาบ ู ปร.ด. พืชไรP ตรง  
10. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร.จักรพันธ(  พิชญพิพัฒน(กุล ปร.ด. สัตวศาสตร( ตรง  
11. ผู̂ชPวยศาสตราจารย( ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร( ตรง  
12. อาจารย(ณัฐพัชรากานต(  แก^วพลอย คอม. หลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา 
สัมพันธ( คอบ. เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตสัตว( 
13. อาจารย(นิรันดร  หนักแดง วท.ม. โภชนศาสตร(และเทคโนโลยี

อาหารสัตว( 
ตรง  

14. อาจารย( ดร.กนก  เชาวภาษ ี ปร.ด. สัตวศาสตร( ตรง  

15. อาจารย( ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตรง  
16. อาจารย( ดร.ธนเสฏฐ(  ทองใสเกล้ียง ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตรง  
17. อาจารย( ดร.นิฟารีซา  เจvะเลvาะ ปร.ด. วิทยาศาสตร(การเกษตร

วิทยาศาสตร(การประมง 
ตรง  
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขา 

หรือสัมพันธ� 
หมายเหตุ 

18. อาจารย(อัมภรณ(พรรณ  พลาศัย วท.ม. วิทยาศาสตร(ทางทะเล ตรง  
19. อาจารย( น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ สพ.บ. สาขาสัตวแพทยศาสตร(  ตรง เทียบเทPาวุฒิปริญญาโท 
20. อาจารย(ตาวฟpก  หะยีหมัด วท.ม. วิทยาศาสตร(ทางทะเล ตรง  

อาจารย�พิเศษ (ถHามี) 

ชื่อ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขาหรือสัมพันธ(

กับสาขาวิชา 
รายวิชาท่ีสอน/ชม.ท่ีสอน/อาจารย(

ผู^รับผิดชอบรายวิชา 
ตรง สัมพันธ( 

1.    ชื่อรายวิชา.................................................. 
จํานวนชั่วโมงท่ีสอน..................................... 
ชื่ออาจารย(ผู^รับผิดชอบรายวิชา................... 
 

 
4. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (เกณฑ� ขHอ 6) 

1. เริ่มเปpดหลักสูตรครั้งแรกในป� พ.ศ. พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
 การให^ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2553 

2. ตามรอบหลักสูตรต̂องปรับปรุงให^แล^วเสร็จและประกาศใช^ 
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 1 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให^ความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้ เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2554 
- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให^ความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
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สMวนท่ี 3 

รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ� AUN QA Version 3 
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รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ� AUN QA Version 3 
 

  

เพ่ือให^หลักสูตรรับรู^ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตPละเกณฑ( และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การดําเนินการในหลักสูตรได̂อยPางตPอเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช^เกณฑ( 7 ระดับ ดังตPอไปนี้ 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate improvement must 
be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance 
of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor 
improvement is needed to fully meet them. Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used.  Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it 
has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results 
and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 
 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice shows 
excellent results and outstanding improvement trends. 

 



 19 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2562 
 

AUN - QA criterion 1 :  Expected Learning Outcomes 

กระบวนการจัดทํา ELO หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ภายใต̂ระบบและกลไก ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจและวเิคราะห�ความตHองการของ stake holder เพ่ือนําไปจัดทํา ELOs 

- วิสัยทัศน( พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร( และของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( (เป1น

มหาวิทยาลัยช้ันนําอันดับหน่ึงของสามจังหวัดชายแดนใต̂ ด̂านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต̂พหุ

วัฒนธรรม ภายในป� 2564 และพันธกิจในด̂านการผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ) 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหPงชาติ ป� พ.ศ. 2558 

- ผู̂ใช̂บัณฑิต ศิษย(เกPา ศิษย(ป�จจุบันในการวิพากษ(หลักสูตร 

- ข^อมูลจากการนิเทศนักศึกษาฝ�กงานในสถานประกอบการ การฝ�กปฏิบัติสัตว(และพืช 

- จากการระดมความคิดจากคณาจารย(ของคณะเกษตรศาสตร(ทุกทPาน 

จัดทํารPาง ELOs 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู̂รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย(ผู̂สอน เพือ่วิเคราะห( ELOs 

ปรับแก^ไข ELOs 

ประชุมอาจารย(ในหลักสูตรทุกคนเพื่อรับรอง ELOs 

ส่ือสาร ELOs ของหลักสูตรให^กับ stake holder ท่ีสําคัญและขอข^อมูลปyอนกลับ 

แจ^งให^อาจารย(ในหลักสูตรทุกคนทราบและรับรองผPานท่ีประชุมคณะ 

ประชาสัมพันธ(ผPานเว็บไซด( โซเซียลมีเดีย และติดในหอ̂งเรียนทุกห^อง 
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ผลการดําเนินงาน   

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university  

  

หลักสูตรได̂มีการจัดประชุมกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือกําหนด ELOs ให^สอดคล^องกับวิสัยทัศน( 
ภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย และความต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย แตPเนื่องจาก ELOs ท่ีกําหนดไว^ใน มคอ.2 
ยังไมPสามารถวัดผลท่ีชัดเจนในเชิงพฤติกรรมได̂ ดังนั้น คณาจารย(ประจําหลักสูตรจึงทําการปรับ ELOs ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education และ AUN QA จึง
ได̂ ELOs ใหมP ดังตารางท่ี 1 เพ่ือ ELOs ใหมPมีความสอดคล^องกับพันธกิจและวิสัยทัศน(ของมหาวิทยาลัย และคณะ
เกษตรศาสตร( ตลอดจนเป1น ELOs ท่ียังสะท̂อนตัวตนของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิต อีกท้ังเป1น ELOs ท่ี
สามารถวัดและประเมินได̂ 
ตารางท่ี 1.1 ผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ELOs  
1. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป1นผู^นํา และเป1นผู^ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม  
2. วางแผนและปฏิบัติทางด̂านการเกษตรได̂อยPางมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาความรู^ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองแก̂ไขป�ญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ประยุกต(องค(ความรู^ด^านวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 
5. สามารถสื่อสาร และใช^เทคโนโลยีสารสนเทศอยPางเหมาะสม 

 
 

ELOs Vision Mission 
1. สามารถแสดงออกถึงความรับผดิชอบ มีความเป1นผู^นํา และ
เป1นผู^ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม  

P 
เป1นผู^นําดา̂นวิชาชีพ 

- 
 

2. วางแผนและปฏิบัติทางด^านการเกษตรได^อยPางมีประสิทธิภาพ - P 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ 

3. แสวงหาความรู^ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองแก̂ไขป�ญหาและ
พัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

F 
เป1นผู^นําดา̂นวิชาชีพ 

F 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ 

4. ประยุกต(องค(ความรู^ด^านวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 

P 
เป1นผู^นําดา̂นนวัตกรรมทาง

การเกษตร 

- 

5. สามารถสื่อสาร และใช̂เทคโนโลยีสารสนเทศอยPางเหมาะสม  P 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ 
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes  
หลักสูตร มี ELOs ครบท้ัง Specific ELOs และ Generic ELOs ซ่ึงสามารถแยกได̂ชัดเจน ดังตารางท่ี 1.2 

ตารางท่ี 1.2 แสดงความสัมพันธ�ระหวMาง ELOs กับ Generic และ Specific LO 
ELOs Generic LO Specific LO 

1. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป1นผู^นํา และเป1นผู^ท่ีมี 
คุณธรรม จริยธรรม  

/  

2. วางแผนและปฏิบัติทางด̂านการเกษตรได̂อยPางมีประสิทธิภาพ  / 
3. แสวงหาความรู^ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองแก̂ไขป�ญหาและพัฒนาอาชีพ
เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 / 

4. ประยุกต(องค(ความรู^ด^านวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 

 / 

5. สามารถสื่อสาร และใช^เทคโนโลยีสารสนเทศอยPางเหมาะสม /  
  
 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders  
 หลักสูตรได̂มีการสํารวจความคิดเห็นของผู^ใช^บัณฑิตและบัณฑิต โดยการจัดทําแบบสอบถาม อีกท้ังยังมีการระดม
ความเห็นของคณาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร ผู^สอน คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและศิษย(ป�จจุบัน เพ่ือใช^เป1น
ข̂อมูลในการกําหนด ELOs จากการสํารวจสามารถนําผลท่ีได̂มาเพ่ือใช^ในปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะเกษตรศาสตร(  

ผลการสํารวจความต̂องการผู^ใช^บัณฑิตประกอบด̂วย ศิษย(เกPา ผู^ใช^บัณฑิต ผู^นําชุมชน สถานประกอบการ และ
บุคลากรของคณะสามารถสรุปความต̂องการและการสะท̂อนกลับ ซ่ึงสามารถแยกออกเป1นข̂อเดPนและข̂อควรปรับปรุง
ของหลักสูตรดังนี้  

ข̂อเดPน  
1. สามารถทํางานเป1นกลุPมกับชุมชนได̂เป1นอยPางดี 
2. สามารถนําความรู^พ้ืนฐานและความเชื่อมโยงกับวิชาชีพด̂านการเกษตรได^  
3. สามารถใช^ภาษาท̂องถ่ินได̂ 
4. สามารถสื่อสารอยPางถูกต̂องในการสPงเสริมอาชีพทางการเกษตร 

ข̂อควรปรับปรุง  
1. ควรเพ่ิมชั่วโมงการปฏิบัติ  
2. เพ่ิมห^องปฏิบัติการ  

3. ควรเพ่ิมเรื่องเก่ียวการการเกษตรแบบฮาลาลเพ่ือให^สอดคล^องกับชุมชน  

4. สามารถใช^ภาษาไทยได̂อยPางถูกต̂องเหมาะสม
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ตารางที่ 1.3 แสดงความสัมพันธ(ระหวPาง stake holder need กับ ELOs 

ELO TQF ศิษย(เกPา ผู̂นําชุมชน สถานประกอบการ อาจารย(ในหลักสูตร ผู̂ปกครอง 

แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป1นผู̂นํา และเป1นผู̂
ที่มี คุณธรรม จริยธรรม 

1, 4  ข^อดีคือสามารถทํางานและ
เข^ากับชุมชนได̂ดี 

ข^อดีคือสามารถทํางานและเข^ากับชุมชน
ได̂ดี 

-ขาดการเป1นผู̂นํา 
-ขาดการตรงตPอเวลา 

สร̂างบัณทิตให^เป1นคนดี 

รู̂วางแผน และปฏิบัติการทางด̂านการเกษตรได̂อยPางมี
ประสิทธิภาพ 

2, 3 คว ร เ พิ่ ม ชั่ ว โ ม ง ก า ร
ปฏิบั ติให^เพิ่มขึ้น โดย
การเพิ่มห^องปฏิบัติการ 

 -ความรู̂พื้นฐานและความเชื่อมโยงกับ
วิชาชีพด̂านการเกษตร 

 นักศึกษาปฏิบัติงานจริง 

แสวงหาความรู̂ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง แก^ไข
ป�ญหาและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    

2, 3, 4  - ให^เพิ่มเรื่องฮาลาลเพื่อให^
สอดคล̂องกับชุมชน 

-ความรู̂พื้นฐานและความเชื่อมโยงกับ
วิชาชีพด̂านการเกษตร 

 จบไปแล̂วสามารถประกอบอาชีพ
ได̂ตามที่ต̂องการของผู̂ประกอบ 

ประยุกต(องค(ความรู̂ด̂านวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 

2, 3, 4   -ไมPสามารถประมวลผลจากการทํางาน 
เนื่องจากขาดความรู̂ใหมPๆ 

  

สามารถสื่อสาร และใช̂เทคโนโลยีสารสนเทศอยPาง
เหมาะสม 

5 1. การใช̂สื่อสารอยPาง
ถูกต̂องในการสPงเสริม
อาชีพทางการเกษตร 
2. การใช̂ภาษาไทย
อยPางถูกต̂องเหมาะสม 

  ใช̂ภาษาท̂องถิ่นในการ
สPงเสริมหรือสื่อสาร 

  นําเทคโนโลยีสมัยใหมPมาใช̂ใน
การศึกษาด̂านการเกษตร 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 1.1-1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรใหมP พ.ศ. 2551 
AUN 1.1-2 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2554 
AUN 1.1-3 รายงานแบบสอบถาม และการประชุม ระหวPางคณะฯ ผู^ใช^บัณฑิต ศิษย(เกPา ศิษย(

ป�จจุบัน คณาจารย( ผู^ปกครอง 
AUN 1.1-4 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 
AUN 1.1-5 website ของคณะเกษตรศาสตร( 
AUN 1.1-6 รายงานสรุปผลการนิเทศฝ�กปฏิบัติสัตว(และพืช 3  

 

ผลการประเมินตนเอง AUN-1 ผลการเรียนรูHท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

AUN-QA Criterion 1– Checklist Level 

1 2 3 4 5 6 7 

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) 

   �    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 2 :  Program Specification 

ผลการดําเนินงาน   

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

    หลักสูตร 
 

อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
 

                               ข̂อกําหนดของหลักสูตรท่ีสอดคล^องกับ ELOs ของหลักสูตร                                                 

       

วิเคราะห(และกําหนดชPองทางการสื่อสาร 
 

สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
 

ผลการดําเนินงาน ในปBการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได̂ทําการทบทวน

และปรับปรุงข̂อกําหนดของหลักสูตรจากการดําเนินภายใต̂ระบบและกลไก ดังนี้ 
ผลการทบทวนวัตถุประสงค(ของหลักสูตรได̂มีการปรับปรุงวัตถุประสงค(ให^ทันสมัยมากยิ่งข้ึนเพ่ือให^สอดรับ

กับนโยบายของประเทศ คือ ผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทางวิชาการและการปฏิบัติด̂าน
การเกษตร รู^จักคิดอยPางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ�เรียนรู^ สามารถนําความรู^ไปพัฒนาท̂องถ่ิน
และประเทศอยPางยั่งยืน บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหมP 
ผลการทบทวนโครงสร^างรายวิชาพบวPายังมีความเหมาะสมและสอดรับกับการบรรลุ ELOs ของหลักสูตรคือ 

1 จํานวนหนPวยกิต ตลอดหลักสูตร     142 หนPวยกิต 
- กลุPมวิชาพืชศาสตร( 
- กลุPมวิชาสัตวศาสตร( 

2 โครงสร^างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       31 หนPวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ     105 หนPวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนPวยกิต 
 

 
 
 
 

ประเมิน ทบทวน/ปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงาน 
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ผลการทบทวนระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 
คณะเกษตรศาสตร( ได̂จัดให^มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด̂วยอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

หัวหน^ากลุPมวิชา ทําหน^าท่ีวางแผนการบริหารหลักสูตรในด̂านการจัดการ การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และ
ด^านการกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร การประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให^มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ในด̂านการจัดการเรียนการสอนได̂จัดให^มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ทําหน^าท่ี
ดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให^เป1นไปตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด 

 1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน^าท่ีกําหนดแนวทางการดําเนินงานและดูแลด̂านคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 2) สาขาวิชาและคณาจารย(ของสาขาวิชาท่ีรับนักศึกษา เป1นกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ให^บรรลุวัตถุประสงค( ปรัชญา และเปyาหมายของหลักสูตร 

 3) มีการประเมินอาจารย(ผู^สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 4) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นป� 
 5) มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด (มคอ.7) 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

เป|าหมาย การพัฒนา 
1.ปรับปรุงหลักสูตรให^มีมาตรฐานไมPตํ่ากวPาท่ี สกอ. กําหนด - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรท่ีได̂มาตรฐาน 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยPางสมํ่าเสมอ 
- เชิญผู̂เช่ียวชาญทางด̂านการจัดทําหลักสูตรการเกษตรมารPวม

พัฒนาหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให^สอดคล̂องกับพื้นท่ีและสังคม - ติดตามความพึงพอใจของผู̂ใช̂บัณฑิตหรือนายจ^างอยPาง
สมํ่าเสมอทุกป� 

3. พัฒนาบุคลากรด̂านการเรียนการสอน และวิชาการ - สPงเสริมกระตุ̂นให^อาจารย(ทํางานวิจัย 
- จัดสรรงบประมาณสําหรับการเพิ่มพูนประสบการณ(ของอาจารย(

ภายในประเทศ 
- สPงเสริมให^มีการนําความความรู̂ท้ังจากทางภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติและงานวิจัย ไปใช̂จริงเพื่อทําประโยชน(ให^แกPชุมชน 

 
ผลการทบทวนและปรับปรุงสูตรใหHทันสมัยจากผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย 

1. ให^นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงวิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและนอก
ห^องเรียนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตPอการเรียนรู^ และผลการเรียนรู^ท่ีได̂รับและเสนอแนะ เพ่ือ
การปรับปรุงรายวิชาด̂วยการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจําภาคเรียน และการประเมินผPานระบบ
เครือขPายคอมพิวเตอร(ของมหาวิทยาลัย 

2. ทําการการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนท่ีแตPงต้ังโดยมหาวิทยาลัยจากการสังเกตขณะ
สอน และทําการสัมภาษณ(ตัวแทนนักศึกษา 
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3. หลักสูตรกําหนดให^อาจารย(ผู^สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ(และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาแล^วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชา 

4. กําหนดให^อาจารย(ผู^สอนเข̂ารับการฝ�กอบรม และพัฒนาตนเองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 

5. มีการประชุมอาจารย(ผู^สอนของหลักสูตรเพ่ือหารือป�ญหาการเรียนรู^ของนักศึกษาและหาแนวทางแก̂ไข 

6. หลักสูตรมีคณะกรรมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการประเมินข̂อสอบและความ

เหมาะสมของการให^คะแนนท้ังคะแนนดิบ และระดับคะแนนของรายวิชาภายในรอบเวลาของหลักสูตร และ

พิจารณาผลการเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7. หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจาก 

- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร 
- การรายงานรายวิชาโดยอาจารย(ผู^สอน 

ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย(ผู^สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน และ
กลยุทธ(การสอนท่ีใช^ และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
เสนอตPอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาให^ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช^ใน
ป�การศึกษาถัดไป 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date  

ระบบและกลไกการดําเนินงาน  
         หลักสูตร 

 
อาจารย(ผู̂รับผิดชอบ 

 
เน้ือหารายวิชาในหลักสูตร 

 
กําหนดอาจารย(ผู̂สอน 

 
จัดทํา มคอ. 3,4 

 
    จัดการเรียนการสอนตาม มคอ                                                                  

 
ควบคุมคุณภาพ 

 
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในแตPละรายวิชา มคอ 5,6 

 
สรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรในแตPละป�การศึกษา มคอ 7 

 
ส่ือสารถึงผู̂มีสPวนได̂สPวนเสีย 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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หลักสูตรได̂กําหนดรายวิชาตPางๆในหลักสูตรโดยแบPงเป1นรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาแกน รายวิชาชีพ ซ่ึง
ในแตPละรายวิชาจะมีความเชื่อมโยงเพ่ือให^บรรลุ ELOs ของหลักสูตร มีการกําหนดรายวิชาบังคับกPอนและหลัง 
เพ่ือให^ผู^เรียนมีพ้ืนฐานในการตPอยอดในศาสตร(ท่ีสูงข้ึน ตามรายวิชาท่ีระบุไว^ในโครงสร^างของหลักสูตร โดยใน    
แตPละรายวิชาจะระบุเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตามคําอธิบายรายวิชาท่ีระบุไวใน
หลักสูตร และระบุการจัดการเรียนการสอนไว^ใน มคอ.3 ของทุกรายวิชา โดยมี ELOs ของหลักสูตรเป1นเปyาหมาย
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และรายวิชาทุกรายวิชาจะรับการทวนสอบความทันสมัยของรายวิชาท่ีระบุไว^
ใน มคอ.5 และ มคอ.6 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to 

the stakeholders  
ระบบและกลไกการส่ือสารหลักสูตรถึงผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย 

  หลักสูตร 
 

อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
 

กําหนดชPองทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ( 
 

ประชาสัมพันธ(หลักสูตรผPานชPองทางท่ีกําหนด 
 

ประเมินและวิเคราะห(ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการศึกษา 2562 

หลักสูตรได̂ทําการทบทวนการประชาสัมพันธ(หลักสูตรเพ่ือเป1นแหลPงข̂อมูลให^ผู^เรียนในป�จจุบันรวมถึง 
ผู^ท่ีคาดวPาจะรับเข̂าศึกษาได̂ทําความเข̂าใจ เก่ียวกับหลักสูตร และเป1นแหลPงข̂อมูลให^ผู^ใช^บัณฑิต เก่ียวกับความรู^
และทักษะท่ีจําเป1นตPอการทํางานท่ี หลักสูตรพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะเป1นสPวนท่ีชPวยหนPวยงานรัฐบาลและองค(กรวิชาชีพ
ในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ี สามารถนําไปสูPเนื้อหาท่ีเก่ียวข̂องวิชาชีพยิ่งไปกวPานั้นยังเป1นข̂อมูล
ปyอนกลับให^กับหลักสูตรใช^เป1นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผล สะท̂อน เก่ียวกับหลักสูตรใหมPและ
หลักสูตรป�จจุบัน นอกจากนี้ ยังเป1นการรับรอง วPาทุกคนมีความเข̂าใจตรงกันเก่ียวกับผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร เพ่ือสื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสียทุกภาคสPวนได̂เข̂าใจเก่ียวกับผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังอยPางชัดเจน
และรู^วPาจะทําให^ บรรลุผลได̂อยPางไร โดยหลักสูตรได̂เผยแพรPประชาสัมพันธ(หลักสูตรผPานชPองทางตPาง ๆ  ดังนี้ 

 
 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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1. เลPมหลักสูตร  
2. เว็บไซต(ของมหาวิทยาลัย และคณะ  
3. รายงานการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวข̂องกับการทบทวนหลักสูตร  
4. รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. เอกสารประกอบการแนะแนว 
6. การประชุมผู^ปกครอง 
จากการประเมินพบวPา การประชาสัมพันธ( ผPานเอกสารประกอบการแนะแนว โครงการบริการวิชาการการ

ประชุมผู^ปกครอง เป1นชPองทางที่มีประสิทธิภาพในการเข̂าถึงนักเรียนที่มีความประสงค(จะเข̂าศึกษาตPอในคณะมากที่สุด 

ในขณะที่ การประชาสัมพันธ(ผPานเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยและคณะ จะมีประสิทธิภาพมากในการสื่อสารถึงผู^มีสPวนได^

สPวนเสียภายในองค(กร (ผู^บริหาร อาจารย( เจ^าหน^าที่) และบุคลภายนอกที่สามารถใช^ internet ได^ 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 2-1 รายงานแบบสอบถาม และการประชุม ระหวPางคณะฯ ผู^ใช̂บัณฑิต ศิษย(เกPา ศิษย(ป�จจุบัน 
AUN 2-2 รายงานแบบสอบถามจากศิษย(ป�จจุบัน 
AUN 2-3 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
AUN 2-4 มคอ 3,4,5,6,7 
AUN 2-5 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาจาก Google Form  
AUN 2-6 website ของคณะเกษตรศาสตร( 
AUN 2-7 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชา 
AUN 2-8 คูPมือนักศึกษา 

 

      ผลการประเมินตนเอง AUN-2 ขHอกําหนดของหลักสูตร (Program Specification) 

AUN-QA Criterion 2– Checklist Level 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programmed 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 The programmed and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders (1,2) 

   �    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 3  : Programme Structure and Content 
ผลการดําเนินงาน   
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes  
ระบบและกลไกการดําเนินงาน 

    ELOs ของหลักสูตร 
                                                
    โครงสร^างหลักสูตร 
     
    วิเคราะห(ความเชื่อมโยง ELOs และโครงสร^างหลักสูตร 
 
    สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
เป|าหมายและผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ความสอดคล^องของ ELOs ของ

หลักสูตรกับโครงสร^างหลักสูตรได̂รับ

การทบทวน 

≥2 ครั้ง/ป� 2 ครั้ง/ป� ≥2 ครั้ง/ป� 2 ครั้ง/ป� ≥2 ครั้ง/ป� 2 ครั้ง/ป� 

 

 หลักสูตรได̂ออกแบบรายวิชาตPางๆ โดยลําดับรายวิชาให^มีความสอดคล^องและเชื่อมโยงกันเพ่ือนําไปสูP 
ELOs ท่ีได̂กําหนดไว^ ซ่ึงในชั้นป�แรกๆ นั้น ทางหลักสูตรได̂กําหนดให^มีการเรียนในรายวิชาท่ีเน^นการให^ความรู^
ความเข̂าใจ เก่ียวกับความรู^ท่ัวไป ท้ังในเรื่องเก่ียวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรม และความรู^ท่ัวไปทางการเกษตร 
เนื่องจากความรู^เหลPานี้ จะทําให^นักศึกษาสามารถนําไปใช^ได̂เม่ือต̂องดํารงอยูPในสังคมท่ีมีความหลากหลาย สPวน
ความรู^ทางการเกษตรนั้นในเบ้ืองต̂นเป1นการสร^างความเข̂าใจพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีมุPงเน^นในการผลิตพืช และ
สัตว( เม่ือนักศึกษาเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึนไปทางหลักสูตรมีการจัดรายวิชาท่ีเน^นการใช^เทคโนโลยี การประยุกต( การคิด
วิเคราะห( เพ่ือนําไปสูPการสังเคราะห(ความรู^และสร^างสรรค(องค(ความรู^ใหมPหรือนวัตกรรมใหมPๆ (ภาพท่ี 3.1-1) การ
จัดเรียงรายวิชาสามารถอธิบายรูปแบบครPาวๆ ดังนี้ ในการศึกษาชั้นป�ท่ี 1 และ ป�ท่ี 2 นักศึกษาจะต̂องเรียน
รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป เชPน การใช^ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สังคมวิทยาจังหวัดชายแดนใต̂ 
และรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุPมวิทยาศาสตร(พ้ืนฐาน และกลุPมวิชาแกนเกษตรศาสตร( เพ่ือเตรียมความรู^พ้ืนฐาน
ท่ัวไป และทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรแกPนักศึกษา ในการนําไปใช^ตPอยอดความรู^ในรายวิชาประยุกต(เม่ือศึกษาใน
ระดับชั้นป� 3 และป� 4 โดยชั้นป�ท่ี 3 และ 4 นั้นนักศึกษาจะเน^นเรียนในรายวิชาท่ีมีการประยุกต(ใช^เทคโนโลยี
ทางการเกษตรซ่ึงเป1นรายวิชาชีพเฉพาะท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบังคับของแตPละกลุPมและบังคับให^นักศึกษาชั้นป� 4 ทุกคน

ทบทวน 
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ลงทะเบียนเรียนรายวิชาป�ญหาพิเศษ เนื่องจากเป1นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต̂องนําองค(ความรู^ท้ังหมดท่ีเคยเรียน
ต้ังแตPชั้นป� 1-3 มาประยุกต(และสร^างสรรค(องค(ความรู^ใหมPหรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 

หมวดวชิาบังคับเฉพาะ

กลุMมพืชศาสตร� 

41 หนMวยกิต 

ปB  3/1  3/2 4/1 4/2 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หนMวยกิตปB 1/1  1/2  2/1 2/2                         
- กลุMมวิชาสังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร�    - กลุMมวิชาภาษา                                 

- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์        - พลศึกษา 

  

 
หมวดวิชาเฉพาะทางดHานวิทยาศาสตร�  
24 หนMวยกิตปB 1/1  1/2  2/1 2/2                                                                       

หมวดวชิาเฉพาะแกนเกษตรศาสตร�  

27 หนMวยกิต 

ปB 1/1  1/2  2/1 2/2 3/1  3/2                                                                                            

หมวดวชิาบังคับเฉพาะ

กลุMมสัตวศาสตร� 

41 หนMวยกิต 

ปB  3/1  3/2 4/1 4/2 

 

หมวดวิชาเลือก 

เฉพาะกลุPมพืชศาสตร( 

12 หนMวยกิต 

ปB  3/1  3/2 4/1 

หมวดวิชาเลือก 

เฉพาะกลุPมพืชศาสตร( 

12 หนMวยกิต 

ปB  3/1  3/2 4/1 

 

Understanding 

Remembering 

 

Understanding 

Remembering 

Creating 

Evaluating 

Analyzing 

Applying 

ภาพท่ี 3.1-1 



 31 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2562 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear  

ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
    ELOs ของหลักสูตร 
          
    รายวิชาในหลักสูตร  
    
    อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
 
    วิเคราะห(ความเชื่อมโยง ELOs และรายวิชาในหลักสูตร 
 
    สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
 

ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีรายวิชาท่ีมีสPวน

รPวมชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวัง มีการกระจายผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังลงสูPแตPละรายวิชาโดย ให^
อาจารย(ทุกทPานมารPวมกันกระจาย ELOs ลงสูPรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงแตPละรายวิชามีความเชื่อมโยงกันและมี
ลําดับข้ันของรายวิชาท่ีเปpดสอดคล^องกับการพัฒนาผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังดัง ตารางท่ี 3.2-1, 3.2-2 และ 3.2-3 

ทบทวน 
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ตารางที่ 3.2-1 ตัวอยMางการกระจายผลการเรียนรูHที่คาดหวัง ในแตMละรายวิชา  

order code Name of course ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

1 06-144-201 หลักการผลติพืช (Principles of Plant Production) 1 1 
   

2 06-144-202 หลักเศรษฐกิจพอเพียง (Principles of Sufficient Economy) 1 
 

1 
  

3 06-144-203 
การสPงเสริมการเกษตรและสหกรณ(การเกษตร  

(Agricultural Extensions and Cooperatives)  
1 

  
1 

4 06-144-204 ปฐพีวิทยาเบื้องต^น (Introduction to SoilScience) 
  

1 1 
 

5 06-144-205 
การจัดการเกษตรและแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรตามหลักอิสลาม (Agricultural Management 

and Agricultural Product Processing of Islamic Principle)   
1 1 1 

6 06-144-206 หลักการผลติสตัว( (Principles of Animal Production) 1 1 
   

7 06-144-207 สถิติและแผนการทดลองทางการเกษตร (Statistics for Agricultural Research) 
 

1 
  

1 

8 06-144-208 การจัดการธุรกิจเกษตร (Agribusiness Management) 
 

1 
 

1 
 

9 06-144-209 งานชPางและเครื่องทุPนแรงเพื่อการเกษตร(Agricultural Machinery and Farm Mechanic) 
 

1 
 

1 
 

10 06-254-201 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 
  

1 
 

1 

11 06-254-202 กีฏวิทยาเบื้องต^น (Introduction to Entomology) 1 
 

1 
 

1 

12 06-254-203 โรคพืชเบื้องต^น (Introduction to Plant Pathology)   1 
 

1 
 

1 

13 06-254-204 
อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานเพื่อการเกษตร  

(Agricultural Meteorology and Irrigation)  
1 

 
1 1 

14 06-254-205 การขยายพันธุ(พืช (Plant Propagation) 
 

1 1 
  

15 06-254-206 พืชไรPเศรษฐกิจ (Economic Field Crop) 
 

1 1 
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order code Name of course ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

16 06-254-207 พืชสวนเศรษฐกิจ (Economic Horticulture) 
 

1 1 
  

17 06-254-208 หลักการปรับปรุงพันธุ(พืช (Principle of Plant Breeding) 1 1 
 

1 
 

18 06-254-209 วัชพืชและการจัดการ (Weeds and Weed Management) 1 
 

1 
 

1 

19 06-254-210 ความอุดมสมบูรณ(ดิน (Soil Fertility) 
 

1 1 
  

20 06-254-211 ระบบการปลูกพืช (Cropping System) 
 

1 1 
  

21 06-254-260 สัมมนาทางพืชศาสตร( (Seminar in Plant Science) 1 
 

1 
 

1 

22 06-254-280 ฝ�กปฏิบัติงานด^านพืช 1 (Plant Science Practice I) 1 1 
   

23 06-254-281 ฝ�กปฏิบัติงานด^านพืช 2 (Plant Science Practice II) 1 1 1 
  

24 06-254-282 ฝ�กปฏิบัติงานด^านพืช 3 (Plant Science Practice III) 1 1 1 
 

1 

25 06-264-280 ฝ�กปฏิบัติงานด^านสตัว( 1 (Animal Science Practice I) 1 1 
   

26 06-354-201 สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators) 1 
  

1 
 

27 06-354-202 หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Principles of Integrated Pest Management) 1 1 
 

1 1 

28 06-354-203 
การอนุรักษ(และการใช̂ประโยชน(ทรัพยากรพันธุกรรมพืช  

(Plant  Genetic  Resources Conservation  and  Usage of) 
1 

 
1 1 

 

29 06-354-204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology) 
  

1 1 
 

30 06-354-205 การผลิตข̂าว (Rice Production) 
 

1 1 1 
 

31 06-354-206 ไม^ผลเมืองร^อน (Tropical Fruit Crops) 
 

1 1 1 
 

32 06-354-207 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ( (Seeds Technology) 
  

1 1 
 

33 06-354-208 การผลิตผักเศรษฐกิจ (Economic  Vegetable Production) 
 

1 1 1 
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order code Name of course ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

34 06-354-209 ไม^ดอกไม^ประดับ (Ornamental  and  Flowering Plants) 1 1 1 
  

35 06-354-210 วิทยาการกล^วยไม^ (Orchidology) 1 1 1 
  

36 06-354-211 การจัดสวนและภูมิทัศน( (Landscape Management) 
 

1 
 

1 
 

37 06-354-212 การจัดการสถานเพาะชํา (Nursing Management) 
 

1 1 
  

38 06-354-213 การผลิตปาล(มน้ํามัน (Oil PalmProduction) 
 

1 1 
  

39 06-354-214 การผลิตยางพารา (Para RubberProduction) 
 

1 1 
  

40 06-354-215 หัวข̂อพิเศษทางพืชศาสตร( (Selected Topics in Plant Science) 
  

1 1 
 

41 06-354-216 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) 1 
  

1 
 

42 06-354-217 การปลูกพืชโดยไมPใช̂ดิน (Soilless culture) 
 

1 1 1 
 

43 06-354-218 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล (Molecular Biotechnology) 
  

1 1 
 

44 06-354-219 การประกวดและตัดสินพืช (Plant Judging) 
  

1 1 
 

45 06-354-220 การอารักขาพืช (Plant protection) 1 
 

1 
  

46 06-354-261 ป�ญหาพิเศษทางพืชศาสตร( (Special Problems in Plant Science) 
 

1 
 

1 1 

47 06-354-262 เตรียมสหกิจศึกษาทางพืชศาสตร( (Pre-Cooperative Educations in Plant Science) 1 
   

1 

48 06-354-263 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร( (Cooperative Educationsin Plant Science) 1 
  

1 1 

49 06-264-201 โภชนศาสตร(สัตว( (Animal Nutrition) (Feed and Ration Formulations) 1 1 
   

50 06-264-202 อาหารและการประกอบสตูรอาหารสัตว( 
 

1 
 

1 
 

51 06-264-203 สรีรวิทยาและกายวิภาควิทยาของสัตว(เลี้ยง (Anatomy and Physiology of Domestic Animal)   1 1 
   

52 06-264-204 วิทยาการสืบพันธ(สัตว( (Theriogenology) 
 

1 
 

1 
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order code Name of course ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

53 06-264-205 สุขศาสตร(สัตว( (Animal Hygiene) 
 

1 
 

1 
 

54 06-264-206 การปรับปรุงพันธุ(สัตว( (Principles of Animal Breeding) 
 

1 
 

1 
 

55 06-264-207 การผลิตสัตว(ป�ก (Poultry Production) 
 

1 
 

1 
 

56 06-264-208 การผลิตสัตว(เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small Ruminant Production) 1 1 
 

1 
 

57 06-264-209 การผลิตโคเนื้อ (Beef Cattle Production) 1 1 
 

1 
 

58 06-264-210 การผลิตโคนม (Dairy Cattle Production) 1 1 
 

1 
 

59 06-264-260 สัมมนาทางสัตวศาสตร( (Seminar in Animal Science) 
   

1 1 

60 06-264-280 ฝ�กปฏิบัติงานด^านสตัว( 1 (Animal Science Practice I) 1 1 
   

61 06-264-281 ฝ�กปฏิบัติงานด^านสตัว( 2 (Animal Science Practice II) 1 1 1 
  

62 06-264-282 ฝ�กปฏิบัติงานด^านสตัว( 3 (Animal Science Practice III) 1 1 1 
 

1 

63 06-254-280 ฝ�กปฏิบัติงานด^านพืช 1 (Plant Science Practice I) 1 1 
   

64 06-354-220 การอารักขาพืช (Plant Protection) 1 
 

1 
  

65 06-364-201 การผลิตสุกร (Swine Production) 1 1 
 

1 
 

66 06-364-202 การฟ�กไขPและการจัดการโรงฟ�ก (Incubation and Hatchery Management) 1 1 
 

1 
 

67 06-364-203 พืชอาหารสัตว(และการจัดการทุPงหญ^า (Forage Crops and Pasture Management) 1 1 
 

1 
 

68 06-364-204 พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว( (Behavior and Welfare of Domestic Animals) 1 1 
 

1 
 

69 06-364-205 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการผลิตสัตว( (Biotechnology for Animal Production) 1 1 1 1 
 

70 06-364-206 การวางแผนและการวิเคราะห(โครงการเลี้ยงสัตว( (Animal Project Planning and Analysis) 1 1 1 1 1 

71 06-364-207 วิทยาศาสตร(เนื้อสตัว( (Meat Science) 
  

1 1 
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order code Name of course ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

72 06-364-208 ยาและการใช̂ยาในสัตว( (Animal Drugs and Usage) 1 1 
 

1 
 

73 06-364-209 การผลิตสัตว(น้ํา (Aquaculture) 1 1 
  

1 

74 06-364-210 
การอนุรักษ(และการผลติสตัว(พื้นเมือง (Conservation and Production of Native Animal 

Production) 
1 1 

 
1 

 

75 06-364-211 หลักวิทยาศาสตร(นมและผลิตภัณฑ( (Principle of Milk Science and Milk Product) 
 

1 1 1 
 

76 06-364-212 การจัดการของเสียจากการเลี้ยงสตัว( (Animal Waste Management) 1 
  

1 
 

77 06-364-213 การจัดการสตัว(ป�าสงวน (Wild Life Conservation Management) 1 1 
 

1 
 

78 06-364-214 ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว( (Animal Production Climatology) 
 

1 
 

1 1 

79 06-364-215 การตัดสินการประกวดสัตว( (Animal Judging) 1 
  

1 1 

80 06-364-216 หัวข̂อพิเศษทางสัตวศาสตร( (Special Topics in Animal Science) 
   

1 1 

81 06-364-261 ป�ญหาพิเศษทางสตัวศาตร( (Special Problems in Animal Science) 
 

1 
 

1 1 

82 06-364-262 เตรียมสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร( (Pre – Cooperative Educations in animal) 1 
   

1 

83 06-364-263 สหกิจศึกษาทางสตัวศาสตร( (Cooperatives Educations in animal) 1 
  

1 1 

84 06-004-201 กิจกรรมเสริมหลักสตูร (Co-Curricular Activities) 1 
    

รวม 45 54 37 48 22 
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ตารางที่  3.2-2 ตัวอยMางรายวิชาที่มีความสอดคลHองของ CLO กับ ELOs  
ลําดับ รายวิชา หนMวยกิต ชั้นปB/ภาคการศึกษา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

กลุMมวิชาเลือก 

1 06-354-216 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

Plant Tissue Culture 

3 (2-3-4) ชั้นป�ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 

2/2561 

 

CLO1: เป1นผู^ที่มีความ
รับผิดชอบในสิ่งที่ได^รับ
มอบหมาย และมีน้ําใจ
ชPวยเหลือเพื่อรPวมงาน 

  CLO2: สามารถออกแบบ 

บริหารจัดการ และใช̂ห̂อง

เพาะเลี้ ยงเ นื้อเ ยื่อได^ ใน

ระดับดี   

CLO3: สามารถเลือกพันธุ(

พืช ชิ้นสPวนพืช และสูตร

อาหารที่เหมาะสม เ พื่อ

ขยายพันธุ(พืชด^วยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได^ 

CLO4: สามารถบริบาลต^น
พืชที่นําออกจากขวดได ̂

 

2 พฤติกรรมและสวัสดิภาพ
ของสัตว( 

3 (2-3-4) 4/2 CLO1: มีความ
รับผิดชอบตPองานที่
ได^รับมอบหมาย เข̂า
ชั้นเรียนและสPงงานที่
ได^รับมอบหมายตรง
เวลา มีคุณธรรมและ
จริยธรรมตPองานที่
ได^รับมอบหมาย 

CLO2: 
สามารถ
วางแผน

ปฏิบัติการใน
การสังเกต

พฤติกรรมสัตว(
เลี้ยงเพื่อให̂ได^
ข̂อมูลที่ถูกต^อง

 CLO4: สามารถประยุกต(ใช̂
องค(ความรู^ตPางๆ ที่

เกี่ยวข̂องกับการศึกษา
พฤติกรรมสัตว( เพื่อนํามา
ประยุกต(ใช̂ในการดูแลสัตว(

เลี้ยงได ̂
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ลําดับ รายวิชา หนMวยกิต ชั้นปB/ภาคการศึกษา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

กลุMมวิชาเลือก 

และสามารถ
นําไปใช̂

ประโยชน(ได ̂
3 06-354-206 ไม^ผลเมือง

ร^อน 
3 1/2561, 2/2561 CLO1 แสดงออกถึง

ภาวะผู^นํา มีความ
รับผิดชอบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

CLO2 
ประเมินสภาพ
เศรษฐกิจและ
การตลาด 
กําหนดแผน
และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
การผลิตไม^ผล
เมืองร^อนได^
อยPางมี
ประสิทธิภาพ 

CLO3  
นําองค(ความรู^
จากงานวิจัย
มาประยุกต(ใช̂
แก̂ป�ญหาการ
ผลิต และการ
จัดการผลผลติ
ไม^ผลเมืองร^อน
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 CLO4 
สามารถสื่อสาร 
และถPายทอด
องค(ความรู^โดย
ใช̂เทคโนโลยี
สารสนเทศได^
อยPางเหมาะสม 
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ตารางท่ี 3.2-3 ตัวอยMางความเชื่อมโยงของรายวิชาตMางๆ เพ่ือนําไปสูM ELOs ตามหลักของ Bloom’s taxonomy 

Bloom’s taxonomy 

Creating       * 

Evaluating      * * 

Analysing     * * * 

Applying   * * * * * 

Understanding * * * * * * * 

Remembering * * * * * * * 

รายวิชา หลักการผลิต

พืช 

สรีรวทิยาของ

พืช 

การขยายพันธุ(

พืช 

สารควบคุมการ

เจรญิเติบโตของพืช 

การเพาะเล้ียง

เนื้อเย่ือพืช 

สัมนาหัวขอ̂

เกี่ยวกับการ

เพาะเล้ียงเน^อ

เย่ือพืช 

ป�ญหาพิเศษ

ด̂านการ

เพาะเล้ียง

เนื้อเย่ือพืช 

 จากตารางจะเห็นได̂วPา การท่ีนักศึกษาสามารถทําป�ญหาพิเศษเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได̂นั้น 
นักศึกษาจะต̂องมีการเรียนรู^เก่ียวกับการผลิตพืช และรู^หลักทางสรีรวิทยาของพืชกPอน เพ่ือทราบถึงความสําคัญใน
การผลิตพืชตามหลักวิทยาศาสตร( และรู^จักกลไกในการเจริญเติบโตของพืช จากนั้นจึงมีการเก่ียวกับการขยายพันธุ(
พืช เพ่ือเรียนรู^เก่ียวกับวิธีการขยายพันธุ(พืชแบบด้ังเดิมและการขยายพันธุ(โดยใช^เทคโนโลยี ซ่ึงในรายวิชานี้มีการให^
นักศึกษาได̂ปฏิบัติด̂วย ตPอมานักศึกษาจะต̂องเรียนรายวิชาสารควบคุมการเจริญเติบโต ซ่ึงเป1นรายวิชาท่ีมีความ
เก่ียวข̂องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นักศึกษาจะต̂องเลือกใช^ฮอร(โมนในการผลิต
พืชได̂อยPางถูกต̂องเหมาะสม เม่ือมีความเข̂าใจรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป1นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล^ว นักศึกษาจึง
ต̂องเรียนเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อวPามีข้ันตอนการปฏิบัติอยPางไรบ̂าง และจะต̂องเลือกหัวข̂อสัมมนาท่ี
เก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือให^นักศึกษา ได̂ค̂นคว^า คิด วิเคราะห(ข̂อมูลและนําข̂อมูลท่ีได̂จากการค̂นคว^ามา
ใช^ในการออกแบบแนวทางแก̂ป�ญหาทางการเกษตร ในรายวิชาป�ญหาพิเศษ ซ่ึงจากรายวิชานี้นักศึกษาจะได̂สร^าง
องค(ความรู^ หรือนวัตกรรมใหมPๆ ทางด̂านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป1นต̂น 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date  
ระบบและกลไกการดําเนินงาน 

    รายวิชาในหลักสูตร  
    
    อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
 
            
 
    จัดทําข̂อกําหนดของรายวิชาท่ีต^องเรียนกPอน/หลัง และการบูรณาการรายวิชา 
 
    สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย     

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได̂จัดทําแผนการ
เรียน โดยลําดับรายวิชากPอน และรายวิชาหลังอยPางเป1นระบบ เชPน นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรนี้ จะต̂องเรียน
รายวิชาหลักการผลิตพืช หรือรายวิชาหลักการผลิตสัตว(กPอนท่ีจะเรียนวิชาหลักการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือเป1นความรู^
พ้ืนฐานในวิชาท่ีมีความสอดคล^องกับรายวิชาท่ีจะตPอยอดซ่ึงเป1นรายวิชาท่ีมีการประยุกต(ทางการเกษตร  

นอกจากนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได̂
มุPงเน^นการศึกษาเรียนรู^เชิงปฏิบัติการโดย 95 เปอร(เซ็นต(ของรายวิชาเฉพาะด̂านท้ังพืชและสัตว( มีการจัดการเรียน
การสอนท่ีควบคูPกับการปฏิบัติ เพ่ือให^นักศึกษาสามารถเกิดทักษะและสามารถนําความรู^ไปประยุกต(ในการ
ประกอบอาชีพได̂จริง หลักสูตรได̂กําหนด ปรัชญา วัตถุประสงค(ของหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
ตามข̂อเสนอแนะของผู^ท่ีมีสPวนได̂สPวนเสียในการใช^บัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร( เชPน ผู^จ^างงาน ศิษย(เกPา และ
ผู^ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเกษตรศาสตร( ท้ังพืชศาสตร(และสัตวศาสตร( ในคราววิพากษ(หลักสูตร ซ่ึงมี
สาระสําคัญวPา “ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีทันสมัยและปรับบางวิชาให^เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีโดยสอดแทรกและ
เชื่อมโยงการเกษตรให^เข̂ากับความเป1นสังคมพหุวัฒนธรรม และมีประเทศเพ่ือนบ̂านท่ีเน^นกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรท่ียึดหลักการฮาลาล” ดังนั้น นอกจากรายวิชาท่ีมีความจําเป1นในการประกอบวิชาชีพทางการ
เกษตรท่ีมีความทันสมัย และเทPาทันกับสถานการณ(ป�จจุบันแล^ว หลักสูตรมีการบรรจุรายวิชา การจัดการเกษตร
แบบฮาลาล และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว(ตามหลักอิสลาม เพ่ือรองรับนักศึกษาให^สามารถทํางานได̂สอดคล^อง
กับความต̂องการของพ้ืนท่ี ยิ่งกวPานั้นหลักสูตรมีการบรรจุรายวิชา หัวข̂อพิเศษทางพืชและสัตว( เพ่ือให^การจัดการ
เรียนการสอนมีความเทPาทันกับองค(ความรู^และเทคโนโลยีการเกษตรใหมPท่ีถูกผลิตและคิดค̂น ณ ป�จจุบันนั้น ๆ อีก
ด̂วย  

อาจารย(ประจําหลักหลักสูตรมีการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษาประจําป�การศึกษาแตPละป� เพ่ือให^
นักศึกษามีลําดับรายวิชากPอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือให^นักศึกษามีความรู^พ้ืนฐานและสามารถนําความรู^ไปตPอยอดใน
รายวิชาตPอไป และมีการเปpดสอนรายวิชาเป1นไปตามข̂อกําหนดของหลักสูตร เพ่ือให^นักศึกษาสําเร็จได̂ทันตามเวลา
ท่ีกําหนดในหลักสูตรอาจารย(ประจําหลักสูตรได̂มีสPวนรPวมในการทบทวนระบบและข้ันตอนในการออกแบบ

ทบทวน 
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หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมท้ังระบบข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรให^ทันสมัยนอกจากนี้หลักสูตรได̂
มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาเป1นภาษาอังกฤษเพ่ือขับเคลื่อน MOU ท่ีได̂ทําไว^กับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงได̂
กําหนดให^มีการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน การทําวิจัย ของนักศึกษา หรืออาจารย(ระหวPางมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 3.2-4 ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ�ของลําดับชุดรายวิชา 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 3-1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
AUN 3-2 สรุปผลการวิพากษ(หลักสูตรจาก stakeholders 
AUN 3-3 แผนการเรียนในแตPละภาคการศึกษาในแตPละป� 
AUN 3-4 มคอ.3 และ 4 

 
ผลการประเมินตนเอง AUN-3 โครงสรHางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

AUN-QA Criterion 3– Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
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) 

   �    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 4 :  Teaching and Learning Approach 
ผลการดําเนินงาน   
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders  
 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป1นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะ
เกษตรศาสตร( ซ่ึงได̂กลPาวไว^วPา “ศึกษา วิจัย วิชาชีพด̂านวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีวิทยาศาสตร(สุขภาพและ
สังคมศาสตร( เป1นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชนสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต̂” หลักสูตรจึงมุPงเน^นสร^าง
บัณฑิตท่ีมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร(ภายใต̂สังคมท่ีมีความหลากหลาย เป1น
บัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีลักษณะของความเป1นผู^นํา กล^าคิด กล^าทํา และกล^า
แสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ และมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย และมลายู  สามารถ
ค̂นคว^าหาความรู^ด̂วยตนเองได̂ และเพ่ิมพูนความรู^ได̂ตลอดชีวิต อันนําไปสูPการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมท่ี 
ตนอาศัยอยูPได̂ 
  หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรตPอผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย ศิษย(เกPา ผู^ปกครอง  ผู^ใช^บัณฑิต ผู^นํา
ชุมชน สถานประกอบการ และคณาจารย( รวมท้ังศิษย(ป�จจุบันหลายชPองทางดังนี้  ทางเว็บไซต(ของคณะ
เกษตรศาสตร( และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( แผPนพับแนะนําคณะท่ีสPงไปยังอําเภอตPางๆ ในสามจังหวัด
ชายแดนใต̂ ผPานวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย ความถ่ี 92.25 และสถานีวิทยุกระจายเสียง 912  คูPมือ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร( ป�การศึกษา 2559 เลPมหลักสูตร การแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ(คณะ
เกษตรศาสตร( ตามโรงเรียนมัธยมตPาง ๆ  การประชุมผู^ปกครองในชPวงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมP การ
ประชาสัมพันธ(ผPานคณะกรรมการประจําคณะ และในท่ีประชุมตPาง ๆ เพ่ือให^ผู^มีสPวนได̂สPวนเสียได̂รับทราบข̂อมูล
ด̂านปรัชญาของหลักสูตรได̂อยPางชัดเจน 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes  
 หลักสูตรมีการควบคุมคุณภาพการเรียนโดยกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน จาก มคอ. 3 และ 4 
การนิเทศการสอน และการทวนสอบการประเมินผลนักศึกษา (ตารางท่ี 3.1-2) เป1นประจําทุกป�  
 กPอนเปpดภาคเรียนป�การศึกษา 2562 หลักสูตรได̂ดําเนินการจัดทําโครงการ Brainstorming for 
curriculum Movement เพ่ือให^คณาจารย(รPวมกันทบทวนวิธีการเรียนการสอน การประเมินผล ท่ีได̂ออกแบบไว^
ในป�การศึกษา 2561 และปรับปรุงแก̂ไขวิธีการท่ีได̂จากการประชุม เพ่ือนําไปใช^ในป�การศึกษา 2562 การทบทวน 
CLOs ในแตPละรายวิชา และถPายทอด ELOs แกPคณาจารย(ท่ีรับผิดชอบรายวิชาสังคมศาสตร( มนุษยศาสตร( และ
วิทยาศาสตร( ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูPการปรับปรุงพัฒนาวิธีการการผลิตนักศึกษาให^เป1นไปตาม ELOs  (ตารางท่ี 4.2-1) 
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ตารางท่ี 4.2-1 ตัวอยPางความเชื่องโยงของ ELOs วิธีการสอน และการประเมินผล ประจําป�การศึกษา 2562 
กิจกรรมการเรียนการสอน มุMงสูM ELOs  

ELO 1 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเปjนผูHนํา และเปjนผูHท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม (Generic)  

กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
1. ให^ทํารายงานกลุPม/ทํางาน
กลุPม/อภิปรายกลุPม/การนําเสนอ 
 

1.1 ความเป1น
ผู^นํา 
 
 
 
 

1 . 1 . 1  การ มีสP วนรP วม 
(เลือกประธาน กรรมการ 
เลขาฯลฯ) 
 
 
 

1.1.1.1 ทุกคนในกลุPมมี
สPวนรPวม (100%) 
1.1.1.2 มีสPวนรPวมเป1น
สPวนใหญP (80%) 
1.1.1.3 มีสPวนรPวมบ̂าง 
(60%) 
1.1.1.4 ไมPมีสPวนรPวม 
(0%) 

1.2ความ
รับผิดชอบ 
 

1.2.1 ได̂รับการยอมรับ
จากสมาชิกในกลุPม 
 
 
 

1.2.1.1 ได̂รับการ
มอบหมายหน^าท่ีจาก
สมาชิกในกลุPม (100%) 
1.2.1.2 ไมPมีหน^าท่ีในกลุPม 
(0%) 

1.2.2 ผลงาน 
 

1.2.2.1 มีคุณภาพ มาก 
ปานกลาง น^อย(100 80 
60) 

1.2.3 การแสดงความ
คิดเห็น 
 
 

1.2.3.1 มีการแสดงความ
คิดเห็น (100%) 
1.2.3.2 ไมPมีการแสดง
ความคิดเห็น (0%)  

2. การตอบคําถามในห^อง 
 

2.1 ความเป1น
ผู^นํา 
 

 2.1.1 มีการตอบคําถามใน
ชั้นเรียน (100%) 
2.1.2 ไมPมีการตอบสนอง
ในการตอบคําถาม (0%) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
3. สอนสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3.1 คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3.1.1 แบบสอบถาม 
 
 
 

3.1.1.1  5 มีคุณธรรมใน
ระดับดีมาก 4 ระดับดี 3 
ระดับปานกลาง 2 ระดับ
น^อย1 ระดับน^อยท่ีสุด 

3.1.2 แบบประเมิน 
ตนเอง 

3.1.2.1  5 มีคุณธรรมใน
ระดับดีมาก 4 ระดับดี 3 
ระดับปานกลาง 2 ระดับ
น^อย 1 ระดับน^อยท่ีสุด 

3.1.3 แบบสังเกต 
 

3.1.3.1  5 มีคุณธรรมใน
ระดับดีมาก 4 ระดับดี 3 
ระดับปานกลาง 2 ระดับ
น^อย 1 ระดับน^อยท่ีสุด 

4. รPวมกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
 

4.1ความเป1นผู^นํา 
4.2 คุณธรรม 
จริยธรรม 

4.1.1 แบบสังเกต 
 

4.1.1.1 5 มีคุณธรรมใน
ระดับดีมาก 4 ระดับดี 3 
ระดับปานกลาง 2 ระดับ
น^อย 1 ระดับน^อยท่ีสุด 

5. การเข̂าชั้นเรียน  
 

5.1 คุณธรรม 
จริยธรรม(วัดตรง
ตPอเวลา) 

5.1.1 pre-test post-
test 

5.1.1.1 เกณฑ(การเข̂าชั้น
เรียน 

5.1.2ใบเช็คชื่อ 
 

5.1.2.1 เกณฑ(การเข̂าชั้น
เรียน 

 

ELO 2 วางแผน และปฏิบัติการทางดHานการเกษตรไดHอยMางมีประสิทธิภาพ (Specific) 

กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 

1. มอบหมายงาน  
 

1.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร  
 

1.1.1 การสPงงาน 
 
 
 

1.1.1.1 สPงงานตรงเวลา 
(100%) 
1.1.1.2 สPงงานไมPตรง
เวลา (50%) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 

1.1.2 คุณภาพของ
ผลงาน 
 
 
 
 
 

1.1.2.1 สมบูรณ( ถูกต̂อง
ตามหลักเกณฑ(วิชาการ 
(100%) 
1.1.2.2 ขาดข̂อใดข̂อหนึ่ง 
(80%) 
1.1.2.3 ขาด 2 ข̂อ หรือ
มากกวPา (50%) 

1.1.3 การนําเสนองาน  
 

1.1.3.1 เกณฑ(ให^คะแนน
การนําเสนอ  

2. สอนทฤษฎี 
 

2.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร 
 

1.pre-test post-test 
2.ทดสอบยPอย 
3.สอบมิดเทอม 
4.สอบ Final 

1.ตามเกณฑ(ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3  
 

3. สอนปฏิบัติ 
 

3.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร 
 

3.1.1 รายงานปฏิบัติการ  
( บทนํา,วัตถุประสงค(, 
อุปกรณ(, วิธีการ, ผล 
(วิจารณ( (ถ̂ามี)), สรุป, 
เอกสารอ̂างอิง (ถ̂ามี) ) 
 
 

3.1.1.1 สมบูรณ( ถูกต̂อง
ตามหลักเกณฑ(วิชาการ 
(100%) 
3.1.1.2 ขาดข̂อใดข̂อหนึ่ง 
(80%) 
3.1.1.3 ขาด 2 ข̂อ หรือ
มากกวPา (50%) 

3.1.2 สอบปฏิบัติ 3.1.2.1 ผPาน/ไมPผPาน 

3.1.3 ผลการปฏิบัติ 3.1.3.1 ผPาน/ไมPผPาน 

3.1.4 ประเมินทักษะ 3.1.4.1 ผPาน/ไมPผPาน 
 

4. ศึกษาดูงานจากแหลPง
เรียนรู^ 
 

4.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร 
 

4.1.1 รายงานการศึกษา
ดูงาน 
 
 
 
 

4.1.1.1 รายงาน
การศึกษาดูงานครบถ̂วน
สมบูรณ( (100%) 
4.1.1.2 รายงาน
การศึกษาดูงานไมP
ครบถ̂วนสมบูรณ( (50%) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 

4.1.2 การนําเสนอ  
 
 

4.1.2.1 มีการนําเสนอ
งาน วิเคราะห( สังเคราะห( 
ผลจากการศึกษาดูงาน 
และมีการประยุกต(ในการ
เรียน(ดีมาก) 
4.1.2.2 มีการนําเสนอ มี
การวิเคราะห( แตPไมP
สามารถนําไปประยุกต(ใช^
(ดี) 
4.1.2.3 มีการนําเสนอ 
แตPไมPมีการวิเคราะห( 
(ปานกลาง)  

5. ฝ�กงานภายนอก 
 

5.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร 
 

5.1.1 แบบประเมินจาก
ผู^ประกอบการ 
 
 

5.1.1.1 มีผลการประเมิน
มากกวPา 85% (ดีมาก) 
5.1.1.2 มีผลการประเมิน 
80%-85% (ดี) 

5.1.2 การนิเทศ 
 
 
 

5.1.2.1 มีผลการประเมิน
มากกวPา 85% (ดีมาก) 
5.1.2.2 มีผลการประเมิน 
80%-85% (ดี) 

5.1.3 รายงานสัมมนา 
 

5.1.3.1 สPงรายงาน
ฝ�กงานอยPางสมบูรณ( 
(100%) 

5.1.4 สัมมนาหลังฝ�กงาน 5.1.4.1 เกณฑ(นําเสนอ
บรรยาย 

6.ทําโครงงาน/โครงการ/
สัมมนา/ป�ญหาพิเศษ 
 

6.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร 

แบบประเมินของ
หลักสูตร 

เกณฑ(การให^คะแนนใน
แบบประเมิน 

7.อภิปรายกลุPม 
 

7.1 วางแผน และ
ปฏิบัติการทางด̂าน
การเกษตร 
 

1. เชื่อมโยงข̂อมูล 
2. แสดงความคิดเห็น
ภายในกลุPม 
3. สามารถสื่อสารเชิง

1.มีครบ 4 ข̂อ ได̂คะแนน
เต็ม 
2.ขาดข̂อใดข̂อหนึ่งได̂ 
70% 
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กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 

วิชาการได̂ 
4. แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวPางกลุPม 

 

 

ELO 3 แสวงหาความรูHทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง แกHไขปnญหาและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
1. อภิปรายกลุPมจาก case 
study หรือ PBL 
 

1.1 ใช^ความรู^ทาง
วิชาการ แก̂ไขป�ญหา
วิชาชีพทางการเกษตร
โดยใช^หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.เชื่อมโยงข̂อมูล 
2.แสดงความคิดเห็น
ภายในกลุPม 
3. สามารถสื่อสารเชิง
วิชาการได̂ 
4. แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวPางกลุPม 
5.มีการอภิปรายโดยใช^
เหตุและผล 

1.มีครบ 5 ข̂อ ได̂คะแนน 
100% 
2.มี 4 ข̂อ ได̂คะแนน 
80% 
3. มี 3 ข̂อ ได̂คะแนน 
60% 
4. มี 2 ข̂อ ได̂คะแนน 
40% 
5. มี 1 ข̂อ ได̂คะแนน 
20% 

2. ทําชิ้นงาน 
 

2.1 แสวงหาความรู^
ทางวิชาการ แก̂ไข
ป�ญหาและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร  

2.1.1 ประเมินชิ้นงาน 
 
 
 
 
 

2.1.1.1 โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง >80% 
2.1.1.2 โอกาสนําไปใช^ได̂
จริง60-80% 
2.1.1.3 โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง <60% 
2.1.2 ประเมินความ
สอดคล^องกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2.1 สอดคล^องกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.1.2.2 ไมPสอดคล^องกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ทําโครงการ 3.1 โครงการ
สอดคล^องกับแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยPางน^อย 1 

3.1.1 องค(ประกอบของ
โครงการ 
 

3.1.1.1 องค(ประกอบ
ของโครงการครบถ̂วน 
3.1.1.2 องค(ประกอบ
ของโครงการไมPครบถ̂วน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
ด̂าน 3.1.2 ความเป1นไปได̂ของ

ความสําเร็จของโครงการ 
3.1.2.1โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง >80% 
3.1.2.2 โอกาสนําไปใช^ได̂
จริง60-80% 
3.1.2.3 โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง <60% 
3.2 ความสําเร็จของ
โครงการ 

3.2.1 ประเมินตาม
วัตถุประสงค(ของ
โครงการ 
 

3.2.1.1ครบตาม
วัตถุประสงค( 
3.2.1.2 ไมPครบตาม
วัตถุประสงค( 

3.2.2 รายงานผล
โครงการ 

3.2.2.1 รายงานครบถ̂วน
สมบูรณ( 
3.2.2.2 รายงานไมP
ครบถ̂วนสมบูรณ( 

 

ELO 4 ประยุกต�องค�ความรูHดHานวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในการพัฒนาอาชีพ 
กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
1.อภิปรายกลุPมจาก case 
study หรือ PBL 
 

1.1 ใช^ความรู^ทางด̂าน
วิทยาศาสตร(
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การเกษตร 
 

1. เชื่อมโยงข̂อมูล 
2. แสดงความคิดเห็น
ภายในกลุPม 
3.สามารถสื่อสารเชิง
วิชาการได̂ 
4.แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวPางกลุPม 
5.มีการอภิปรายโดยใช^
เหตุและผล 

1. มีครบ 5 ข̂อ ได̂
คะแนน 100% 
2.มี 4 ข̂อ ได̂คะแนน 
80% 
3. มี 3 ข̂อ ได̂คะแนน 
60% 
4. มี 2 ข̂อ ได̂คะแนน 
40% 
5. มี 1 ข̂อ ได̂คะแนน 
20% 

2.ทําชิ้นงาน  
 

2.1 ใช^ความรู^ ทางด̂าน
วิทยาศาสตร(
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทาง
การเกษตร 

2.1.1ประเมินความ
สอดคล^องกับองค(ความรู^
ทางด̂านวิทยาศาสตร(
เทคโนโลยี 
 

2.1.1.1 สอดคล^องกับ
สอดคล^องกับองค(ความรู^
ทางด̂านวิทยาศาสตร(
เทคโนโลยี 
2.1.1.2ไมPสอดคล^องกับ
องค(ความรู^ทางด̂าน
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กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
วิทยาศาสตร(เทคโนโลยี 

  2.1.2 ประเมินชิ้นงานใน
การนําไปใช^ประโยชน(ได̂
จริง 

2.1.2.1 โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง >80% 
2.1.2.2 โอกาสนําไปใช^ได̂
จริง60-80% 
2.1.2.3 โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง <60% 
3.ทําโครงการ 3.1.โครงการ

สอดคล^องกับองค(
ความรู^ทางด̂าน
วิทยาศาสตร(
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทาง
การเกษตร 

3.1.1 องค(ประกอบของ
โครงการ 
 

3.1.1.1 องค(ประกอบ
ของโครงการครบถ̂วน 
3.1.1.2 องค(ประกอบ
ของโครงการไมPครบถ̂วน 
 

 3.1.2 ความเป1นไปได̂ของ
ความสําเร็จของโครงการ 

3.1.2.1โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง >80% 
3.1.2.2 โอกาสนําไปใช^ได̂
จริง60-80% 
3.1.2.3 โอกาสนําไปใช^ได̂

จริง <60% 
3.2 ความสําเร็จของ
โครงการ 

3.2.1 ประเมินตาม
วัตถุประสงค(ของ
โครงการ 
 

3.2.1.1ครบตาม
วัตถุประสงค( 
3.2.1.2 ไมPครบตาม
วัตถุประสงค( 

 3.2.2 รายงานผล
โครงการ 

3.2.2.1 รายงานครบถ̂วน
สมบูรณ( 
3.2.2.2 รายงานไมP
ครบถ̂วนสมบูรณ( 
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ELO 5 สามารถส่ือสาร และใชHเทคโนโลยีสารสนเทศไดHอยMางเหมาะสม 

กิจกรรมการเรียนการสอน KPI วิธีการประเมิน เกณฑ�การใหHคะแนน 
1. การสืบค̂นข̂อมูล
สารสนเทศ 
 
 

1.1 ได̂ข̂อมูลท่ีเป1นองค(
ความรู^ทางด̂าน
วิชาการ 
 
 
 
 

1.1.1 ความนPาเชื่อถือ
ของแหลPงข̂อมูล 
 
 

1.1.1.1 ความนPาเชื่อถือ
ทางด̂านวิชาการมาก 
1.1.1.2 ความนPาเชื่อถือ
ทางด̂านวิชาการปาน
กลาง 
1.1.1.3 ความนPาเชื่อถือ
ทางด̂านวิชาการน^อย 

2. การนําเสนอ 2.1 สามารถสื่อสารให^
ผู^อ่ืนเข̂าใจได̂ 
 

2.1.1 ประเมินโดยใช^
แบบสอบถาม 

2.1.1.1 ความสามารถ
ทางด̂านการใช^ภาษา 
2.1.1.2 บุคลิกภาพการ
นําเสนอ 
2.1.1.3 ความถูกต̂องตาม
หลักวิชาการของเนื้อหา 
2.1.1.4 ความสามารถใน
การตอบคําถาม 
2.1.1.5ความสามารถใน
การเรียบเรียงเนื้อหาให^
ตPอเนื่อง 

2.2 สามารถใช^
เครื่องมือในการ
นําเสนอได̂อยPาง
เหมาะสม (กรณีใช^
สไลด(ในการนําเสนอ) 

2.2.1 ประเมินโดยใช^
แบบสอบถาม 

2.2.1.1 ความถูกต̂องของ
ภาษาท่ีใช^ 
2.2.1.2 รูปแบบท่ีใช^
เหมาะสมกับเนื้อหาท่ี
ต̂องการนําเสนอ 
2.2.1.3 ความสามารถใน
การลําดับการนําเสนอ
เนื้อหาได̂อยPางถูกต̂อง 
2.2.1.4 ความชัดเจนของ
เนื้อหาในการนําเสนอ 
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นอกจากทางหลักสูตรได̂ให^คณาจารย(รPวมกันกําหนดวิธีการสอนเพ่ือให^บรรลุ ELOs แล^ว ทางหลักสูตร
ยังได̂กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุPน เพ่ือให^นักศึกษาได̂เรียนในสภาพท่ีผPอนคลาย มีการ
สนับสนุนและรPวมมือกัน มีการเปpดโอกาสให^นักศึกษาได̂เลือกเรียนสาขาวิชาท่ีชอบ เลือกรายวิชาเลือกท่ีนักศึกษา
สนใจ นอกจากนี้หลักสูตรได̂ให^คณาจารย(เปpดโอกาสให^นักศึกษารPวมกันออกแบบวิธีการเรียน การประเมินในแตPละ
รายวิชารPวมกับอาจารย(ในชั่วโมงแรกของแตPละรายวิชา   

หลังจากได̂จัดการเรียนการสอนจนสิ้นสุดป�การศึกษา 2562 และได̂ประเมินการบรรลุ ELOs  ของ
นักศึกษาแตPละชั้นป� พบวPานักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 มีผลลัพธ(การเรียนรู^ไมPเป1นไปตามเปyาหมายท่ีวางไว^ ซ่ึงผลลัพธ(ท่ีได̂มา
นี้สะท̂อนให^เห็นวPา การจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ยังไมPครอบคลุมทุกรายวิชาของหลักสูตร จากป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนนี้ ทางหลักสูตรจึงได̂กําหนดการประชุมคณาจารย( ในคราวประชุมฝ�ายวิชาการครั้งท่ี  เม่ือวันท่ี 25 
มิถุนายน 2563 เพ่ือวิเคราะห(ป�ญหา ทวนสอบวิธีการสอนท่ีผPานมา และรPวมกําหนดแผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให^บรรลุ ELOs โดยให^เพ่ิมโครงการใหมPคือ โครงการคุณภาพการสอนเพ่ือให^บรรลุ ELOs 
นอกจากนี้อาจารย(ได̂รPวมกันสรุปแนวทางในการท่ีจะให^นักศึกษามีคุณลักษณะตามท่ีคาดหวังไว^ คือด̂าน Hard 
Skill ได̂กําหนดให^มีการเพ่ิมเวลาการปฏิบัติงานฟาร(ม การฝ�กงานในชPวงปpดเทอมของนักศึกษาชั้นป� 1-3 การทํา
รายงานค̂นคว^าในทุกรายวิชา การนําเสนองาน สําหรับด̂าน Soft Skill คณาจารย(ได̂กําหนดแนวทางการสอนดังนี้ 
ให^มีการปลูกฝ�งมารยาท การมีจิตอาสา และการอยูPรPวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในทุกๆ ชั่วโมงการสอน การฝ�ก
ความรับผิดชอบผPานการมอบหมายงานในทุกรายวิชา  
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning  
  หลักสูตรได̂กําหนดให^นักศึกษามีทักษะการเรียนรู^ตลอดชีวิต ด̂านการคิดเชิงระบบ (Logical thinking) 
โดยสนับสนุนให^แตPละรายวิชามีการสอนโดยเน^นผู^เรียนเป1นสําคัญ โดยคณาจารย(เลือกใช^วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เชPน การสอนแบบ PBL การสอนแบบ active learning การเรียนวิชาสัมมนา การทําป�ญหาพิเศษ สPงเสริมให^
นักศึกษาแสวงหาความรู^เพ่ือพัฒนาตนเอง แก̂ไขป�ญหา ผPานการสืบค̂นข̂อมูลและการเรียนรู^ด̂วยตนเอง การ
ประยุกต(ใช^องค(ความรู^ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ได̂ฝ�ก
ให^นักศึกษารู^จักกระบวนการการวางแผนการทดลอง ไปประยุกต(ใช^ ในการแก̂ป�ญหา และพัฒนาอาชีพ เชPน การ
สังเกต การต้ังสมมติฐาน การวางแผนการทดลอง การสรุปผล และการนําองค(ความรู^ไปใช^ การแสวงหาความรู^จาก
ชPองทางตPาง ๆ เชPน ฐานข̂อมูลงานวิจัย สื่อ สารสนเทศ ปราชญ(ชาวบ̂าน และอ่ืน ๆ 
 หลักสูตรมีการกําหนดให^นักศึกษาศึกษาดูงานประจําป� โดยกําหนดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2  ครั้ง 
คือ ครั้งท่ี 1 เป1นการศึกษาดูงานทางการเกษตรของนักศึกษาชั้นป� 1 ในงานเกษตรภาคใต̂ ซ่ึงจัดโดยคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( ครั้งท่ี 2 เป1นการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 โดยพา
นักศึกษาดูงานการสPงออกผลิตผลทางการเกษตร การทําฟาร(มสัตว(ขนาดใหญP การใช^เทคโนโลยีทางการเกษตร  
อุตสาหกรรมทางการเกษตร เป1นต̂น  
 หลักสูตรได̂เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตPละชั้นป� โดยการให^นักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานในสถานท่ี
จริง โดยชั้นป� 1 ได̂กําหนดให^นักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานในฟาร(มคณะเกษตรศาสตร( เพ่ือเตรียมความพร^อมในการ
ฝ�กงานกับหนPวยงานภายนอก ซ่ึงในการฝ�กนักศึกษาจะได̂รับการฝ�กวินัย ความรับผิดชอบ และให^ความรู^ แนวคิด
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ในการอยูPรPวมกันกับผู^อ่ืน ชั้นป� 2 นักศึกษาจะต̂องไปฝ�กปฏิบัติงานในจังหวัดใกล^เคียง เพ่ือเพ่ิมทักษะด̂าน
การเกษตร สถานท่ีฝ�กเน^นฟาร(มเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดใกล^เคียงในเบ้ืองต̂น ท้ังนี้เพ่ือให^นักศึกษาได̂เข̂าใจบริบทของ
สังคมท่ีอาศัยอยูP และได̂เห็นแนวทางในการตPอยอดอาชีพในอนาคต  ชั้นป� 3 นักศึกษาจะต̂องไปฝ�กงานนอกพ้ืนท่ี 
ในจังหวัดท่ีมีวัฒนธรรมตPางจากท่ีนักศึกษาคุ̂นเคย รวมท้ังตPางประเทศ ทําให^นักศึกษาสามารถเรียนรู^ ฝ�กทักษะ
ทางการเกษตรให^มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้นักศึกษาจะเกิดทักษะชีวิต รู^จักการอยูPรPวมกันในสังคมท่ีมี
ความหลากหลายอยPางมีความสุขได̂  
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
AUN 4-1 เลPมหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2559 
AUN 4-2 คูPมือนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร( ป� 2561   
AUN 4-3 เว็บไซต(ของคณะเกษตรศาสตร(   
AUN 4-4 มคอ 3 , มคอ 4 ,  
AUN 4-5 โครงการหารายได^ระหวPางเรียนของนักศึกษา 
AUN 4-6 ภาพประกอบการฝ�กงานของนักศึกษา  
AUN 4-7 ป�ญหาพิเศษของนักศึกษา   

 
ผลการประเมินตนเอง AUN-4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

AUN-QA Criterion 4– Checklist Level 

1 2 3 4 5 6 7 

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) 

   �    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 5 : Student Assessment 

ผลการดําเนินงาน   

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes  

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
 

อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสตูร และ ELOs ของหลักสูตร 
 

รับนักศึกษาใหมP 
 

ปรับพ้ืนฐาน 
 

รายวิชาในหลักสูตร และ CLO ของรายวิชา 
 

อาจารย(ผู^สอน 
 

มคอ. 3, 4 
 

วิพากษ( มคอ. 3, 4 
 

จัดการเรียนการสอน 
 

วัดและประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 
 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอน มคอ. 5, 6 
 

ทวนสอบการวัดและประเมินผล 
 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.7 
 

สื่อสารถึงผู^มสีPวนไดส̂Pวนเสีย 
 

Exit Exam 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2558 2559 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนได^รับการทบทวน ≥1ครั้ง/ป� 1ครั้ง/ป� ≥1ครั้ง/ป� 1ครั้ง/ป� ≥1ครั้ง/ป� 1 ครั้ง/ป� 

 
ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 

การรับนักศึกษาใหมP หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษาป�การศึกษา 2562 จํานวน 100 คน ซ่ึงมากกวPาป�
การศึกษา 2561 ท่ีมีแผนรับเพียง 100 คน และมีแผนท่ีจะรับนักศึกษา 4 รอบ เป1นดังนี้ รอบท่ี 1 จํานวน 50 คน 
รอบท่ี 2 จํานวน 20 คน รอบท่ี 3 จําวน 20 คน และรอบท่ี 4 จํานวน 10 คน มีผู^มาสมัครในระบบ TCAS ท้ัง 4 
รอบจํานวน 108 คน จํานวนผู^มาเข̂าสอบสัมภาษณ(จํานวน 78 คน (72.2% ของยอดผู^สมัคร) จํานวนผู^มา
ลงทะเบียนเข̂าเรียนจํานวน 51 คน (47.2% ของยอดผู^สมัคร) แตPอยPางไรก็เม่ือเปรียบเทียบกับป�การศึกษา 2561 
มียอดผู^สมัครเพ่ิมข้ึน 1.9% จํานวนผู^มาเข̂าสอบสัมภาษณ(เพ่ิมข้ึน 1.3% และจํานวนผู^มาลงทะเบียนเพ่ิมข้ึน 2.0%  

และแนวโน^มของการรับสมัครนักศึกษา 4 ป� ย^อนหลังเป1นดังตารางท่ี 5.1.1 โดยการรับเข̂าจะสอบ
สัมภาษณ(เพียงอยPางเดียว พิจารณาจากคุณลักษณะการแตPงกาย บุคลิกภาพ เชาว(ป�ญญา ความรู^ทางวิชาชีพ 
ความรู^ท่ัวไป เชPน เหตุการณ(บ̂านเมือง ความต้ังใจมุPงม่ันอยากเรียนเกษตรศาสตร( และอ่ืนๆ ตามท่ีกรรมการสอบ
สัมภาษณ(ถามคุณสมบัติของนักเรียนท่ีรับเข̂าสามารถเข̂าศึกษาตPอได̂ทุกสายการเรียน เนื่องจากต̂องการเปpดโอกาส
ให^นักเรียนท่ีต̂องการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร(ได̂เรียน ซ่ึงสPวนใหญPเป1นลูกหลานเกษตรกร และจากการ
สัมภาษณ(ผู^สมัครเรียนต̂องการนําความรู^จากการเรียนเกษตรไปพัฒนาอาชีพของผู^ปกครอง แตPเนื่องจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( เป1นหลักสูตรท่ีเป1นวิทยาศาสตร(ประยุกต( นักเรียนต̂องมีพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร( คณิตศาสตร( ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได̂ให^มีการปรับพ้ืนฐานในรายวิชาดังกลPาว
กPอนท่ีจะเข̂าเรียน โดยจะสอนรายวิชาดังกลPาวกPอนระหวPางการเรียนหรือกPอนสอบกลางภาค จะมีการสอบถาม
นักศึกษาถึงป�ญหาการเรียน และจัดการติวหรือสอนเสริมในรายวิชาท่ีนักศึกษาต̂องการ 

ตารางท่ี 5.1.1 จํานวนนักศึกษาใหมP 4 ป� ย^อนหลัง 
การรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษา (คน) 

 2560 2561 2562 
จํานวนตามแผนการรับ 100 100 100 
จํานวนผู^สมัคร 116 106 108 
จํานวนผู^เข̂าสอบสัมภาษณ( 94 77 78 
จํานวนผู^มารายงานตัวเข̂าเรียน 70 50 51 
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การประเมินนักศึกษาระหวPางเรียน หลักสูตรได̂กําหนดวัตถุประสงค(ของหลักสูตรตามท่ีกําหนดใน มคอ. 2 
และ ELOs ของหลักสูตร มีกระบวนการทบทวน ELOs ให^สอดคล^องกับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนใน
ป�จจุบัน และหลักสูตรได̂กําหนดให^ทุกรายวิชาต̂องมีการประเมินและติดตามความก̂าวหน^าระหวPางการศึกษาของ
นักศึกษา ด̂วยวิธีการท่ีหลากหลาย เชPน การสอบยPอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํารายงาน การ
นําเสนอ การฝ�กปฏิบัติ ซ่ึงรายวิชาของหลักสูตรสPวนใหญPเป1นรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ เชPน รายวิชาป�ญหาพิเศษทาง
พืชศาสตร(หรือสัตวศาสตร( 3(0-6-3) เป1นรายวิชาท่ีเน^นการปฏิบัติ เป1นการฝ�กให^นักศึกษาคิดเป1น ค̂นคว^ารายงาน
ได̂ ปฏิบัติด̂วยตนเอง เขียนรายงานด̂วยตนเอง นําเสนอข̂อมูลจากการศึกษาวิจัยได̂ โดยอยูPในการควบคุมของ
อาจารย(ท่ีปรึกษา โดยการวัดผลจะมีการวัดท่ีผลงานของนักศึกษา ประกอบด̂วย รายงาน และการนําเสนอผลงาน
จากการวิจัย และจะวัดความรับผิดชอบ ในการวัดผลประเมินผลจะประกาศคะแนนให^นักศึกษาได̂รับทราบเป1น
ระยะเพ่ือให^เกิดการพัฒนาการเรียนรู^ในแตPละชPวงเวลา ท้ังนี้ การออกแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู^ของ
นักศึกษาจะออกแบบให^สอดคล^องกับผลสัมฤทธิ์ของ ELOs ซ่ึงนํามาจาก มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ของแตPละรายวิชา 
ตลอดจนติดตามผลการเรียนรู^จากรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาแตPละคน ตามท่ีปรากฏใน มคอ. 5 หรือ มคอ.
6 ของแตPละรายวิชา  

การประเมินนักศึกษากPอนจบการศึกษา หลักสูตรมีการจัดสอบประเมินความรู^กPอนสําเร็จการศึกษาให^
นักศึกษาทุกคนโดยเป1นการออกข̂อสอบประมวลความรู^ในกลุPมวิชาท่ีนักศึกษาเรียนคือกลุPมวิชาพืชศาสตร( และ
กลุPมวิชาสัตวศาสตร( โดยจะมีการสอบท้ังภาคทฤษฎี (ข̂อสอบเลือกตอบจํานวน 100 ข̂อ) และสอบภาคปฏิบัติ โดย
ผู^รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย(ผู^สอนประชุมรPวมกันเพ่ือหาข̂อสรุปวPาแตPละกลุPมวิชาต̂องสอบปฏิบัติทักษะใดท่ีมี
ความจําเป1นหรือสอดคล^องกับ ELOs โดยนักศึกษาท่ีจะผPานการสอบประมวลความรู^ได̂ ต̂องสอบผPานภาคปฏิบัติ
และต̂องมีผลการสอบภาคทฤษฎีไมPน^อยกวPาร^อยละ 50 โดยป�การศึกษา 2561 นักศึกษาสอบผPานประเมินความรู^
กPอนสําเร็จการศึกษา 100% และ 100% สําหรับป�การศึกษา 2562  

การจบของนักศึกษา ป�การศึกษา 2562 มีผู^สําเร็จการศึกษา 15 คน ประกอบด̂วยนักศึกษารหัส 59 (ชั้นป�
สุดท̂าย) จํานวน 13 คน (นักศึกษากลุPมพืชศาสตร( 25 คน และนักศึกษากลุPมสัตวศาสตร( 6 คน) และนักศึกษาท่ี
เข̂าศึกษากPอนป�การศึกษา 2559 (ศึกษามากกวPา 4 ป�) จํานวน 2 คน ซ่ึงในป�การศึกษานี้ (นักศึกษารหัส 59) ไมPมี
นักศึกษาจบมากกวPา 4 ป� เป1นเพราะหลักสูตรมีนโยบายให^นักศึกษาจบตามเกณฑ(ท่ีกําหนด โดยท่ีผPานมานักศึกษา
จบการศึกษาไมPตามเกณฑ( เนื่องจากรายวิชาป�ญหาพิเศษ ซ่ึงเป1นการทําวิจัยด̂วยนักศึกษาเอง ดังนั้นในการศึกษานี้
หลักสูตรจึงกํากับให^ท่ีปรึกษารายวิชาดังกลPาวติดตามนักศึกษาอยPางใกล^ชิด ท้ังกําหนดให^มีการดําเนินการลPวงหน^า 
และให^นักศึกษามีการรายงานความก̂าวหน^าของงานวิจัยตPออาจารย(ประจํารายวิชาโดยมีอาจารย(ท่ีปรึกษางานวิจัย
เป1นผู^ตรวจสอบและยืนยันเป1นประจํา 
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5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students  

ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
อาจารย(ผู̂รับผิดชอบหลักสูตร 

 
หลักสูตร และ ELOs ของหลักสูตร 

 
รายวิชาในหลักสูตร และ CLO ของรายวิชา 

 
อาจารย(ผู̂สอน 

 
กําหนดรูปแบบการวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3, 4 

 
การวิพากษ(รูปแบบการวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3, 4 

 
การส่ือสารรูปแบบการวัดผลประเมินผลแตPละรายวิชา 

 
การจัดการเรียนการสอน 

 
วัดผลประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 

 
สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดผลประเมินผลใน มคอ. 5, 6 

 
     การทวนสอบ 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เกณฑ(การวัดผลประเมินผลได^รับการประเมินและ
ทวนสอบ 

≥ 1คร้ัง/ป� 1คร้ัง/ป� ≥ 1คร้ัง/ป� 1คร้ัง/ป� ≥1คร้ัง/ป� 1 คร้ัง/ป� 

 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในปBการศึกษา 2562 
   

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรได̂มีการประชุมรPวมกันกับผู^รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย(ผู^สอน  เพ่ือ
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมในการวัดผลในการเรียนการสอนรายวิชา เพ่ือให^บรรลุ CLO และ ELOs และนําไปเขียน
ใน มคอ. 3 หรือ 4 เพ่ือประเมินนักศึกษาในด̂านตPางๆ ท้ังชPวงเวลา วิธีการ ข̂อบังคับ มีสัดสPวนการประเมิน เกณฑ( 
และเกรด ให^มีความชัดเจนและแจ^งให^นักศึกษาทราบลPวงหน^า มีการประเมินท่ีมีมาตรฐาน มีความชัดเจน และ
เชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร ตPอเนื่องสอดคล^องในทุกรายวิชาตลอดการเรียนของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร^าง
การเรียนรู^ตามท่ีกําหนด อาจมีการประเมินผลการเรียนท้ังแบบอิงเกณฑ( มีการสังเกตหรือการสัมภาษณ(นักศึกษา 
เชPน ในรายวิชาป�ญหาพิเศษทางพืชศาสตร(และสัตวศาสตร( ซ่ึงใช^การให^คะแนนแบบ Rubric score โดยผู^จัดการ
รายวิชาจะเป1นผู^รับผิดชอบกําหนดเกณฑ(การประเมินผลตามท่ีได̂มีการพิจารณารPวมกันของคณาจารย( อีกท้ังยังมี
หน^าท่ีควบคุมการดําเนินการในแตPละข้ันตอนตามหลักเกณฑ(ท่ีกําหนดระยะเวลาผPานทางอาจารย(ท่ีปรึกษาป�ญหา
พิเศษซ่ึงจะมีการให^คะแนนในแตPละข้ันตอนยPอยของการทําป�ญหาพิเศษในแตPละหัวข̂อ เชPน การต้ังชื่อเรื่อง การหา
เอกสารข̂อมูลประกอบการทดลอง การทดลองตามสมมุติฐานและข้ันตอนท่ีได̂มีการจัดเตรียมไว^การเรียบเรียง
เอกสาร การตรงตPอเวลา ฯลฯ มีการรายงานความก̂าวหน^าของงานวิจัยเป1นระยะ ๆ ตามท่ีรายวิชากําหนด และ
เม่ือต̂องนําเสนอผลงานจะเป1นการประเมินโดยคณาจารย(ซ่ึงมีสิทธิ์ให^คะแนนโดยอิสระตามความรู^และความ
เชี่ยวชาญของแตPละทPาน ตามประเด็นการให^คะแนนในแตPละด̂าน ซ่ึงเป1นหลักเกณฑ(การให^คะแนนท่ีผู^จัดการ
รายวิชาได̂ชี้แจงให^คณะกรรมการสอบและนักศึกษาได̂รับทราบลPวงหน^า โดยเม่ือนักศึกษานําเสนองานวิจัยแล^ว
เสร็จจะเป1นการตอบข̂อซักถามจากคณาจารย(และเพ่ือนรPวมชั้นเรียนเพ่ือประเมินความรู^ความเข̂าใจโดยแท̂จริงใน
เนื้อหางานทดลอง และต̂องทําเอกสารรายงานให^สําเร็จเรียบร^อยตรงตามแบบแผนท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงจะใช^เป1น
ตัวชี้วัดความรับผิดชอบในชPวงเวลาท่ีจํากัด กPอนท่ีผู^รับผิดชอบรายวิชาจะนําคะแนนการประเมินท้ังหมดตลอดภาค
การศึกษามาให^คะแนนรวมผลการเรียนรู^ของนักศึกษาแตPละคน 



 61 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2562 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment  

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
 

อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสตูร และ ELOs ของหลักสูตร 
 

รายวิชาในหลักสูตร และ CLO ของรายวิชา 
 

อาจารย(ผู^สอน 
 

กําหนดรูปแบบและเกณฑ(การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3, 4 
 

การวิพากษ(รูปแบบและเกณฑ(การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3, 4 
 

การสื่อสารรปูแบบการวัดผลประเมินผลแตPละรายวิชาแกPผู^เรียน 
 

การจัดการเรยีนการสอน 
 

วัดผลประเมินผลตามเกณฑ(ท่ีระบุไว̂ใน มคอ. 3, 4 
 

สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกณฑ(การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 5, 6 
 

การทวนสอบ 

ผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เกณฑ(การวัดผลประเมินผลได^รับการประเมิน/ทวนสอบ/

ปรับปรุง 

≥ 1ครั้ง/ป� 1ครั้ง/ป� ≥ 1ครั้ง/ป� 1ครั้ง/ป� ≥1ครั้ง/ป� 1 ครั้ง/ป� 

 
 
 
 
 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2562 
  หลักสูตรได̂จัดทําวิธีการประเมิน และเกณฑ(การประเมินกลางของหลักสูตร (ตารางท่ี 4.2-1) เพ่ือให^
อาจารย(ผู^สอนนําไปใช^ในการจัดการเรียนการสอนให^เป1นมาตรฐานเดียวกัน และหลักสูตรได̂กําหนดผู^รับผิดชอบ
รายวิชาตลอดหลักสูตร เพ่ือจัดทําและสPงรายละเอียดการสอน หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ.4 และสPงข̂อสอบท่ีจะใช^
ประเมินผลการศึกษาให^กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความสอดคล^องกับบทเรียนและเนื้อหาการสอนท่ีระบุ
ไว^ใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 โดยนําการเรียนการสอน และการประเมินท่ีได̂จากการประชุมรPวมกันระหวPางอาจารย(
ผู^รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย(ผู^รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย(ผู^สอน มากําหนดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลเพ่ือให^บรรลุ CLOs และ ELOs และเพ่ือให^การประเมินผลการเรียนของนักศึกษามีความเท่ียงตรง มี
ความนPาเชื่อถือและเป1นธรรมตPอนักศึกษา ท้ังนี้เม่ือผู^จัดการรายวิชาเข̂าห^องเรียนในคาบแรกเพ่ือชี้แจงคําอธิบาย
รายวิชาและหลักเกณฑ(การให^คะแนนและการสอบ นักศึกษาและผู^จัดการรายวิชาสามารถพิจารณาเพ่ือหา
ข̂อตกลงรPวมกันท่ีเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ(ตPาง ๆ ท่ีใช^สําหรับการประเมินผลการศึกษาได̂และเม่ือ
ผู^จัดการรายวิชาสPงข̂อสอบให^ฝ�ายวิชาการจัดเก็บพร^อมเฉลยแล^ว จะทําให^นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบผลการ
เรียนและกระดาษคําตอบของตนเองเม่ือเทียบกับเฉลย และจะสามารถนําข̂อสอบวิชาเดียวกันไปเปรียบเทียบ
พัฒนาการได̂ในภาคการศึกษาตPอ ๆ ไป 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning  

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

       หลักสูตร 

 

อาจารย(ผู^สอน 

 

การจัดการเรยีนการสอน 

 

สะท̂อนกลับไปยังผูเ̂รียน 

 

ติดตามพัฒนาการของผู^เรียนจากการสะท̂อนกลับ 

 

การวัดผลประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 

 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอน มคอ. 5, 6 

 

สื่อสารถึงผู^มสีPวนไดส̂Pวนเสีย  
 

 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ระบบและกลไกในการดาํเนินงานได^รับการทวน

สอบ 
≥ 1ครั้ง/ป� 1ครั้ง/ป� ≥ 1ครั้ง/ป� 1ครั้ง/ป� ≥1ครั้ง/ป� 1 ครั้ง/ป� 

 
ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2562 

 หลักสูตรมีการมีประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามวัตถุประสงค(ของแตPละรายวิชา ท้ังการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหวPางการเรียนรู^ และการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนรู^ โดยในแตPละรายวิชาของหลักสูตรจะ
มีการวางแผนการประเมินตลอดจนมีหลักเกณฑ(การให^คะแนนท่ีชัดเจนตามท่ีระบุไว^ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ดังเชPน 
ในรายวิชาป�ญหาพิเศษ ซ่ึงมีวัตถุประสงค(ของรายวิชาเพ่ือให^นักศึกษาได̂ศึกษาค̂นคว^าป�ญหาการเกษตร ทดลอง 
วิเคราะห(ผลการทดลอง สรุป และสามารถเรียบเรียงเป1นรายงาน ตลอดจนมีความสามารถท่ีจะนําเสนอผลงาน
ภายใต̂การควบคุมของอาจารย(ท่ีปรึกษา โดยมีผู^จัดการรายวิชาเป1นผู^ประเมินผลและควบคุมการดําเนินการในแตP
ละข้ันตอนตามท่ีกําหนดระยะเวลาผPานทางอาจารย(ท่ีปรึกษาป�ญหาพิเศษ 
 ในการประเมินผลรายวิชาป�ญหาพิเศษมีการดําเนินการเป1นระยะตามข้ันตอนตPาง ๆ เชPน ข้ันตอนการเสนอ
ชื่อหัวข̂อป�ญหาพิเศษท่ีจะต̂องสอดคล^องกับเนื้อหาและการทดลองท่ีจะดําเนินการ ข้ันตอนการเสนอโครงรPาง
ป�ญหาพิเศษตPอคณะกรรมการ ซ่ึงหากประเมินไมPผPานหรือต̂องแก̂ไข อยPางไรแล^ว นักศึกษาจะต̂องนํากลับไป
พิจารณาและปรับปรุงแก̂ไขโดยนําคําแนะนําจากอาจารย( ท่ีปรึกษาหรือผู^ เ ก่ียวข̂องกPอนจะนํามาเสนอ
คณะกรรมการใหมPอีกครั้งจนผPานการประเมินในข้ันตอนนั้น ๆ กPอน จึงจะสามารถดําเนินการในข้ันตอนตPอไปได̂ 
เม่ือนักศึกษาดําเนินงานวิจันแล^วเสร็จนักศึกษาต̂องนําเสนอผลงานโดยมีการประเมินจากคณาจารย(ซ่ึงมีสิทธิให^
คะแนนโดยอิสระตามประเด็นการให^คะแนนในแตPละด̂าน ซ่ึงหากการประเมินการนําเสนอผลงานของนักศึกษาโดย
คณะกรรมการมีมติวPาไมPผPานหรือต̂องแก̂ไข นักศึกษาจะต̂องปรับปรุงแก̂ไขหรือหาข̂อมูลความรู^เพ่ิมเติมตาม
คําแนะนําและขอสอบนําเสนอผลงานวิจัยใหมPจนกวPาจะผPาน จึงจะสามารถจัดทํารูปเลPมเอกสารท่ีสมบูรณ(ได̂ 
 ท้ังนี้ หลักสูตรกําหนดให^นักศึกษาท่ีต̂องการตรวจสอบคะแนนการสอบของตนเองสามารถทําได̂ และอาจจะมี
การเฉลยข̂อสอบเพ่ือให^นักศึกษาได̂รู^คําตอบท่ีถูกต̂องหรือในบางรายวิชาท่ีมีผลการสอบออกมาแล^วพบวPา นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวPาเกณฑ(ท้ังรายบุคคลหรือรายกลุPม จะมีการสอนเสริมทําความเข̂าใจในเนื้อหาและให^มีการสอบ
แก̂ไข เพ่ือความเข̂าใจท่ีถูกต̂องในสาขาวิชาชีพท่ีจะใช^ศึกษาในรายวิชาข้ันสูงตPอไป 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

 

อาจารย(ผู̂รับผิดชอบหลักสูตร 
 

รายวิชาในหลักสูตร 
 

อาจารย(ผู̂สอน 
 

การส่ือสารรูปแบบการวัดผลประเมินผลแตPละรายวิชาแกPผู̂เรียนผPาน มคอ. 3, 4 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 

วัดผลประเมินผลตามเกณฑ(ที่ระบุไว^ มคอ. 3, 4 
 

แจ^งผลการประเมินแกPนกัศึกษา 
 

รับข^อร̂องเรียนจากนักศึกษา 
 

อาจารย(ผู̂สอน/อาจารย(ประจําหลักสูตร/ฝ�ายวิชาการ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

จัดการข^อร̂องเรียนและแจ^งผลแกPนกัศึกษา 

รายงาน/ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ระบบและกลไกในการดาํเนินงานได^รับการทวนสอบ ≥ 1คร้ัง/ป� 1คร้ัง/ป� ≥ 1คร้ัง/ป� 1คร้ัง/ป� ≥1คร้ัง/ป� 1 คร้ัง/ป� 

จํานวนข̂อร^องเรียน <3 ครั้ง 0 <2ครั้ง 1 <2ครั้ง 1 

 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
  หลักสูตรได̂ให^โอกาสนักศึกษาเข̂าถึงกระบวนการร^องทุกข( ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยหรือข̂องใจใน
ผลการเรียน นักศึกษาสามารถสอบถามได̂โดยตรงกับอาจารย(ผู^สอน หรือสามารถยื่นคําร^องขอตรวจสอบคะแนน
หรืออุทธรณ(ผลการเรียนได̂ท่ีฝ�ายวิชาการของคณะ โดยท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให^ตรวจสอบผลการ
เรียนหรือกระดาษคําตอบของนักศึกษาภายหลังจากท่ีนักศึกษาทราบคะแนนจากอาจารย(ผู^สอนแล^ว 
 หลักสูตร มีระบบการรับและการจัดการข̂อร^องเรียนและการอุทธรณ(ของนักศึกษา ผPานหลายชPองทาง 
เชPน การร^องเรียนผPานระบบงานอาจารย(ท่ีปรึกษา โทรศัพท( Email และนักศึกษาสามารถเข̂าร^องเรียนได̂โดยตรง
กับงานหลักสูตร โดยข̂อร^องเรียนท้ังหมดของนักศึกษาจะได̂รับการพิจารณาอยPางเป1นระบบดังนี้ 

1. นักศึกษาร^องเรียนผPานชPองทางตPาง ๆ ท่ีหลักสูตรได̂แจ^งกับนักศึกษาในชPวงของการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมP 

2. หลักสูตรรับข̂อร^องเรียนและนําเสนอตPองานวิชาการเพ่ือนําเข̂าสูPท่ีประชุมของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาข̂อร^องเรียน ดําเนินการจัดการข̂อร^องเรียนของนักศึกษาและ
เสนอให^ฝ�ายวิชาการและคณะได̂รับทราบ 

4. นําผลการจัดการข̂อร^องเรียนของนักศึกษาเข̂าสูPท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ 
5. แจ^งผลการจัดการข̂อร^องเรียนให^นักศึกษาได̂รับทราบ  ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถติดตามความก̂าวหน^า

ของข̂อร^องเรียนได̂จากงานหลักสูตรตลอดเวลา 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 5-1 รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเข̂าศึกษาตPอให^คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
AUN 5-2 มคอ.2, 3, 4, 5, 6 
AUN 5-3 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
AUN 5-4 คูPมือป�ญหาพิเศษ 
AUN 5-5 แบบประเมินนักศึกษาในด̂านตPางๆ ในรายวิชาป�ญหาพิเศษ 
AUN 5-6 มคอ.3, 4 รายวิชาป�ญหาพิเศษ 
AUN 5-7 คําสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
AUN 5-8 ภาพนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1-4 ฝ�กปฏิบัติงาน 

 
 

ผลการประเมินตนเอง AUN-5 การประเมินผูHเรียน (Student Assessment) 

AUN-QA Criterion 5– Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 

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)   �     
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  
 6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and 
service (1)  
 คณะเกษตรศาสตร(มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย พ.ศ. 2560-2564 (AUN 
6-1) ท่ีสอดคล^องกับวิสัยทัศน( เปyาหมาย และยุทธศาสตร(ของคณะเกษตรศาสตร( และของมหาวิทยาลัยฯ โดยนํา
ข̂อมูลท่ัวไป สภาพป�จจุบัน ป�ญหา และความต̂องการ ข̂อมูลบุคลากรสายสอนและวิจัย มาใช^ประกอบการจัดทํา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย โดยในป�การศึกษา 2562 มีผลการดําเนินงานด̂านการพัฒนา
บุคลากรสายสอนและวิจัยตามระบบและกลไกท่ีวางไว^ (AUN 6-2) ดังนี้ 
ผลการดําเนินงานดHานการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยเทียบกับแผน 
  6.1.1 การพัฒนาดHานตําแหนMงทางวิชาการ จากข̂อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีบุคลากรท่ีเป1น
อาจารย(ผู^สอนในหลักสูตรซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ̂วนในการสPงผลงานเพ่ือเข̂าสูPตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( (AUN 6-
3) จํานวน 7 คน (AUN 6-4) ผลการดําเนินงานพบวPาป�การศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) มี
อาจารย(ท่ีสPงผลงานเพ่ือขอตําแหนPงวิชาการจํานวน 2 คน คือ อาจารย(นิรันดร  หนักแดง และอาจารย( ดร.ภัทราว
ดี  ศรีมีเทียน สPวนบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีดํารงตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( และมีคุณสมบัติครบในการขอ
กําหนดตําแหนPงรองศาสตราจารย( จํานวน 5 คนนั้น ไมPมีผู^ใดยื่นเอกสารเสนอขอกําหนดตําแหนPงรองศาสตราจารย( 
ทําให^ในป�การศึกษา 2562 มีบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีปฏิบัติงานสอน ณ ป�การศึกษา 2562 ดํารงตําแหนPงทาง
วิชาการรวม 6 คน หรือร^อยละ 30 ของจํานวนอาจารย(ท่ีปฏิบัติงานสอนท้ังหมดในหลักสูตร ตามเปyาหมายท่ีวางไว^
ในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย พ.ศ. 2560-2564 (AUN 6-1) อยPางไรก็ตาม ในป�การศึกษา 
2563 คณะเกษตรศาสตร(มีเปyาหมายจํานวนผู^ดํารงตําแหนPงทางวิชาการร^อยละ 40 ดังนั้นเพ่ือให^เป1นไปตามเปyา 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงได̂ดําเนินการดังนี้ 
  (1) ทําแผนจัดสPงอาจารย(ดังกลPาวท่ียังไมPเคยเป1นหัวหน^าโครงการวิจัยเข̂าอบรมการเขียนโครงการ
ขอทุนวิจัยจากแหลPงทุนตPางๆ เพ่ือให^อาจารย(มีผลงานวิจัยตีพิมพ( และนํามาสPงขอกําหนดตําแหนPงได̂ทันในป�
การศึกษา 2563 
  (2) เขียนบทความรPวมกับอาจารย(จากมหาวิทยาลัยเบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงประสานงาน 
และหารือกันรPวมกันแล^วเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ตามเอกสารสรุปผลการประชุมรPวมระหวPางคณะ
เกษตรศาสตร( และมหาวิทยาลัยเบงกูลู (AUN 6-5) 
  (3) ให^อาจารย( ท่ีมีคุณสมบัติครบถ̂วนในการขอกําหนดตําแหนPงทางวิชาการสPงรายงาน
ความก̂าวหน^าในการเตรียมผลงานเพ่ือยื่นขอกําหนดตําแหนPง ตPอคณบดี ในคราวเดียวกับการสPงรายงานผลรอบ 6 
เดือน เพ่ือประกอบการพิจารณาข้ันเงินเดือน 
  (4) จัดให^มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยให^ผู^ดํารงตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย(ดูแลอาจารย(ท่ีจะขอกําหนด
ตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย(มีหน^าท่ีผลักดัน และให^คําแนะนําการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอกําหนดตําแหนPงจนถึง
การยื่นขอกําหนดตําแหนPง 
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6.1.2 การพัฒนาดHานคุณวุฒิการศึกษา ในป�การศึกษา 2562 มีอาจารย(ลาศึกษาปริญญาเอกจํานวน 3 
คน คือ ผู^ชPวยศาสตราจารย(ศิราณี วงศ(กระจPาง อาจารย(วัฒนา เต็มดี และอาจารย(อาจารย(ชินีกาญจน( อ̂องหวPาง 
และมีบุคลากรท่ีเป1นอาจารย(ผู^สอนในหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 1 คน คือ ดร.กนก  เชาวภาษี สาขา
สัตวศาสตร( ทําให^ในป�การศึกษา 2562 มีบุคลากรสายสอนและวิจัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกรวมท้ังสิ้น 10 คน หรือ
ร^อยละ 50.00 ของจํานวนอาจารย(ท่ีปฏิบัติงานสอนท้ังหมดในหลักสูตร ซ่ึงมากกวPาเปyาหมายท่ีวางไว^ร^อยละ 16 
อยPางไรก็ตามคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีแผนในการเพ่ิมสัดสPวนของอาจารย(ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 
แนวทาง คือ  

 (1) ผลักดันให^คณาจารย(ลาศึกษาตPอปริญญาเอก ด̂วยการให^อาจารย(ท่ีมีศักยภาพในการศึกษาตPอ
ปริญญาเอกมีคาบสอนน^อยลง เพ่ือใช^เวลาในการพัฒนาภาษาอังกฤษให^พร^อมสําหรับการศึกษาตPอ และเตรียมให^
อาจารย(อัมภรณ(พรรณ พลาศัย สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมลาศึกษาตPอในป�การศึกษา 2563 

 (2) ติดตามผลการศึกษาของข̂าราชการ และพนักงานสายสายสอนและวิจัยท่ีกําลังศึกษาตPออยPาง
ใกล^ชิด โดยคาดวPาในป�การศึกษา 2563 จะมีบุคลากรสายสอนและวิจัยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 2 
คน คืออาจารย(นิรันดร  หนักแดง และอาจารย(ณัฐพัชรากานต( แก̂วพลอย  

 (3) ติดตามผลการศึกษาของผู^รับทุนประเภทบุคคลภายนอกท่ีกําลังศึกษาตPอปริญญาเอกอยPาง
ใกล^ชิด โดยคาดวPาในป�การศึกษา 2563 จะมีผู^รับทุนดังกลPาวจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและเข̂าปฏิบัติงาน
สอนเพ่ิมข้ึน 1 คน คืออาจารย(โรสลาวาตี  โตะแอ 
 โดยคาดวPาในป�การศึกษา 2563 จะมีบุคลากรสายสอนและวิจัยในหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 3 
คน   

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service (2)  

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีระบบและกลไกในการนําคPา FTEs ตPออาจารย( และภาระงานของ

อาจารย( มาใช^ในการปรับปรุงงานด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (AUN 6-6) และมีแผน

ท่ีจะเพ่ิมคPา FTEs ตPออาจารย(ประจําให^ได̂ 20.00 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว^ โดยนํา

ข̂อมูลจากรายงานการวิเคราะห(จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTEs) ของกองสPงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( (AUN6-7) ซ่ึงได̂คํานวณคPา SCH และคPา FTEs ในแตPละภาคการศึกษา ตาม

สูตร 

SCH = ผลรวมของ (หนPวยกิตของแตPละรายวิชา x จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแตPละรายวิชา) 

FTEs = SCH/18 
จากนั้นจึงได̂นําคPา FTEs คํานวณหาสัดสPวนของผู^สอนตPอนักศึกษา ตามสูตร 

สัดสPวนของผู^สอนตPอนักศึกษา = FTEs/จํานวนบุคลากรประจําสายสอนและวิจัยท่ีสอนเต็มเวลา  
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จากการคํานวณ พบวPาคPา FTEs ของภาคเรียนท่ี 1 = 1941/18 = 107.83 สPวนคPา FTEs ของภาคเรียนท่ี 2 
= 1601/18 = 88.94   ได̂คPาเฉลี่ย FTEs ของป�การศึกษา 2562 = (107.83+88.94)/2 = 98.39 ดังนั้นคPาสัดสPวน
ของผู^สอนตPอนักศึกษาในป�การศึกษา 2562 มีคPา = 98.39/20 = 4.91 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป�การศึกษา 2561 ซ่ึงมีคPา
เทPากับ 4.40 เนื่องจากในป�การศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน และจํานวนอาจารย(ลดลง ท้ังนี้เป1นผลจาก
การปรับโครงการคPายยุวเกษตร โดยการเพ่ิมกิจกรรมสําหรับคุณครูแนะแนวข้ึน เพ่ือให^คุณครูแนะแนวมีความรู^ 
ความเข̂าใจวPานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร(จะได̂เรียนอะไร อยPางไร มีกิจกรรมสPงเสริมการเรียนการสอนอะไร เรียน
จบแล^วจะสามารถประกอบวิชาชีพใดได̂บ^าง ท่ีสําคัญคือคณะเกษตรศาสตร(มีจุดเดPนท่ีคณะเกษตรของมหาวิทยาลัย
อ่ืนไมPมี ในเรื่องใดบ̂าง ท้ังนี้เพ่ือให^คุณครูสามารถแนะแนวการศึกษาเก่ียวกับคณะเกษตรศาสตร( ได̂อยPางลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน  

 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated (4, 5, 6, 7)  
 ในป�การศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร() ได̂เตรียมการในการเปpดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรให^มีความหลากหลายมากข้ึนโดยจัดให^มีวิชาเลือกสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว(น้ํา เพ่ิมข้ึนจากเดิมซ่ึงมี
อยูP 2 สาขาคือพืชศาสตร( และสัตวศาสตร( จึงให^มีการการจัดสอบคัดเลือกบุคคลสาขาวิทยาศาสตร(ทางทะเล คือ
อาจารย(ตาวฟpก  หะยีหมัด เข̂าปฏิบัติงานในตําแหนPงอาจารย(โดยดําเนินการตามระบบและกลไกในการสรรหา 
และมอบหมายงานแกPบุคลากรสายสอนและวิจัย (AUN 6-8) และผPานการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให^มี
ความรู^ ความเข̂าใจในบทบาทและหน^าท่ีของอาจารย(อยPางครบถ̂วน ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร(ได̂มอบหมายงานด̂าน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ท่ีตรงกับความรู^ความสามารถแกPอาจารย(ตาวฟpก  หะยีหมัด ท้ังนี้จะมี
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  
 ในสPวนของอาจารย(ท่ีครบรอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการในป�การศึกษา 2561 มีจํานวน 1 
คน คือ อาจารย( ดร.สุไลมาน  เจvะอาบู นั้น คณะเกษตรศาสตร(ได̂แตPงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบฟอร(มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผลการประเมินให^ผPาน และมหาวิทยาลัยได̂ทําสัญญาจ^าง 4 ป� เรียบร^อย
แล^ว ซ่ึงเป1นไปตามระบบและกลไกในการสรรหา และมอบหมายงานแกPบุคลากรสายสอนและวิจัย ท่ีวางไว^ 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
  อาจารย(ประจําหลักสูตรได̂นําระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัย
รายบุคคลเพ่ือนํามาใช^ประโยชน(ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (AUN 6-9) มาใช^โดยเริ่ม
จากการตรวจสอบความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และความสามารถพิเศษของบุคลากรสายสอนและวิจัย แล^ว
มอบหมายงานให^ตรงกับความถนัดและความสามารถของอาจารย( ภายใต̂ทรัพยากรท่ีคณะมีอยูP ซ่ึงก็คือมีฟาร(ม 
150 ไรP โดยให^อาจารย(ปฏิบัติงานฟาร(ม ภายใต̂แนวคิด 1 คน 1 ฟาร(ม โดยให^อาจารย(ใช^ความสามารถทางทักษะ
วิชาชีพมาพัฒนางานฟาร(ม และใช^ประโยชน(จากฟาร(มในการพัฒนาศักยภาพด̂านทักษะวิชาชีพแกPนักศึกษาเพ่ือให^
บรรลุ ELOs ท่ีกําหนดไว^ ตลอด 4 ป� (2558-2562) ท่ีผPานมา ยุทธศาสตร(การนําความสามารถรายบุคคลของ
อาจารย(มาใช^ประโยชน(ทางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกPชุมชน ได̂ประสบผลสําเร็จอยPาง
อยPางตPอเนื่อง ตัวอยPาง (บางสPวน) เชPน ดร.นราธิษณ( หมวกรอง ด̂านโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ผศ.ดร.จักรพันธ( 
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พิชญพิพัฒน(กุล ด̂านการปลูกถPายตัวอPอนโค ผศ.ดร.ซารีนา สือแม ด̂านการเลี้ยงแพะเนื้อสายพันธุ(ดี ผศ.ดร.สาย
ทอง แก̂วฉาย ด̂านเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงยาก ดร.ราฮีมา วาแมดีซา ด̂านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการขยายพันธุ(พืช ดร.
กนก เชาวภาษี ด̂านการพัฒนาไกPเบตง อาจารย(นิรันดร หนักแดง ด̂านการเลี้ยงม̂าเพ่ือการนันทนาการ อาจารย(
ณัฐพัชราการณ( แก̂วพลอย ด̂านการเลี้ยงนกกระทาไขPในโรงเรือนอยPางงPายสําหรับเกษตรกร  ดังรายละเอียด
ตัวอยPางบางสPวนท่ีนับเป1น Best Practice เพ่ือให^อาจารย(ผู^สอนนําไปปรับใช^ได̂ ดังตัวอยPางตPอไปนี้ 
   6.4.1 การนําศักยภาพของ ดร.นราธิษณ( หมวกรอง มาใช^ประโยชน(ในการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ ดร.นราธิษณ( หมวกรอง เคยฝ�กงานในประเทศอิสราเอล และญ่ีปุ�น มีความเชี่ยวชาญด̂านการ
ปลูกพืชในโรงเรือน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร(จึงมอบหมายงานและสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้  
    (1) เม่ือป�การศึกษา 2561 คณะเกษตรศาสตร(สนับสนุนงบประมาณสร^างโรงเรือน
อัจฉริยะ 9 โรงเรือน และพัฒนาระบบให^น้ําเป1นแบบ Smart Fertigation ท่ีใช^แหลPงพลังงานจากดวงอาทิตย( 
(Solar cell) เพ่ือฝ�กทักษะแกPนักศึกษาอยPางเข̂มข̂น จนทําให^นักศึกษา (เชPน นายมูหะหมัดซอบรี ยูโซvะ) สามารถ
ประกอบเครื่องควบคุมการให^น้ําดังกลPาวได̂ด^วยตัวเอง และได̂นําเทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนไปขยายผลโดย
การถPายทอดสูPเกษตรกรเปyาหมายจนทําให^เกษตรกรทําโรงเรือนได̂เอง และปลูกพืชในโรงเรือนเป1นอาชีพได̂ โดยใน
ป�การศึกษา 2562 ได̂ขยายผลด̂วยการจัดต้ังฟาร(มดังกลPาวซ่ึงมีพ้ืนท่ี 20 ไรP เป1น “ศูนย(ฝ�กอบรมและพัฒนา
นวัตกรรมทางการเกษตร” ซ่ึงได̂เพ่ิมนวัตกรรมการปลูกพืชในดินทรายนอกโรงเรือนด̂วย   
    (2) การสPงนักศึกษาไปฝ�กสหกิจศึกษาท่ี Arava International Center for 
Agricultural Training (AICAT) เป1นประจําทุกป� โดยในป�การศึกษา 2561 มีนักศึกษา 4 คน ไปฝ�กสหกิจในฟาร(ม
ของเกษตรกรท่ีอิสราเอล (รุPนท่ี 3) เป1นเวลา 10 เดือน ซ่ึงเลื่อนเวลากลับประเทศไทยเป1นเดือนตุลาคม 2563 
เนื่องจากสถานการณ(โควิด-19 สPวนนักศึกษารุPน 1 และ 2 ได̂มีการนําความรู^และประสบการณ(ท่ีได̂รับไปใช^ในการ
ประกอบอาชีพและหารายได̂ระหวPางเรียนโดยการรวมกลุPมกันทําธุรกิจเล็กๆ ภายใต̂ชื่อ “NARAVA” รับจ^างสร^าง
โรงเรือนพร^อมติดต้ังระบบให^น้ําพร^อมปุ�ยอัตโนมัติ ผPานการควบคุมโดยสมาร(ทโฟน แกPบุคลคลท่ัวไป ซ่ึงประสบ
ความสําเร็จเป1นอยPางดี 
   6.4.2 การนําศักยภาพของ ผศ.ดร.จักรพันธ( พิชญพิพัฒน(กุล มาใช^ประโยชน(ในการบริการ
วิชาการด̂านการปรับปรุงพันธุ(โคเนื้อ ผลจากการดําเนินการในป�การศึกษา 2561 ทําให^เกษตรกรสามารถรวมกลุPม
กันจัดต้ังเป1นสหกรณ(ผู^เลี้ยงโคเนื้อมือนารอ ได̂เป1นผลสําเร็จ ดังนั้นในป�การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร(จึงให^
ดําเนินโครงการตPอไปอยPางตPอเนื่อง 
   นอกจากนี้ในป�การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร(ได̂สร^างเครือขPายกับกรมสPงเสริมการเกษตร
โดยการทํา MOU รPวมมือกันในด̂านการวิจัยและการบริการวิชาการ และรPวมมือกับภาคเอกชนโดยทํา MOU กับ
บริษัทเทพผดุงพรมะพร^าว จํากัด (กะทิชาวเกาะ) เพ่ือการศึกษาวิจัยการปลูกและการแปรรูปมะพร^าวรPวมกัน 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them (8)  
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรได̂สนับสนุนให^บุคลากรผู^สอนในหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองตามความ
ต̂องการของตนเองท่ีสอดคล^องกับความต̂องการของหลักสูตร โดยดําเนินการตามระบบและกลไกในการฝ�กอบรม
เพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและวิจัย (AUN 6-10) ด̂วยการสนับสนุนงบประมาณให^บุคลากรสาย
สอนและวิจัยเข̂ารับการอบรม หรือประชุมสัมมนา ท้ังท่ีคณะเกษตรศาสตร( และมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเอง หรือท่ี
หนPวยงานภายนอกจัดข้ึน และให^บุคลากรสายสอนและวิจัยทํารายงานผลการฝ�กอบรมให^ฝ�ายวิชาการ และ
อาจารย(ประจําหลักสูตรทราบ เพ่ือรPวมกันวิเคราะห( ประเมิน และสPงเสริมการนําประสบการณ(ท่ีได̂จากการพัฒนา
ตนเองดังกลPาวไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และนําข̂อมูลไปใช^ในการวางแผนการบริหาร
บุคลากรในป�งบประมาณถัดไป โดยในป�การศึกษา 2562 บุคลากรสายสอนและวิจัยทุกคนได̂ไปฝ�กอบรม/
ประชุมสัมมนา และนําความรู^มาใช^ประโยชน(ตPอการเรียนการสอนในหลักสูตรได̂โดยตรง (AUN 6-11)      

ท้ังนี้ ในป�การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร(ได̂จัดงบประมาณเพ่ือการนี้ให^บุคลากรรายละ 5,000 บาท 
และตลอด 3 ป� ท่ีผPานมาบุคลากรสายสอนและวิจัยได̂รับการฝ�กอบรมทุกคน ซ่ึงป�ญหาท่ีพบคืองบประมาณท่ีจัดให^
ไมPเพียงพอ จึงแก̂ไขโดยให^อาจารย(ใช^งบประมาณการวิจัยเพ่ิมเติม 

6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service (9)  

คณะเกษตรศาสตร(มีการให^เกียรติผู^ท่ีมีผลงานดีเดPนทางด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยดําเนินการตามระบบและกลไกในการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีมีผลงานดีเดPน (AUN 6-
12) ซ่ึงในป�การศึกษา 2562 คณาจารย(ผู^สอนในหลักสูตรได̂รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัลคือ ดร.นราธิษณ(  
หมวกรอง ได̂รับรางวัลนักวิจัยดีเดPน ประเภทได̂งบประมาณวิจัยมากท่ีสุด และผศ.ดร.ซารีนา  สือแม ได̂รับการเชิด
ชูเกียรติผู^ได̂รับตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( ซ่ึงท้ัง 2 คนได̂ข้ึนรับโลPจากมหาวิทยาลัยในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ท้ังนี้คณะเกษตรศาสตร(ได̂แจ^งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีประชุม
อาจารย(และบุคลากร และติดประกาศท่ีบอร(ดประชาสัมพันธ(ของคณะเพ่ือให^กําลังใจ และสร^างแรงจูงใจแกP
บุคลากรให^พัฒนาตนเอง และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีทุกราย ในสPวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เลื่อนข้ันเงินเดือน คณะเกษตรศาสตร(ใช^วิธีการประเมินจากความรู^ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใช^ 
KPI ในการประเมินท่ีเป1นท่ียอมรับท้ังสองฝ�าย     
 และในป�การศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร() มีแผนการยกยPองเชิดชูเกียรติ
คณาจารย(ท่ีสร^างชื่อเสียงแกPคณะตPอไป เพ่ือสร^างแรงบันดาลใจ และเป1นแบบอยPางท่ีดีแกPคณาจารย(ทPานอ่ืนๆ ให^
พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนPงทางวิชาการของตนเอง  

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement (10)  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรได̂นําระบบและกลไกในการสPงเสริมให^บุคลากรสายสอนและวิจัยมีผลงาน
ตีพิมพ(ระดับชาติ และนานาชาติ (AUN 6-13) ไปใช^ ผลการดําเนินการพบวPา จํานวนผลงานทางวิชาการ ในป� 
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(ปฏิทิน) พ.ศ. 2562 พบวPาอาจารย(ผู^สอนในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ(ระดับชาติ 3 เรื่อง ลดลงจากป� พ.ศ. 2561 ซ่ึง
มี 6 เรื่อง แตPจํานวนผลงานตีพิมพ(ระดับนานาชาติ เพ่ิมข้ึนจาก 4 เรื่อง ในป� 2561 เป1น 13 เรื่อง ในป� 2562 
คณะกรรมการประจําหลักสูตรจึงได̂กําหนดนโยบายในการสนับสนุน และสPงเสริมให^คณาจารย(ทําข̂อเสนอโครงการ
ของบประมาณการวิจัยให^มากข้ึน และให^ศูนย(วิจัยและนวัตกรรมมาแนะนําการเขียนโครงรPางวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือให^มีโอกาสการได̂รับทุนวิจัยมากข้ึน และให^มีผลงานตีพิมพ(มากข้ึน  
 ในสPวนของจํานวนผลงานวิจัยตPอจํานวนอาจารย(ท่ีสอนในหลักสูตร พบวPามีคPาเพ่ิมข้ึน จาก 0.52 ในป� 
พ.ศ. 2561 เป1น 0.64 อยPางไรก็ตามคณะกรรมการประจําหลักสูตรยังคงสนับสนุนให^อาจารย(ขอทุนวิจัยประเภท
นักวิจัยให^มากข้ึน โดยในป�การศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร(ได̂วางแผนให^สัดสPวนของผลงานวิจัยตPอจํานวน
อาจารย(ท่ีสอนในหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึนกวPาป�การศึกษา 2562     
หลักฐานแสดงผลการดําเนินงาน 
รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

AUN 6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย พ.ศ. 2560-2564 
AUN 6-2 ระบบและกลไกในการดําเนินการตามแผนบริหารพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6-3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ(และวิธีการพิจารณาแตPงต้ังบุคคลให^ดํารงตําแหนPงผู^ชPวย

ศาสตราจารย( รองศาสตราจารย( และศาสตราจารย(  พ.ศ. 2560  ใน ราชกิจจานุเบกษา เลPม 
134 ตอนพิเศษ 265 ง หน^า 43-55 วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 

AUN 6-4 รายชื่ออาจารย(ท่ีปฏิบัติงานในป�การศึกษา 2562 
AUN 6-5 สรุปผลการประชุมรPวมระหวPางคณะเกษตรศาสตร( และมหาวิทยาลัยเบงกูลู 
AUN 6-6 ระบบและกลไกในการนําคPา FTEs ตPออาจารย( และภาระงานของอาจารย( มาใช^ในการปรับปรุง

งานด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
AUN 6-7 คPา SCH หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( ป�การศึกษา 2562 
AUN 6-8 ระบบและกลไกในการสรรหา และมอบหมายงานแกPบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6-9 ระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัยรายบุคคลเพ่ือนํามาใช^

ประโยชน(ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
AUN 6-10 ระบบและกลไกในการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6-11 สรุปการเข̂ารับการอบรม/ประชุมสัมมนาของบุคลากรสายสอนและวิจัย ป�การศึกษา 2562  

(1 สิงหาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) 
AUN 6-12 ระบบและกลไกในการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีมีผลงานดีเดPน 
AUN 6-13 ระบบและกลไกในการสPงเสริมให^บุคลากรสายสอนและวิจัยมีผลงานตีพิมพ(ระดับชาติ และ

นานาชาติ 
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ผลการประเมินตนเอง AUN - 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill 
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 fulfill 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) 

   �    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 7 : Support Staff Quality 

ผลการดําเนินงาน   

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) 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
หลักสูตร 

 
คณะเกษตรศาสตร( 

 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ดําเนินการตามแผน 

 
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

 

 
ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 

  คณะเกษตรศาสตร(มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน พ.ศ. 2560-2564 ตามความ
ต̂องการจําเป1นท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในการให^บริการนักศึกษาในด̂านตPาง ๆ เชPน ห^องสมุด ห^องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด̂านสารสนเทศ และด̂านการจัดบริการแกPนิสิต เพ่ือให^ม่ันใจวPาบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและ
ปริมาณท่ีเพียงพอตPอความต̂องการด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ตารางท่ี 7.1 ข̂อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
ระดับการศึกษา 

รวม มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ต่ํากวMา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลกรหHองสมุด - - - - - 0 
บุคลากรหHองปฏิบตัิการทาง
วิทยาศาสตร� 

- - - - - 0 

บุคลากรหHองปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร� 

- - - 1 - 1 

บุคลากรงานทะเบียน
นักศึกษา 

- - 1 - - 1 

บุคลากรงานหลักสตูร - - 1 - - 1 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา - - 2 - - 2 
บุคลากรงานแนะแนว - - - - - 0 
บุคลากรงานทุนการศึกษา - - - - - 0 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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บุคลางานการเงินและบัญช ี - - 2 - - 2 
บุคลากรงานนโยบายและ
แผน 

- - - 1 - 1 

บุคลากรงานพัสด ุ - - 1 - - 1 
บุคลากรงานบุคคล - - 1 - - 1 
บุคลากรงานสารบรรณ - 1 - - - 1 
บุคลากรงานฟาร�ม 4 - - - - 4 

รวม 4 1 8 2 - 15 
 

 จากตารางที่ 7.1 จะเห็นได^วPาคณะเกษตรศาสตร(ยังขาดบุคลากรที่ทําหน^าที่ให̂การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน หลายงานเนื่องจากไมPมีกรอบอัตรากําลังที่จะบรรจุเจ^าหน^าที่เข̂าไปทํางานในงานตPาง ๆ โดยเฉพาะอยPางยิ่ง บุคลากร
งานห̂องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร( งานแนะแนว และงานทุนการศึกษา อยPางไรก็ตาม หลักสูตรได^ให̂อาจารย(ผู^สอน เข̂า
ไปปฏิบัติงานในสายงานที่ขาด เพื่อไมPให̂มีผลกระทบตPอการจัดการเรียนการสอน และให̂นักศึกษาม่ันใจได^วPาจะได^รับการ
บริการที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  เพื่อรอการจัดสรรกรอบอัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย และบรรจุบุคลากรสายสนับสนุน
เข̂าไปปฏิบัติงาน ซ่ึงในป�การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได^รับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังจากรัฐบาล และกําลังจัดสรร
ให̂กับคณะ และคณะจะบรรจุบุคลากรห̂องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร( เป1นอันดับแรกๆ เนื่องจากมีความจําเป1นตPอการ
จัดการเรียนการสอนด^านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี โดยได^บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2560–2564 
เป1นที่เรียบร̂อยแล^ว สPวนตําแหนPงอ่ืน ๆ คณะฯ ก็จะทยอยบรรจุเพิ่มภายใน 3 ป� เพื่อเข̂าไปปฏิบัติงานในตําแหนPงตPาง ๆ 
จนเพียงพอในการให̂บริการแกPนักศึกษา 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 

ระบบและกลไกลในการดําเนินงาน 
 

  หลักสูตร 
 

อาจารย(ประจําหลักสูตร 
 

คําขอและคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนใหมP 
 

คณะเกษตรศาสตร( 
 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 
 

อนุมัติตําแหนPง 
 

ประกาศรับสมัคร 
 

สอบคัดเลือก 
 

ประกาศผล 
 

ทําสัญญาจ̂าง 
 

คําสั่งมอบหมายหน^าที่ 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การเข̂าสูPตําแหนPงที่สูงข้ึน 
 

 

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในปBการศึกษา 2562 
หลักสูตร และงานบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร( ได̂รPวมกันวิเคราะห(ความต̂องการอัตรากําลัง และ

กําหนดภาระงาน เพ่ือใช^ในการบรรจุเจ^าหน^าท่ีเข̂าไปปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามโครงสร^าง
การบริหารงาน ซ่ึงอยูPภายใต̂การกํากับของคณะรวมถึงการจ^างงานการพัฒนา การเลื่อนตําแหนPง การเกษียณอายุ 
การเลิกจ^าง สิทธิประโยชน(  หน^าท่ีและความรับผิดชอบตามตําแหนPงท่ีระบุใน ข̂อ 7.1 ข̂างต̂น โดยคณะได̂จัด
อันดับความสําคัญในการบรรจุตามความจําเป1นเรPงดPวน ความสําคัญของงาน โดยพวกเขาได̂รับการจัดอันดับตาม
คุณสมบัติทางวิชาการจากระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกและประสบการณ(การทํางานระดับมืออาชีพ เม่ือได̂รับ
การจัดสรรอัตราตําแหนPงแล^ว งานบุคลากรจะดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนเพ่ือทําหน^าท่ีประกาศรับ
สมัครตPอไป  โดยผPานชPองทางหลายชPองทาง เชPน ติดประกาศ หนังสือขอความอนุเคราะห(ประชาสัมพันธ( เว็บไซต( 
ซ่ึงระบบเกณฑ(การรับสมัคร ไมPวPาจะเป1นคุณวุฒิ ประสบการณ( เกณฑ(การคัดเลือก จากนั้นก็จะมีการสอบบรรจุ
ตามเกณฑ(การคัดเลือกท่ีระบุไว^ในประกาศรับสมัคร โดยมีการสอบข̂อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ(  
เพ่ือคัดเลือกผู^ท่ีมีความรู^ความสามารถตรงตามตําแหนPงท่ีต̂องการและทําสัญญาจ^างเป1นพนักงานมหาวิทยาลัยให^
ปฏิบัติหน^าท่ีในตําแหนPงท่ีได̂รับมอบหมาย  รายละเอียดคุณสมบัติหน^าท่ี และสภาพการทํางาน  การประเมิน    

ทบทวน/ปรับปรุง 
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การเลื่อนตําแหนPงถูกระบุไว^ในข̂อบังคับ ระเบียบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  และผู^ท่ีถูก
คัดเลือกจะรับทราบกฎเกณฑ(ทุกอยPางในวันท่ีท่ีทําสัญญาจ^างกับมหาวิทยาลัย 

 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated (3) 
 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร( 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
เกณฑ(การประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
คณะเกษตรศาสตร( 

 
สํานักงานคณบดี/หลักสูตร 

 
ส่ือสารเกณฑ(การประเมินถึงบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
สรุปและรายงานผลการประเมิน 

 
ส่ือสารผลการประเมินถึงบุคลากรเพื่อนําไปสูPการปรับปรุงพัฒนา 

 

 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในปBการศึกษา 2562 
 คณะเกษตรศาสตร(ได̂ดําเนินการตามระบบและกลไก โดยประเมินบุคลากรสายสนับสนุนภายใต̂
ข̂อกําหนดท่ีได̂ระบุไว^ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการพัฒนา
วิชาชีพสPวนบุคคลโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด̂วย 
 1. การจัดทําเอกสารภาระงานหน^าท่ีและความรับผิดชอบ (TOR) และตPอมาได̂ปรับให^ใช^แบบ PD 
    (Position Description) 
 2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน   และตPอมาได̂ปรับให^ใช^แบบ PF (PORTFOLIO) 
 3. การประเมินเพ่ือสะท̂อนผลการปฏิบัติงาน 
  3.1  การประเมินปริมาณงาน 
  3.2 การประเมินคุณภาพงาน 
  3.3 การประเมินสมรรถนะ 

 

 

ทบทวน/พัฒนา 
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1.  เอกสารแสดงภาระงานหนHาท่ีและความรับผิดชอบ PD มีสMวนประกอบ ดังนี้ 
1.1  ภาระงานหลัก หมายถึง ภาระงานท่ีเป1นเจ^าภาพงาน ท่ีต̂องรับผิดชอบในการออกแบบงานหรือ

กิจกรรมตPางๆ อยPางมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังออกแบบการขอสนับสนุนกิจกรรมจากบุคคลอ่ืนๆ แตPตนเองยังเป1น
เจ^าภาพงานท่ีต^องติดตามให^งานนั้นๆ สําเร็จตามเปyาหมาย ประกอบด̂วย 

• งานประจํา  
• ภาระงานตามยุทธศาสตร( 
• งานพัฒนา 

 1.2  ภาระงานรอง เป1นงานอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนหนPวยงานอ่ืน การเป1นกรรมการตPางๆ การบริการวิชาการ 
งานท่ีต^องทําแทนกัน และงานท่ีได̂รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากผู^บังคับบัญชา 
ขHอสรุปเก่ียวกับแบบ  PD 

• กําหนดสPง  แบบ PD ป�งบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน ของป�  หากบุคคลใด
มีการปรับเปลี่ยนภาระงานให^จัดทําเสนอใหมP 

• เสนอปรับชPวงเวลาในการสPงแบบ PD และแบบ PF เพ่ือให^ตรงกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน
จริงตัวอยPาง เอกสารแสดงข̂อกําหนดหน^าท่ีและความรับผิดชอบ PD (Position  Description) ดูในภาคผนวก 
 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ข̂อสรุปเก่ียวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

• รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 1 ภายในวันท่ี 15 มกราคม ของป�  (เชPน สPงรายงาน มกราคม 2563  
เป1นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหวPาง 1 กรกฎาคม 2562 – 30 ธันวาคม  2562 เพ่ือนํามาประกอบพิจารณา
ความดีความชอบ ของการเลื่อนข้ัน ณ 1 เมษายน 2562 ) 

• รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี 2  ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม  ของป�  (เชPน สPงรายงาน กรกฎาคม 
2563  เป1นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหวPาง 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน  2563 เพ่ือนํามาประกอบ
พิจารณาความดีความชอบ ของการเลื่อนข้ัน ณ 1 ตุลาคม 2563 ) 

• การรายงานให^รายงานโดยจัดทําแฟyมสะสมงาน (PORTFOLIO) เสนอตPอผู^บังคับบัญชาเบ้ืองต̂น 
ตัวอยMาง  แฟyมสะสมงาน(PORTFOLIO)   ดูในคูPมือการประเมิน 
3. เกณฑ�การประเมิน 
ให^กําหนดตามเกณฑ(ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ประกอบด̂วย  

3.1  ปริมาณงาน  40 คะแนน 
3.2  คุณภาพงาน  30 คะแนน 
3.3  สมรรถนะ (ความรู^ ความสามารถและคุณลักษณะ)  30 คะแนน 
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4.  ผูHประเมิน กําหนดกลุPมผู^ประเมิน ประเภทของการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ปริมาณงาน  

4.1.1  ผูHประเมินประกอบดHวย หัวหนHางาน/ฝ�าย/กลุMม ท่ีเก่ียวขHองและการประเมินตนเอง  
สายสนับสนนุ ผูHประเมินปริมาณงาน 

บุคลกรหHองสมุด หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรหHองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร� 

หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรหHองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร� 

หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรงานทะเบียน
นักศึกษา 

หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรงานหลักสูตร หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลาการงานฟาร�ม หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานแนะแนว หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทุนการศึกษา หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

• ปริมาณงานเป1นภาระงานหลัก ท่ีหัวหน^าเป1นผู^มอบหมายตามความสามารถของรายบุคคลอยูPแล^ว โดย
การกําหนดภาระงานหลักตามท่ีมอบหมายอาจแตกตPางกันท่ีตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และการ
พัฒนาตนเอง เป1นต̂น จะเป1นการกระตุ̂นให^บุคลากรพัฒนาคุณภาพการทํางานให^มากข้ึน 

 
4.1.2  เกณฑ�การใหHคะแนนและรายละเอียดการประเมินปริมาณงานในแบบประเมิน 

 ใช^ตามแบบเดิมของคณะฯ เป1นการประเมินปริมาณงานตามท่ีมอบหมายในแบบ PD มี 4 ระดับ 
 ระดับ 4  : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂มากกวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงาน
ไมPน^อยกวPา 30 ชั่วโมงตPอสัปดาห( 
 ระดับ 3 : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂มากกวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงานไมP
น^อยกวPา 30 ชั่วโมงตPอสัปดาห( 
    ระดับ 2 : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂มากกวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงานไมP
น^อยกวPา 30 ชั่วโมงตPอสัปดาห( 
          ระดับ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂ต่ํากวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงานไมP
น^อยกวPา 30 ชั่วโมงตPอสัปดาห( 
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4.2 คุณภาพงาน 
4.2.1 ผูHประเมิน ประกอบดHวย คณบดี รองคณบดี หัวหนHางาน/ ท่ีเก่ียวขHอง และการประเมินตนเอง  

สายสนับสนุน ผูHประเมินคุณภาพงาน 
บุคลกรหHองสมุด คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรหHองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร� 

คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรหHองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร� 

คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานหลักสูตร คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลาการงานฟาร�ม คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานแนะแนว คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทุนการศึกษา คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

 
4.2.2  รายละเอียดการประเมินคุณภาพและเกณฑ�การใหHคะแนน : ให^ใช^ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ประกอบด̂วย 

• ความถูกต̂อง 

• การตรงตPอเวลา 

• การใช^ทรัพยากร 

• ผลงานท่ีตรงตามเปyาหมายหรือวัตถุประสงค(ของหนPวยงาน 
  เกณฑ(การให^คะแนนมี 4 ระดับ คือ ระดับ 4 = ดีเดPน   ระดับ 3 = ดี   ระดับ 2 = พอใช^  ระดับ 
1 = ต̂องปรับปรุง 
4.3 สมรรถนะ 
            4.3.1  ผูHประเมิน ประกอบดHวย คณบดี  รองคณบดี  หัวหนHางาน/ฝ�าย/กลุMมท่ีเก่ียวขHอง และการ
ประเมินตนเอง 

สายสนับสนุน ผูHประเมินคุณภาพ 
บุคลากรหHองสมุด คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรหHองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร� 

คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรหHองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร� 

คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

บุคลากรงานทะเบียน คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
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นักศึกษา 
บุคลากรงานหลักสูตร คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลาการงานฟาร�ม คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานแนะแนว คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทุนการศึกษา คณบดี/หัวหน^างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

 

4.3.2  รายละเอียดการประเมินสมรรถนะและเกณฑ�การใหHคะแนน : รายละเอียดให^ใช^ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  
 องค(ประกอบสมรรถนะหลัก 

• ความสามารถด̂านจัดการเชิงกลยุทธ( 

• ความสามารถด̂านบริการท่ีดี 

• ความสามารถด̂านการมุPงผลสัมฤทธิ์ 

• ความสามารถด̂านความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

• ความสามารถด̂านการทํางานเป1นทีม 

• ด̂านจริยธรรม 
เกณฑ(การให^คะแนนมี 4 ระดับ คือ ระดับ 4 =  ข้ันดีเดPน    ระดับ 3  =  ข้ันดี    ระดับ 2   =  ข้ันพ้ืนฐาน   
ระดับ 1   = ข้ันตํ่ากวPาเกณฑ( 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them (4) 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร( 

 
หลักสูตรระบุความต̂องการ 

 
งานบุคลากร 

 
กําหนดและสํารวจความต̂องการในการพัฒนาตนเอง 

 
คําส่ังให^บุคลากรไปพัฒนาตนเองตามความต̂องการของหลักสูตรและความต̂องการของตนเอง 

 
บุคลากรไปพัฒนาตนเองตามคําส่ัง 

 

บุคลากรนําประสบการณ(มาใช̂ในการพัฒนางาน 
 

ประเมิน 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 ตามระบบและกลไก 
หลักสตูรและงานบุคลากรของคณะ ได^จดัทําแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเน̂นการพัฒนาความรู^

ความสามารถตามสายงานตามความต^องการของเจ̂าหน̂าท่ีในแตPละงาน และตามความต^องการของคณะ  
1. การเตรียมการสําหรับเจ̂าหน̂าท่ีใหมP  หลักสูตร และคณะ มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะนําบทบาทหน̂าท่ีใน

การปฏิบัติงานสนับสนุนหลักสูตร รวมท้ังแนะนําสถานท่ี เจ̂าหน̂าท่ีท่ีเก่ียวข̂อง แนะนําบุคลากรใหมP ตPอนักศึกษา รวมท้ังนโยบาย
ของสาขาวิชา คณะ/สถาบันท่ีเก่ียวข̂องกับการจัดการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาความรู^และทักษะให̂แกPบุคลากรใหมP 
2.1 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตรและคณะได^มีการสPงเสริมดังน้ี 

 (1) สPงเสริมให̂บุคลากรสายสนับสนุนให̂มีการเพ่ิมพูนความรู^ สร^างเสริมประสบการณ(ในการปฏิบัติงานตามสาย
งานอยPางตPอเน่ือง และสนับสนุนดา̂น ฝ�กอบรม ดูงานและวิชาชีพในองค(กรตPาง ๆ  

 (2) สPงเสริมให̂มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู^และปรบัปรุงพัฒนางานท้ังภายในองค(กร และจัดรPวมกับ
องค(การภายนอก 

ผลการทบทวนระบบและกลไกใหมMดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 

แผนพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ 

บคุลากรสายสนบัสนนุ 

สาํรวจความต้องการในการพฒันาตนเองตามสายงาน 

สรุปผลการไปพฒันาตนเอง 

ไปพฒันาตนเอง 

จดัสรรงบประมาณ 

แขนงวชิา/หลกัสตูร 

ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบัเพื,อร่วมงานในคณะ 

นํา
ไป

พฒั
นา

งา
น 

รา
ยง

าน
ผล
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ตารางท่ี 7.4.1 สรุปการไปฝ�กอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป�การศึกษา 2562   (1 สิงหาคม 
2562  -  30 มิถุนายน 2563)  

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล เรื่อง หนMวยงานท่ีจัด ว/ด/ป 
1. นางสาวปราณี  ทองเกิด เข^ารPวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ห̂องประชุมสภา ช้ัน 2 สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร( 

25 กุมภาพันธ( 
2563 

เข^ารPวมประชุมการจัดทําชุดเบิกเงินเดือนและบัตร
เงินเดือน 

ห̂องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

2 มิถุนายน 
2563 

เข^ารPวมประชุมการควบคุมภายใน เรื่องระเบียบและ
การจัดทําชุดเบิกคPาใช̂จPายในการเดินทางไปราชการ 

ห̂องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 

30 มิถุนายน 
2563 

2. นางสาวประกายวรรณ  
วิเชียรรัตน( 

เข^ารPวมประชุมโครงการเข^าสูPตําแหนPงของบุคลากร
สายสนับสนุน ป�งบประมาณ 2563 

ห̂องประชุมทิพยวรรณ นิลทยา ช้ัน 2 
คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร( 

17     
พฤศจิกายน 

2562 

เข^ารPวมประชุมการถPายทอดเทคโนโลยี การจัดการ
สารสนเทศและการจัดการความรู^ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร( 

ห̂องประชุม ช้ัน 3 
 คณะวิศวกรรมศาสตร( 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 

4 มิถุนายน 
2563 

3. นางสาวอรุณี  ศรีชัย  เข^ารPวมประชุมโครงการเข^าสูPตําแหนPงของบุคลากร
สายสนับสนุน ป�งบประมาณ 2563 

ห̂องประชุมทิพยวรรณ นิลทยา ช้ัน 2 
คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร( 

17     
พฤศจิกายน 

2562 

เข^ารPวมประชุมหลักเกณฑ(การจัดทําต̂นทุนตPอหนPวย
ผลผลิต ประจําป�งบประมาณ 2562 

ห̂องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร( 

17 มกราคม 
2563 

เข^ารPวมประชุมการจัดทําชุดเบิกเงินเดือนและบัตร
เงินเดือน 

ห̂องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

2 มิถุนายน 
2563 

เข^ารPวมประชุมการควบคุมภายใน เรื่องระเบียบและ
การจัดทําชุดเบิกคPาใช̂จPายในการเดินทางไปราชการ 

ห̂องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 

30 มิถุนายน 
2563 

4.. นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสด์ิ เข^ารPวมประชุมโครงการเข^าสูPตําแหนPงของบุคลากร
สายสนับสนุน ป�งบประมาณ 2563 

ห̂องประชุมทิพยวรรณ นิลทยา ช้ัน 2 
คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร( 

17     พฤศจิกายน 
2562 

เข^ารPวมประชุมโครงการเตรียมความพร^อมเข^าสูP U-
Multirank 

ห̂องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 

28 กุมภาพันธ( 
2563 

เข^ารPวมประชุมช้ีแจงป�ญหาเกี่ยวกับสารสนเทศ ณ ห̂องประชุมงานประกันคุณภาพ ช้ัน 2 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร( 

28 พฤษภาคม 
2563 

 

เข^ารPวมประชุม รPางแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานสารสนเทศ ป�การศึกษา 2563 

ห̂องประชุมงานประกันคุณภาพ ช้ัน 2 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร( 

2 มิถุนายน 
2563 

เข^ารPวมประชุมการถPายทอดเทคโนโลยี การจัดการ ห̂องประชุม ช้ัน 3 4 มิถุนายน 
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สารสนเทศและการจัดการความรู^ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร( 

 คณะวิศวกรรมศาสตร( 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 

2563 

5. นางสาวพิมลรัตน(  

หาญสกุลวัฒน( 

 

เข^ารPวมประชุมโครงการแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด̂าน
คPาใช̂จPาย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ห̂องกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 

3 กันยายน 
2562 

เข^ารPวมประชุมโครงการสนับสนุนการเข^าสูPตําแหนPง
ทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
ป�งบประมาณ 2563 

คณะพยาบาลศาสตร( มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร( 

17 ธันวาคม 
2562 

เข^ารPวมประชุมช้ีแจงการนําข^อมูลต̂นทุนตPอหนPวย
ผลผลิต ประจําป�งบประมาณ 2562 

ห̂องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 อา
คาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร( 

5 มีนาคม 
2563 

6. นางสาวธีรกานต(  ผิวแก^ว 
 

เข^ารPวมประชุมทบทวนคุณสมบัติและแผนการรับ
นักศึกษาใหมP รอบท่ี 2 ประเภทโควตา ประจําป�
การศึกษา 2563 

ห̂องประชุมกองสPงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

3 กุมภาพันธ( 
2563 

เข^ารPวมประชุมการเตรียมความพร^อมในการรับ
รายงานตัว รอบท่ี 2 ปะเภทโควตา ประจําป�
การศึกษา 2563 

ห̂องประชุม กองสPงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

2 เมษายน 
2563 

เข^าหารือเกี่ยวกับการปรับเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษา
รอบท่ี3 ประจําป�การศึกษา 2563 

ห̂องประชุม กองสPงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

27 เมษายน 
2563 

7. นางจินตนา  ทองน̂อย เข^ารPวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ณ ห̂องประชุมสภา ช้ัน 2 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

25 กุมภาพันธ( 
2563 

8. นางสาวสุรัตนา  เทพแข เข^ารPวมประชุมโครงการซักซ̂อมทําความเข^าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจPายเงินงบประมาณ 

ณ ห̂องกองคลัง ช้ัน2 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

20 
สิงหาคม2562 

เข^ารPวมประชุมโครงการแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด̂าน
คPาใช̂จPาย ประจําป�งบประมาณ 2562 

ณ ห̂องกองคลัง ช้ัน2 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

3 กันยายน 
2562 

เข^ารPวมประชุมโครงการควบคุมภายในองค(กร ณ ห̂องกองคลัง ช้ัน2 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร( 

3 – 4 ธันวาคม 
2563 

เข^ารPวมประชุมช้ีแจงการนําข^อมูลต̂นทุนตPอหนPวย
ผลผลิต ประจําป�งบประมาณ 2562 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ช้ัน 3 
อาคาสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร( 

5 มีนาคม 
2563 
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7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service (5) 
ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

          คณะเกษตรศาสตร( 

 

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

การขึน้เงินเดือน/การปรับปรุงงาน/การสนบัสนุนงาน/การสร^างแรงจูงใจในการทํางาน 

 

  ส่ือสารถึงบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือนาํไปสูPการปรับปรงุพัฒนา 

 

รายงานตPอมหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 

 เพ่ือรักษาคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะและหลักสูตรจะดําเนินการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบบประเมินตามท่ีระบุไว^ในข̂อ 7.5 ท้ังการประเมิน

ตนเอง การประเมินจากผู^รับบริการและผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย เชPน นักเรียน อาจารย(และนักศึกษาประจําอยPางน^อยป�

ละหนึ่งถึงสองครั้งโดยใช^แบบฟอร(มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และผลการประเมินจะถูกสPงไปยังคณะกรรมการ 

หัวหน^าสาขาวิชา รองคณบดี และคณบดี ข̂อมูลนี้ใช^เพ่ือวัตถุประสงค(ในการเลื่อนเงินเดือน ตPออายุงาน และพัฒนา

งานโดยเฉพาะอยPางยิ่งหลักสูตรจะให^ความสําคัญกับข̂อเสนอแนะของนักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาให^ดีข้ึนในป�ถัดไป 

ในเรื่องของคะแนน คณะและหลักสูตร มหาวิทยาลัยได̂กําหนดเปyาหมายอยPางน^อย  4.0 (out of 5) หรือ "Very 

Satisfactory"  ในป�การศึกษา 2561 มีคPาเฉลี่ยคะแนนของการประเมินเฉลี่ยอยูPในระดับ 4.05  (ตารางท่ี 7.5.1 

คะแนนการประเมินโดยเฉลี่ยของเจ^าหน^าท่ีห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร() ผลการประเมิน ในการให^บริการจะได̂รับ

รางวัลตPางๆ เชPน รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเดPน ในท่ีประชุม 

ตารางท่ี 7.5.1  คะแนนผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยของบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2562 

1. ดHานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวขHอ 
คMาเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ หมายเหต ุ
X SD 

1.ด̂านระบบเครือขPาย (Network -- LAN & Wireless) 3.20 0.07 ปานกลาง  
2.ด̂านความปลอดภยัของระบบ (Security) 3.51 0.05 มาก  
3.ด̂านการให^บริการของเจ^าหน̂าท่ี 3.66 0.04 มาก  
4.เว็บไซต(คณะเกษตรศาสตร( (agri.pnu.ac.th) 3.62 0.07 มาก  

5.ระบบงานบริการนักศึกษา (CMHE) 3.64 0.07 มาก  
เฉลี่ยรวม 3.53 0.08 มาก  
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2. ดHานการใหHบริการอุปกรณ�ตMาง ๆ 

หัวขHอ 
คMาเฉลี่ย ระดับความ 

พึงพอใจ 
หมายเหต ุ

X SD 
1. ให^บริการด̂วยความสะดวกรวดเร็ว 3.65 0.74 มาก  
2. ความเสมอภาคในการให^บริการ 3.70 0.73 มาก  
3. การเอาใจใสP มีความกระตือรือร̂น มีความพร̂อมใน
การปฏิบัติงาน 

3.72 0.76 
มาก  

4. ยิ้มแย^มแจPมใส รPาเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร̂อย 3.83 0.81 มาก  
5. ให^บริการท่ีเป1นระบบ และเป1นขั้นตอน 3.72 0.76 มาก  
6. มีอุปกรณ( และเคร่ืองมือท่ีพร̂อมให^บริการ 3.64 0.84 มาก  
7. การให^บริการในภาพรวม 3.66 0.80 มาก  

เฉลี่ยรวม 3.70 0.04 มาก  
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

AUN 7-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนประจําป�งบประมาณ 2560 – 2564 
AUN 7-2 รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะเกษตรศาสตร( 

AUN 7-3 
ข^อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( วPาด̂วยการบรรจุบุคคลเข^ารับราชการเป1นข^าราชการพลเรือนและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขPงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551 

AUN 7-4 ข^อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 / (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

AUN 7-5 
ข^อบังคับฯ การเปล่ียนตําแหนPง เปล่ียนระดับตําแหนPง และการตัดโอนตําแหนPงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2555 

AUN 7-6 ข^อบังคับฯ การกําหนดระดับตําแหนPงและการแตPงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให^ดํารงตําแหนPงสูงขึ้น พ.ศ.2555 

AUN 7-7 ข^อบังคับฯ หลักเกณฑ(และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

AUN 7-8 
แบบและหลักเกณฑ(การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เช่ียวชาญเฉพาะ และท่ัวไป/ลูกจ^างช่ัวคราว 

AUN 7-9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ืองหลักเกณฑ(การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ^างช่ัวคราว 
AUN 7-10 แบบประเมินความพึงพอใจตPอสมรรถนะและการให^บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7-11 ตารางสรุปการเข^าอบรม/การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7-12 ตารางผลการประเมินคุณภาพเฉล่ียของบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2562 
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ผลการประเมินตนเอง AUN-7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
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) 

  
 

�    

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) 

  
 

�    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 8 : Student Quality and Support 

ผลการดําเนินงาน   

ขHอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา 
  ปBการศึกษาท่ีรับเขHา 2559-2562 
ป�การศึกษาท่ีรับเข̂า(ตั้งแตPป�
การศึกษาท่ีเริม่ใช̂หลักสตูร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยูP (จํานวนจรงิ)ในแตPละป�การศึกษา 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 

ป� 2559 57 23 18 18 
ป� 2560  67 45 44 
ป� 2561   72 61 
ป� 2562    51 

 
อัตราการคงอยูMและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา นับถึงส้ินปBการศึกษา 2562 
ปBการศึกษาท่ี

รับเขHา 

จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขา̂ จํานวนนักศึกษาท่ีหายไป จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูP จํานวนผู̂สําเร็จ
การศึกษา 

2559 57 39 18 15* 

2560 65 21 44 - 

2561 72 11 61 - 

2562 51 3 48 - 
 

หมายเหตุ.* นักศึกษารหัส 59 จํานวน 13 คน และนักศึกษาตกค̂าง รหัส 56 จํานวน 2 คน 
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8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date (1)  

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการรับนักศึกษา 

 
คณะเกษตรศาสตร(กําหนดนโยบายการรับนักศึกษาท่ีสอดคล̂องกับมหาวิทยาลัย 

 
         หลักสูตร 

 
จัดทําแผนการรับและเกณฑ(การรับ 

 
ฝ�ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร( 

 
กองสPงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนของมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการรับนักศึกษา 

 
งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ(ของคณะและมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ(ผPานชPองทางตPาง ๆ 

 
รับสมัครนักศึกษา 

เป|าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จํานวนชPองทางการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ(/แนะแนวหลักสูตร 

4 4 5 8 7 9 7 10 

 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( มีนโยบายในการขยายโอกาสให^กับนักศึกษาท่ีสนใจในด̂าน
การเกษตร โดยนักศึกษาท่ีจบมาจากทุกสาขาสามารถสมัครเข̂าเรียนในหลักสูตร ของคณะได̂ นอกจากนั้น ยังเปpด
โอกาสให^กับนักเรียนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดจบสายสามัญ สายอาชีพ และการเทียบโอนตPางๆ ระดับ มัธยมศึกษาชั้นป�
ท่ี 6 หรือเทียบเทPาท่ีสนใจ  

คณะเกษตรศาสตร(มีการดําเนินงานท่ีสอดคล^องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงด̂านการประชาสัมพันธ(
การรับนักศึกษาใหมP และการออกแนะแนวนักศึกษาใหมPตามโรงเรียนตPางๆ จากเดิมในป�การศึกษา 2561 มีการ
ดําเนินการเฉพาะพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส ในขณะท่ีป�การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร( ได̂ทําการขยายกลุPม
โรงเรียนเปyาหมายเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดใกล^เคียง ได̂แกP ป�ตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ประกอบด̂วย 
กลุPมโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จํานวน 32 โรงเรียน และพ้ืนท่ีใกล^เคียง จํานวน 17 โรงเรียน ท่ีดําเนินการ
รPวมกับงานประชาสัมพันธ(และงานแนะแนวของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และการออก
ดําเนินการแนะแนวด̂วยตนเอง ซ่ึงในกิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ(หลักสูตรของคณะ โครงสร^างหลักสูตร 
ตลอดจนคุณสมบัติของผู^มีสิทธิในการสมัคร หลายชPองทาง ดังนี้ 

 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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1) ผPานแผPนพับ  
2) Facebook ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
3) ตัวแทนศิษย(เกPา  
4) ศิษย(ป�จจุบัน  
5) website ของคณะ (agri.pnu.ac.th)  
6) website มหาวิทยาลัย (www.pnu.ac.th)  
7) สถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย  
8) สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 กรป.กลาง  
9) กิจกรรมคPายยุวเกษตร 
10) วีดิทัศน(ประชาสัมพันธ(และนําเสนอของคณะ 

ท้ังนี้ คณะเกษตรศาสตร(มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ท่ีสอดคล^องกับความต̂องการท้ังของ
ผู^เรียนและตอบสนองตPอตลาดแรงงานในอนาคต โดยการปรับข̂อมูลการรับสมัครอยPางตPอเนื่อง มีความหลากหลาย 
และตอบรับสถานการณ(ป�จจุบัน รวมถึงการกําหนดแผนและแนวปฏิบัติการออกแนะแนวภายใต̂สภาวะการแพรP
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปปรับใช^ได̂จริงในอนาคต 
 
8.2  The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated (2) 
เป|าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จํานวนนักศึกษานักศึกษาใหมP 80 57 100 67 100 72 100 52 
 

คณะเกษตรศาสตร(มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาผPานการประชุมของคณะกรรมบริหารหลักสูตร เพ่ือ
กําหนดจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข̂าในแตPละป�การศึกษา โดยใช^การเปรียบเทียบข̂อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครและ
จํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวจริงในป�การศึกษา 2561 นํามาพิจารณารวมกับนโยบายการเปpดโอกาสทางการศึกษา
ให^กับนักเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดแผนการรับและคุณสมบัติของนักศึกษาใหมPท่ีจะรับเข̂ามา ท่ีผPานมา พบวPา การ
กําหนดคุณสมบัติของผู^สมัครได̂คPอนข̂างยาก เนื่องจากนักศึกษามีความหลากหลาย และมีความรู^พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร(ไมPเทPากัน ท้ังนี้ โดยมติท่ีประชุม ได̂มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาประจําป�การศึกษา 2562 โดย
รับจากระบบ TCAS จํานวน 6 รอบ จํานวน 100 คน ดังนี้ 
• รอบท่ี 1 : การรับด�วยแฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม&มีการสอบข�อเขียน 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 1 – 15 ธันวาคม 2561 
o ประกาศผล : 25 ธันวาคม 2561 

� สําหรับ : นักเรียนท่ัวไป, นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือขPาย 
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� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตPละแหPง 
• รอบท่ี 2 : การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบปฏิบัติและข�อเขียน 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 4 กุมภาพันธ( – 23 มีนาคม 2562 
o ประกาศผล : เมษายน 2562 

� สําหรับ : นักเรียนท่ีอยูPในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค, นักเรียนในโรงเรียนเครือขPาย, นักเรียนท่ีมีความสามารถ 
        พิเศษ 

� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตPละแหPง 
• รอบท่ี 3 : การรับตรงร&วมกัน 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 17 – 29 เมษายน 2562 
o ประกาศผล : 9 พฤษภาคม 2562 

� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได̂ 4 สาขาวิชา  โดยท่ีจะมีการจัดสอบรPวมกันในเวลา 
                เดียวกัน สPวนเกณฑ(การคัดเลือกแตPละมหาวิทยาลัยเป1นผู^กําหนด 

� ย่ืนสมัครผMาน : ทปอ. (ท่ีประชุมอธิการบดีแหPงประเทศไทย) หลังจากนั้นจะสPงข̂อมูลผู^สมัครไปให^ 
                มหาวิทยาลัยเป1นผู^ประมวลคัดเลือก 

• รอบท่ี 4 : การรับแบบ Admission 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 9 – 19 พฤษภาคม 2562 
o ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2562 

� สําหรับ :  นักเรียนท่ัวไป 
� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได̂ 4 สาขาวิชา โดยมีลําดับ (เหมือนแอดมิชชั่นในป�ท่ี 

                ผPานมา) แตPใช^เกณฑ(คPาน้ําหนักท่ีประกาศลPวงหน^า 3 ป� 
� ย่ืนสมัครผMาน : ทปอ. (ท่ีประชุมอธิการบดีแหPงประเทศไทย) 

• รอบท่ี 5 : การรับตรงแบบอิสระ  

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 
� สําหรับ :  นักเรียนท่ัวไป 
� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได̂ตามความต̂องการ โดยท่ีแตPละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด̂วย 

                วิธีการของมหาวิทยาลัยเอง 
� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัย 

• รอบท่ี 6 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 18 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2562 
� สําหรับ :  นักเรียนท่ัวไป 
� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได̂ตามความต̂องการ โดยท่ีแตPละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด̂วย 

                วิธีการของมหาวิทยาลัยเอง 
� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัย 
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การดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 
- การรับด̂วยแฟyมสะสมผลงาน (Portfolio) มีนักศึกษาท่ีผPานการคัดเลือกคุณสมบัติและรายงานตัว

เข̂าศึกษาตPอ จํานวน 18 คน 
- การรับตรงพ้ืนท่ีบริการจํานวน 5 คน โดยนักศึกษาต̂องมีการสอบผPานข̂อเขียนโดยใช^ข̂อสอบกลาง

โดยมีเกณฑ(ผPานร^อยละ 60 โดยข̂อสอบกลางมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมความรู^ท่ัวไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และนักศึกษาต̂องมีการสอบสัมภาษณ(โดยมีเกณฑ(ผPานร^อยละ 40 ในด̂านความรู^ทางการเกษตร ความรู^รอบตัว 
บุคลิกภาพ และเชาว(ป�ญญา 

- การให^โควตาโรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ จํานวน 9 คน มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 
เทอม ไมPตํ่ากวPา 2.50 มีความประพฤติท่ีเป1นแบบอยPางท่ีดีตPอการอยูPรPวมกันในสังคม คัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณ( 

- การสอบผPานระบบกลาง หรือ Admission จํานวน 4 คน จากระบบการรับนักศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตร( พบวPาจํานวนนักศึกษาท่ีรับจริงตํ่ากวPาท่ีตั้งไว^  

- การรับตรงแบบอิสระ มีนักศึกษาท่ีเข̂ารายงานตัวเข̂าศึกษาตPอ จํานวน 9 คน รวมกับนักศึกษาท่ี
ผPานการคัดเลือกทุนชายแดนใต̂ จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้น 10 คน 

- การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) มีนักศึกษาท่ีเข̂ารายงานตัวเข̂าศึกษาตPอ จํานวน 6 คน 
ป�ญหาการรับนักศึกษาใหมPในชPวง 2 ป�ท่ีผPานมา พบวPา จํานวนนักศึกษาท่ีสนใจการเรียนด̂านการเกษตร

ลดน^อยลงเนื่องจากมีทัศนคติด̂านลบตPอการเรียนเกษตร และอาชีพทางด̂านการเกษตร รวมถึงการได̂รับโอกาสให^
ไปศึกษายังนอกพ้ืนท่ี หรือบริเวณใกล^เคียงในสถาบันอ่ืนๆ แม̂วPาจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสนใจศึกษาตPอในคณะ
เกษตรศาสตร(เพ่ิมข้ึนในป�การศึกษา 2561 แตPในป�การศึกษา 2562 กลับพบวPา จํานวนนักศึกษาท่ีสนใจเข̂าศึกษา
ตPอคณะเกษตรศาสตร(มีจํานวนลดลงอยPางชัดเจน อยPางไรก็ตาม เหตุผลของการเข̂าศึกษาตPอด̂านการเกษตร ยัง
เป1นไปตามความประสงค(ของตน โดยต̂องการนําความรู^ไปพัฒนาอาชีพของครอบครัว และมีความชอบด̂าน
การเกษตรจริง  

 จากการประเมินวิธีการในการสอบคัดเลือกในป�การศึกษา 2562 พบวPา นักศึกษาท่ีรับเข̂ามีผลการเรียน
สะสมอยูPในระดับท่ีสูงข้ึน ความรู^ความเข̂าใจรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร(ท่ีดีใกล^เคียงกับป�การศึกษา 2561 
สําหรับการกํากับติดตามนักศึกษาท่ีมีการดําเนินการอยPางตPอเนื่อง ท้ังการชPวยเหลือโดยการสอนเสริม และต้ังกลุPม
ทบทวนบทเรียนกัน จึงทําให^ในป�การศึกษา 2562 มีการตกออกของนักศึกษาหลังการเข̂าศึกษาลดลง 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload (3) 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
           หลักสูตร 

 
แผนการเรียน 

 
อาจารย(ที่ปรึกษา/อาจารย(ผู̂สอน 

 
ติดตามความก^าวหน̂าในการเรียนของนักศึกษา 

 
รายงานให^ที่ประชุมหลักสูตรทราบ 

 

เป|าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เปอร(เซ็นต(นักศึกษาตก
ออก 

<5% 4% <2% 2 % <2% 2 % <2% 2 % 

 

การดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 
 หลักสูตรมีการดําเนินงานตPอเนื่องจากป�การศึกษา 2561 ท่ีผPาน ซ่ึงได̂กําหนดผลการเรียนรู^ของหลักสูตร
ของผู^เรียนท่ีจบการศึกษาของหลักสูตรตามผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนจะ
มุPงสูPเปyาหมายท่ีกําหนดไว^ข̂างต̂น โดยจะมีการประเมินความก̂าวหน^าทางวิชาการอยPางเป1นลําดับข้ัน ต้ังแตPพ้ืนฐาน
ของวิชาชีพ จนถึงความเป1นวิชาชีพของผู^สําเร็จการศึกษาซ่ึงครอบคลุมผลสําเร็จตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหPงชาติทุกด̂าน วัตถุประสงค(ของหลักสูตรและผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยได̂
กําหนดระบบการกํากับติดตามนักศึกษา ในด̂านความก̂าวหน^าในการเรียนศักยภาพทางวิชาการ และภาระการ
เรียนของผู^เรียน เพ่ือให^บรรลุผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ีตั้งไว^ ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 เน^นรายวิชาวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตPอการเรียนรู^ในระดับท่ีสูงข้ึนโดย
กําหนดให^ลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาศึกษาท่ัวไป ไมPเกิน 38 หนPวยกิตตPอป�การศึกษา  

นักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 เน^นรายวิชาวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข̂องกับวิชาชีพ และมีการพัฒนาทักษะด̂าน
วิชาชีพ โดยกําหนดให^มีการลงทะเบียนไมPเกิน 43 หนPวยกิตตPอป�การศึกษา และกําหนดให^มีการออกไปฝ�ก
ปฏิบัติงานภายนอกสถานศึกษา โดยมีเวลาในการฝ�กไมPน^อยกวPา 360 ชั่วโมง 

นักศึกษาชั้นป�ท่ี 3 เน^นรายวิชาชีพบังคับท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือให^รู^และเข̂าใจในวิชาชีพและ
สามารถนําไปปฏิบัติได̂อยPางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให^มีการลงทะเบียนไมPเกิน 40 หนPวยกิตตPอป�การศึกษา 
และกําหนดให^มีการออกไปฝ�กปฏิบัติงานภายนอกสถานศึกษาเป1นเวลา 480 ชั่วโมง 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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นักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 เน^นรายวิชาชีพเลือก เพ่ือสPงเสริมให^นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจสําหรับการ
ประกอบอาชีพในอนาคต โดยกําหนดให^มีการลงทะเบียนไมPเกิน 23 หนPวยกิตตPอป�การศึกษา และทางหลักสูตรได̂
เน^นการประยุกต(การใช^ความรู^และทักษะของนักศึกษาจากวิชาท่ีได̂เรียนรู^ตลอดชั้นป�ท่ี 1-4 มาประยุกต(ใช^ในการ
เรียน การปฏิบัติ การแก̂ป�ญหา ในวิชาชีพได̂อยPางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เม่ือนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรกําหนด นักศึกษาทุกคนต̂องทําการสอบประมวลความรู^โดยหลักสูตร 
ซ่ึงผลการสอบประมวลความรู^ของนักศึกษาต̂องมีคะแนนไมPตํ่ากวPา ร^อยละ 50 จึงจะสามารถจบการศึกษาได̂ ใน
กรณีท่ีนักศึกษาสอบไมPผPานต̂องทําการสอบประมวลความรู^ใหมPให^ได̂คะแนนตามเกณฑ(ท่ีกําหนด ซ่ึงผลการสอบใน
ป�การศึกษา 2562 มีนักศึกษาท่ีสอบประมวลความรู^ผPานเกณฑ(ท่ีกําหนดในรอบแรกมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  

จากการดําเนินงานท่ีตPอเนื่องจากป�การศึกษา 2561 นักศึกษาทุกชั้นป�จะได̂รับการดูแลจากอาจารย(ท่ี
ปรึกษาต้ังต̂นจนจบการศึกษา ตามระบบและกลไกในการดําเนินงานท่ีกําหนดไว^ข̂างต̂น โดยอาจารย(ท่ีปรึกษาทํา
หน^าท่ีกํากับติดตามความก̂าวหน^าของผู^เรียนอยPางเข̂มข̂น ด̂วยการสร^างปฏิสัมพันธ(ด̂านตPางๆ นอกเหนือจากด̂าน
การเรียนการสอน อาทิเชPน การสร^างความเข̂าใจในตัวนักศึกษาด̂านครอบครัว ข̂อจํากัดและอุปสรรคท่ีสPงผลตPอ
การเรียน เป1นต̂น จึงมีนักศึกษาตกออกน^อยมาก นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดแผนการเรียนอยPางเหมาะสม มี
การควบคุมการลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียน และตารางสอบเพ่ือเอ้ือตPอการเรียน และการเตรียมสอบของ
นักศึกษา 
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8.4  Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability (4) 

มีการให^คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขPงขันของผู^เรียน และการ
บริการอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู^และทักษะการประกอบอาชีพ 
 ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร( ได̂ทําการแตPงต้ังอาจารย(ท่ีปรึกษาประจํานักศึกษาแตPละชั้นป� 
เพ่ือทําหน^าท่ีแนะแนวและให^การปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอน การใช^ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให^
คําปรึกษาเรื่องสPวนตัว และการแนะแนวอาชีพ กPอนท่ีจะจบการศึกษา โดยมีชPองทางให^คําปรึกษาหลายชPองทาง
ดังนี้  
  1) นักศึกษาสามารถพบอาจารย(ท่ีปรึกษาโดยตรงได̂ท่ีห^องพักอาจารย(  
  2) ปรึกษา Social network เชPน Line Application, Facebook, E-mail  
  3) โทรศัพท(  
  4) การพูดคุยไมPเป1นทางการ 
  5) การเรียกพบนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือให^ความปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
 นอกจากนั้นงานอาจารย(ท่ีปรึกษาได̂จัดทําคูPมืออาจารย(ท่ีปรึกษาและแจกให^อาจารย(ท่ีปรึกษาทุกคน โดย
คูPมืออาจารย(ท่ีปรึกษาผPานการประชุม วิพากษ(จากคณาจารย(ของคณะ ฯ ซ่ึงในคูPมือได̂มีการกําหนดบทบาทหน^าท่ี
ของอาจารย(ท่ีปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
  -  ให^คําปรึกษาด̂านวิชาการแกPนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ  

-  ให^คําปรึกษาดูแลด̂านการเรียนอยPางใกล^ชิด โดยเฉพาะนักศึกษามีป�ญหาด̂านการเรียน 
-  เปpดโอกาสหรือสามารถให^นักศึกษาเข̂าพบเพ่ือขอคําปรึกษาได̂อยPาง สะดวกและเหมาะสม 
-  มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีมีป�ญหาด̂านการเรียนและให^ความชPวยเหลือ สร^าง 
   ความเข̂าใจ และชPวยแก̂ป�ญหาด̂านการเรียน 
-  ให^ข̂อแนะนําอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

 คณะเกษตรศาสตร(ได̂ให^ความสําคัญกับการให^คําปรึกษา โดยมีการกําหนดลงในตารางเรียนของนักศึกษา
ทุกสัปดาห(เพ่ือให^คําปรึกษาด̂านการเรียนและคําปรึกษาด̂านตPาง ๆทุกด̂าน นอกจากนั้นหลักสูตรและงานพัฒนา
นักศึกษามีการจัดบริการข̂อมูลขPาวสารท่ีเป1นประโยชน(ตPอนักศึกษา เชPน ข̂อมูลเรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาตPางๆ  
ข̂อมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดไว^ท่ีบอร(ดประชาสัมพันธ(และเผยแพรPผPานทางเว็บไซต(ของคณะฯ 

หลักสูตรและงานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมในการสPงเสริมการเรียน การประกอบอาชีพ และ
กิจกรรมท่ีสPงเสริมการแขPงขันเชิงสร^างสรรค(ในวิชาชีพท่ีเป1นประโยชน(ตPอนักศึกษา โดยมีกิจกรรมในด̂านตPางๆ เชPน 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมP โดยฝ�ายพัฒนานักศึกษาจัดเพ่ือให^นักศึกษาได̂ทําความรู^จักกับคณาจารย( และพบ
อาจารย(ท่ีปรึกษาเป1นครั้งแรก และมีการแนะนําหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร( การปรับตัวในการใช^ชีวิตจากการ
เป1นนักเรียนมาเป1นนักศึกษา นอกจากนั้นได̂แนะนําการทํากิจกรรมตPางๆในมหาวิทยาลัย โครงการป�จฉิมนิเทศ 
ฝ�ายพัฒนานักศึกษาได̂เป1นการเชิญวิทยากรภายนอกในสายอาชีพตPางๆ มาแนะนําอาชีพหลังการจบการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมชPองทางในการประกอบอาชีพและโครงการแขPงขันทักษะทางวิชาชีพทางการเกษตรของ 3 มหาวิทยาลัย 
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โดยฝ�ายวิชาการอันประกอบด̂วย คณะวิทยาศาสตร(เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะ
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตป�ตตานี และคณะเกษตรศาสตร( มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร( โดยมีกิจกรรมในการแขPงขันคือ 1) ทักษะในการเข̂าด̂ามจอมและการข้ึนแปลง 2) ทักษะ
การจัดตู̂ปลา 3) ทักษะการล^มโค 4) ทักษะชําแหละซากสัตว(ป�ก 5) ทักษะการจัดสวนถาด 6) ทักษะการพูดในท่ี
ชุมชน 7) แผนธุรกิจ 8) การตอบป�ญหาทางด̂านการเกษตร 9) ทักษะการทําก̂อนเชื้อเห็ด 10) การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 11) การนําเสนอภาคโปสเตอร( 12) ทักษะการขยายพันธุ(พืช เพ่ือให^นักศึกษาได̂มีเวทีในการแสดง
ศักยภาพของตนเอง  

คณะเกษตรศาสตร(มีพ้ืนท่ีในการค̂นคว^า เชPน บริการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ( และฐานข̂อมูลงานวิจัยบริการแกP

นักศึกษาเพ่ือให^นักศึกษาได̂ใช^ประโยชน(ในการศึกษาค̂นคว^า และทางคณะได̂จัดโครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษา

ดูงานเพ่ือเป1นการเปpดโลกทัศน(ทางด̂านการเกษตร เชPน งานเกษตรภาคใต̂ และศูนย(พิกุลทองฯ และมีแผนการนํา

นักศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณ( นอกจากนี้คณะมีแผนการสPงนักศึกษาเข̂ารPวมโครงการ My-

Thai Camp 3.0 ซ่ึงเป1นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด̂านการเกษตรระหวPางคณะเกษตรศาสตร( มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร( กับ Faculty of Agro Based Industry ,University Malaysia Kelantan,Jeli 

(UMK,Jeli) ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณ(การแพรPระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางคณะฯ จึงระงับกิจกรรมไปกPอน

จนกวPาจะกลับสูPปกติ เพ่ือเป1นการพัฒนาศักยภาพและความรู^ของนักศึกษา และเป1นการฝ�กประสบการณ(เบ้ืองต̂น 

กPอนออกฝ�กประสบการณ(จริงในรายวิชาการการฝ�กประสบการณ(ด̂านวิชาชีพภายนอกเพ่ือเป1นการเรียนรู^งานใน

สายงานตามอาชีพท่ีนักศึกษามีความสนใจ 

8.5  The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being (5) 

 ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู^ท้ังด̂านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือตPอการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมท้ังสุขภาวะของผู^เรียน 
 คณะได̂จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสPงเสริมผลการเรียนรู^ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหPงชาติทุกด̂าน ประกอบด̂วย ด̂านคุณธรรม จริยธรรม ด̂านความรู^ ด̂านทักษะทางป�ญญา ด̂าน
ทักษะความสัมพันธ(ระหวPางบุคคลและความรับผิดชอบ ด̂านทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช^
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต̂การเรียนรู^ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนานักศึกษาในการใช^ชีวิตโดยทางคณะ
เกษตรศาสตร(ได̂จัดทางด̂านกายภาพ เชPน ให^มีห^องปฏิบัติการทางด̂านพืชศาสตร( สัตวศาสตร(  นอกจากนี้คณะ
เกษตรศาสตร(ยังมีพ้ืนท่ีในการฝ�กปฏิบัติงานจริงในแปลงฝ�กท้ังด̂านพืชศาสตร(และด̂าน สัตวศาสตร( เพ่ือเป1นแหลPง
เรียนรู^ในด̂านวิชาชีพของนักศึกษาเอ้ือตPอการเรียนรู^ การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย( ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีฟาร(มคณะ
เกษตรศาสตร( ได̂จัดพ้ืนท่ีสําหรับเป1นบ̂านพักนักศึกษาบางสPวนเพ่ือเป1นสวัสดิการแกPนักศึกษา นอกจากนั้น คณะยัง
มีโครงการหารายได̂ระหวPางเรียนเพ่ือให^นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนและมีความสนใจในการท่ีจะหารายได̂มาจุนเจือ
ครอบครัว ท้ังนี้ ในบริเวณฟาร(มคณะเกษตรศาสตร(ยังมีพ้ืนท่ีในการออกกําลังกายจากลานกิจกรรม และการฝ�ก   
ข่ีม̂า สPวนทางด̂านสังคมโดยจัดให^มีการทํางานเป1นกลุPมในวิชาเรียน และสนับสนุนการทํากิจกรรมรPวมกับภายนอก
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มหาวิทยาลัย เชPน การเข̂ารPวมแขPงขันทักษะทางวิชาชีพทางการเกษตรของ 3 มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการ
ปลูกข̂าวเก่ียวข̂าว ตลอดจนสนับสนุนให^นักศึกษาเข̂ารPวมแขPงขันการประกวดนวัตกรรมท่ีประเทศมาเลเซีย ทําให^
นักศึกษาได̂มีรู^จักเพ่ือนตPางสถาบันและมีเครือขPายเกิดข้ึน สําหรับทางด̂านจิตใจ การจัดพ้ืนท่ีของการประกอบกิจ
ทางศาสนา เชPน ห^องละหมาด หรือโครงการเพาะกล^าจําป�สิรินธรในการชPวยเหลือดูแลระหวPางรุPนพ่ีรุPนน^อง 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 
8.1-1 มคอ. 2 
8.1-2 แผPนพับงานแนะแนว 
8.1-3 โครงการและสรุปผลการจัดกิจกรรมคPายยุวเกษตร 
8.1-4 เว็บไซต(ของคณะเกษตรศาสตร(และเว็บไซต(มหาวิทยาลัย 
8.1-5 กิจกรรมคPายยุวเกษตร ผPานโครงการแนะแนว 
8.2-1 คูPมือการศึกษา ประจําป� 2562 
8.2-2 คําสั่งอาจารย(ท่ีปรึกษาประจําป� 2562 
8.2-3 คูPมืองานอาจารย(ท่ีปรึกษา 
8.2-4 แผนการเรียน 
8.2-5 วิดิทัศน(แนะนําคณะเกษตรศาสตร(  
8.3-1 คูPมืองานอาจารย(ท่ีปรึกษา 
8.3-2 ตารางสอนท่ีมีการระบุช่ัวโมงการพบอาจารย(ท่ีปรึกษา 
8.4-1 โครงการแขPงขันทักษะทางการเกษตร 3 สถาบัน 
8.4-4 โครงการภาษาอังกฤษ (นักศึกษา ป� 1) 
8.5-1 รูปอุปกรณ(และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ̂
8.5-2 รูปห̂องสมุดประจําคณะ  
8.5-3 รายการหนังสือประจําห̂องสมดุ 
8.5-4 ภาพถPายห̂องปฏิบัติการด^านพืชศาสตร(และสัตวศาสตร( 
8.5-5 รายการครุภณัฑ(ประจําห̂องปฏิบัตกิาร 
8.5-6 ภายถPายจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร( เครื่องถPายเอกสาร 1 เครื่อง เครื่องปริ้นท(กลาง เครื่องฉาย

โปรเจคเตอร(เคลื่อนท่ี และประจําห̂องเรียน  สําหรับบริการนักศึกษา  
8.5-7 ภาพถPายจุดติดตั้งระบบเน็ตเวอร(คไรส̂าย (Wireless) สําหรับนักศึกษา 
8.5-8  ฐานข̂อมูลด^านการวิจัย ของศูนย(วิทยาบริการ 
8.5-9 ภาพถPายการจัดมาตรฐานด^านสิ่งแวดล^อมแปลงทดลองงานด^านการเกษตรศาสตร( ห̂องปฏิบัติการ 
8.5-10 ภาพถPายการจัดสภาพแวดล^อมห̂องอPานหนังสือ ประชุม และทํางานกลุPม  

8.5-11 ภาพถPายห̂องปฐมพยาบาลเมื่อนักศึกษามีการเจ็บป�วย 
8.5-12 คูPมือแนะนําการใช̂ห^องปฏิบัติการกรณีท่ีเกิดเหตุการณ(รั่วไหลของสารเคมี หรือไฟไหม ̂
8.5-13 ภาพถPายหมูPบ̂านเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลการประเมินตนเอง AUN-8 คุณภาพและการสนับสนุนผูHเรียน (Student Quality and Support) 

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and the admission criteria to the 
programme are clearly 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 that is 
conducive for education and research as well as personal well-
being (5) 

   � 
 

   

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 9 :  Facilities and Infrastructure 

ผลการดําเนินงาน   
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)  
ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

                                                                          คณะเกษตรศาสตร( 
 

                                                                                หลักสูตร 
 

                                                      ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและอุปกรณ( 
 

                                                                         จัดการเรียนการสอน 
 

                                                                             การบํารุงรักษา 
 

                                                             ประเมินความเพียงพอและความทันสมัย 

ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2562   
 หลักสูตรได̂จัดอุปกรณ(และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^อยPางเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการ 
สอน และการวิจัย (ห^องเรียน ห^องเรียนรวม ห^องปฏิบัติการโครงการ ในป�การศึกษา 256๒ คณะ เกษตรศาสตร(ได̂
มีการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ท่ีมีอยูP เชPน ห^องเรียนห^องปฏิบัติการของนักศึกษาฯลฯ  และด̂านวัสดุอุปกรณ(
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตPอการเรียนรู^ เชPน อุปกรณ(การ เรียนการสอน แหลPง
เรียนรู^ สื่ออิเล็กทรอนิกส(ฯลฯ ดังนี้   
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูH 
           1.  ห^อง study room จะเป1นห^องท่ีมีหนังสือและตําราเก่ียวกับการเกษตรเพ่ือให^นักศึกษาได̂ค̂นคว^า
เอกสารท่ีเก่ียวข̂อง 
           2. ห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร( LA409 
           3. อุปกรณ(ตPาง ๆ (ชุดขยายเสียง, ลําโพงเอนกประสงค(, โปรเจคเตอร(, สาย VGA, สาย HDMI, ปลั๊กพPวง) 
           4. การปรับปรุงด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ตPอการจัดการเรียนการสอนท่ี
เก่ียวข̂องกับการให^การบริการด̂านวิชาการผPานแบบสอบถาม พบวPาป�การศึกษา 2562  มีระดับความพึงพอใจอยูP
ในระดับมาก  
 
 
 
 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ ตPอการจัดการเรียน

การสอนผPานแบบสอบถาม 

3.8 4.3 4.0 4.6 4.2 3.49 4.2 3.79 

 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research (3,4) 
ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 

คณะเกษตรศาสตร( 
 

หลักสูตร 
 

ทรัพยากรหอ̂งสมุด 
 

จัดการเรียนการสอนและการบริการ 
 

การบํารุงรักษา 
 

ประเมินความเพียงพอและความทันสมัยและการบริการ 

 
ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2562 

หลักสูตรได̂จัดให^มีห^องสมุดประจําคณะ และได̂จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือท่ีเก่ียวข̂องกับ

วิทยาศาสตร(การเกษตร ท่ีครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร และจัดให^มีเจ^าหน^าท่ีประจํา เพ่ือให^บริการแกP

นักศึกษาท่ีมีความประสงค(จะยืมหนังสือ หรือการค̂นคว^าหรืออPานหนังสือภายในห^องสมุด นอกจากนี้ หลักสูตรยัง

สนับสนุนให^นักศึกษาได̂ใช^บริการ หนังสือท่ีศูนย(วิทยาบริการ ซ่ึงเป1นห^องสมุดประจํามหาวิทยาลัย ท่ีมีหนังสือท่ี

เก่ียวข̂องกับวิทยาศาสตร(การเกษตร ท้ังภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให^นักศึกษาได̂ค̂นคว^าศึกษา และด̂วย

สถานการณ(โควิตมีการเพ่ิมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสืบค̂นผPานชPองทางห^องสมุด และสื่อ

เรียนรู^ด^วยตัวเองอยPางเพียงพอและท่ัวถึง 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเก่ียวข̂องกับการให^บริการด̂านวิชาการป�การศึกษา 

2562 ผPานแบบสอบถาม พบวPา ความเพียงพอของหนังสือในห^องสมุด ความทันสมัยของหนังสือในห^องสมุด ความ

หลากหลายของการค̂นคว^าและความเพียงพอของสื่อการเรียนรู^ตPาง ๆ เชPน คอมพิวเตอร( ระบบอินเตอร(เน็ต

ฐานข̂อมูล และความทันสมัยของสื่ออุปกรณ(ห^องสมุด ห^องคอมพิวเตอร( ห^องสื่อเรียนรู^ด̂วยตนเอง มีระดับความพึง

ปรับปรุง/พัฒนา 
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พอใจอยูPในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับป�การศึกษา 2561 2560 และ 2559 พบวPามีระดับความพึงพอใจ

ตํ่ากวPาป�การศึกษาดังกลPาวตามลําดับ  
 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research (1,2) 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
                                                                          คณะเกษตรศาสตร( 

 
หลักสูตร 

 
ห^องปฏิบัติการและเคร่ืองมือ 

 
จัดการเรียนการสอนและการบริการ 

 
การบํารุงรักษา 

 
ประเมินความเพียงพอและความทันสมัยและการบริการ 

การดําเนินงานในปBการศึกษา 2562 
หลักสูตรได̂มีการจัดเตรียมความพร^อมด̂านห^องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการฝ�กปฏิบัติของนักศึกษา

ห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร( LA409 ประจําป�การศึกษา 2562  

โดยได̂รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ(ประจําห^องปฏิบัติการตPาง ๆ ตPอเนื่องต้ังแตP         
ป� 2559-2562 ซ่ึงเป1นครุภัณฑ(ท่ีมีความทันสมัยท่ีสามารถรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาได̂
อยPางมีประสิทธิภาพ  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด̂านห^องปฏิบัติการป�การศึกษา 2562 ผPานระบบ 
แบบสอบถาม พบวPาความสะอาดและเป1นระเป1นระเบียบของของปฏิบัติการ ขนาดของห^องปฏิบัติการ 
ประสิทธิภาพความพร^อม ความเหมาะสม ความทันสมัยและหลากหลาย รวมถึงการให^บริการและประโยชน(ท่ีได̂
จากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ(และสื่อในห^องปฏิบัติการมีระดับความพึงพอใจอยูPในระดับมาก แตPระดับความพึงพอใจ
อยูPในระดับตํ่ากวPาป�การศึกษา 2562 และ 2561 ตามลําดับ แตPยังมีเกณฑ(ความพึงพอใจสูงกวPาป�การศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research (1,5,6) 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร( 

 
หลักสูตร 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จัดการเรียนการสอนและการบริการ 

 
การบํารุงรักษา 

 
ประเมินความเพียงพอและความทันสมัยและการบริการ 

 
กราฟแสดงความพึงพอใจดHานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตMอการใหHบริการอุปกรณ�ตMาง ๆ ประจําปBการศึกษา 2562 
คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 
ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2562 

หลักสูตรจัดให^มีมีสิ่งสนับสนุนด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการให^บริการเครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับ

บริการนักศึกษาอุปกรณ(ตPาง ๆ (ชุดขยายเสียง, ลําโพงเอนกประสงค(, โปรเจคเตอร(, สาย VGA, สาย HDMI, ปลั๊ก

พPวง) มีการติดต้ังระบบเน็ตเวิร(คไร^สาย (Wireless) ท่ีนักศึกษาสามารถเข̂าถึงได̂เพ่ือให^ประโยชน(ในการศึกษา และ

ค̂นคว^าเพ่ิมเติมได̂นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย โดยศูนย(วิทยบริการยังให^บริการฐานข̂อมูลด̂านการวิจัย ท่ีนักศึกษา

สามารถเข̂าไปสืบค̂นได̂โดยไมPเสียคPาใช^จPายใดท้ังสิ้น 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด̂านการใช^บริการห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร(ป�การศึกษา 
2562 ผPานแบบสอบถาม พบวPาความครบถ̂วนเพียงพอ ความทันสมัยและประสิทธิภาพของห^องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร( ได̂แกP ความเร็วและเสถียรภาพของระบบอินเตอร(เน็ต รวมถึงความสะอาด ความเป1นระเบียบ ระบบ
ไฟฟyา ความสวPาง ความสะอาด และความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร(ท่ีพร^อมใช^งานมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูPในเกณฑ(ท่ีมาก ท้ังนี้ครอบคลุมถึงคุณภาพในการให^บริการของเจ^าหน^าท่ีห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร(ด̂วย 
ซ่ึงได̂แกP การมีมนุษย(สัมพันธ(ท่ีดี บริการด̂วยถ̂อยคําสุภาพ ให^บริการด̂วยความสะดวกรวดเร็วรวมถึงมีความรู^
ความสามารถในการให^บริการ  
เป|าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป|าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ระดับความพึงพอใจ สิ่งอานวยความสะดวกทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศจากการประเมินผPาน

แบบสอบถาม 

3.8 4.25 4.0 4.61 4.2 3.55 4.2 3.58 
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9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented (7) 

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร( 

 
หลักสูตร 

 
มาตรฐานด̂านสิ่งแวดล^อมท่ีเอ้ือตPอการจัดการเรียนการสอน 

 
จัดการเรียนการสอนและการบริการ 

 
การบํารุงรักษา 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2562 
  หลักสูตรได̂มีการระบุและใช^มาตรฐานด̂านสิ่งแวดล^อมท่ีเอ้ือตPอการจัดการเรียนการสอน เชPน จัดให^มี
แปลงทดลองงานด̂านการเกษตรศาสตร( ห^องปฏิบัติการท่ีทันสมัยพร^อมด̂วยเครื่องมือท่ีสามารถสนับสนุนการ
เรียนรู^ของนักศึกษาได̂ได̂มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดสถานท่ีให^นักศึกษาอPานหนังสือ ประชุม และ
ทํางานกลุPม ท่ีตอบสนองตPอความต̂องการของนักศึกษา ในด̂านสุขภาพ หลักสูตรให^จัดให^มีห^องพยาบาลเม่ือ
นักศึกษามีการเจ็บป�วยสามารถเข̂ารับการปฐมพยาบาลได̂เบ้ืองต̂น และจัดให^มีลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให^
นักศึกษาได̂ออกกําลังกาย สPวนมาตรฐานด̂านความปลอดภัย หลักสูตรให^ใช^อาคารสถานท่ี ท่ีติดต้ังกล^องวงจรปpด
เพ่ือปyองกันอันตรายตPอตัวนักศึกษา นอกจากนี้ในห^องปฏิบัติการยังจัดให^มีระบบ safety ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ(
รั่วไหลของสารเคมี หรือไฟไหม̂ หลักสูตรมีกระบวนการแนะนําในเรื่องการปyองกันอุบัติเหตุและ ข̂อปฏิบัติในการ
ดูแลความปลอดภัยของตัวเองในขณะการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้หากนักศึกษามีความต̂องการการบริการอ่ืน
เพ่ิมเติมสามารถร^องขอมายังหลักสูตรได̂ เชPน ห^องติวหนังสือ ห^องทํางานสPวนตัว หรือการใช^บริการนอกเหนือเวลา
ราชการ เป1นต̂น  
  จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด̂านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล^อมป�การศึกษา 2561 ผPาน
แบบสอบถาม พบวPาสภาพแวดล^อมภายในห^องเรียน ซ่ึงประกอบด̂วย แสง ความสะอาดและ การถPายเทอากาศ 
ขนาดและจํานวนห^องเรียน โตvะ เก̂าอ้ี ความพร^อมและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ(ภายในห^องเรียน 
รวมถึงภาพรวมของอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล^อมมีระดับความพึงพอใจอยูPในระดับมาก แตPจากการเปรียบเทียบ
กับความพึงพอใจรPวมกับป�การศึกษาอ่ืน ๆ เชPน 2561 และ 2560 พบวPามีระดับความพึงพอใจตํ่ากวPาป�การศึกษา
ดังกลPาวตามลําดับ แตPมีเกณฑ(ความพึงพอใจสูงกวPาป�การศึกษา 2559 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
9.1-1 รูปอุปกรณ(และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ 
9.2-1 รูปห^องสมุดประจําคณะ 
9.2-2 รายการหนังสือประจําห^องสมุด 
9.3-1 ภาพถPายห^องปฏิบัติการด̂านพืชศาสตร(และสัตวศาสตร( 
9.4-1 ภายถPายจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร( เครื่องถPายเอกสาร เครื่องเครื่องปรินท(กลาง 

เครื่องฉายโปรเจคเตอร(เคลื่อนท่ี และประจําห^องเรียน  สําหรับบริการนักศึกษา  
9.4-2 ภาพถPายจุดติดต้ังระบบเน็ตเวิร(คไร^สาย (Wireless) สําหรับนักศึกษา 
9.5-1 ภาพถPายการจัดสภาพแวดล^อมห^องอPานหนังสือ ประชุม และทํางานกลุPม  
9.5-2 ภาพถPายห^องปฐมพยาบาลเม่ือนักศึกษามีการเจ็บป�วย 
9.5-3 คูPมือแนะนําการใช^ห^องปฏิบัติการกรณีท่ีเกิดเหตุการณ(รั่วไหลของสารเคมี หรือไฟไหม̂ 

 

ผลการประเมินตนเอง AUN-9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูHทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

AUN-QA Criterion 1 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

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) 

   �    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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AUN - QA criterion 10 : Quality Enhancement 
ผลการดําเนินงาน   
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and  

development (1) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มุPงม่ันพัฒนาหลักสูตร 
และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให^ได̂บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม ELOs ของหลักสูตร ด̂วยระบบและกลไกในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีการทบทวนข̂อมูลจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย ซ่ึงเป1นหัวใจสําคัญท่ีหลักสูตรนํามาใช^ใน
การบริหารจัดการหลักสูตรให^ได̂คุณภาพ โดยมีผู^มีสPวนได̂สPวนเสียท่ีรPวมให^ข̂อมูลในการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 6 
กลุPมดังนี้ 

ผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย แบบสอบถาม สัมภาษณ� โทรศัพท� การประชุม ชMวงเวลา 

1. ศิษย(ป�จจุบัน � �  � - กPอนเปpดภาคเรียน 
- หลังสอบกลางภาค 

2. ศิษย(เกPา � � �  -ชPวงรับปริญญา 

3. บุคลากรสายสอน �   � - กPอนเปpดภาคเรียน 
- ระหวPางภาคเรียน 

4. ผู^ปกครอง    � - เปpดภาคการศึกษา 

5. สถานประกอบการ  �   - การนิเทศฝ�กงาน 
 

โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับขHอมูลผูHมีสMวนไดHสMวนเสียมาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
1. กําหนดผู^มีสPวนได̂สPวนเสียโดยอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ออกแบบเครื่องมือ และกําหนดชPองทางการรับข̂อมูลผู^มีสPวนได̂สPวนเสียโดยอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร  
3. เก็บข̂อมูลตามท่ีชPองทางท่ีได̂ออกแบบไว^โดยงานหลักสูตร  
4. รวบรวมข̂อมูล และสรุปรายงานตPอหลักสูตร โดยงานหลักสูตร 
5. หลักสูตรทําการวิเคราะห(ข̂อมูล โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ และนําประเด็นท่ีสําคัญไปปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตร 
6. หลักสูตรสื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสียในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร(บุคลากรสายสอนและสาย

สนับสนุน) 
7. กํากับติดตามผลการพัฒนาและประเมินผลเม่ือครบวงรอบป�การศึกษาโดยอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร

และงานหลักสูตร 
8. นําผลการประเมินและข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสียไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให^ดีข้ึนในป�

การศึกษาถัดไป 
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ผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร จากขHอเสนอแนะผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย 
1. ศิษย�ปnจจุบัน 

โดยในป�การศึกษา 2561 ได̂มีมติในการกําหนดประเด็นเรPงดPวนจากความต̂องการของศิษย(ป�จจุบัน ดังนี้ 
ต̂องการความเข̂มข̂นในการปฏิบัติงานฟาร(ม โดยเฉพาะในรายวิชาฝ�กปฏิบัติงานในฟาร(ม ต̂องการห^องปฏิบัติการท่ี
มีความพร^อมให^สามารถรองรับการเรียนการสอนได̂อยPางมีประสิทธิภาพและให^มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย และทันสมัยตPอการเปลี่ยนแปลง 

ในป�การศึกษา 2562 ทางคณะเกษตรศาสตร(จึงได̂พัฒนาห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร( 2 ห^องเพ่ือรองรับ
และสนับสนุนการค̂นคว^าข̂อมูลทางวิชาการในการเรียน การสอน รวมถึงการทําวิจัยและเขียนรายงาน ในการ
ค̂นคว^าข̂อมูลทางวิชาการนักศึกษาสามารถใช^บริการจากฐานข̂อมูลอิเล็กทรอนิกส(จากเครือขPายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา (Inter-University Network: UniNet) ซ่ึงประกอบด̂วย 11 ฐานข̂อมูลได̂แกP ACM Digital 
Library, IEEE/Electronic Library, Web of science, ProQuest Dissertation & Thesis Global, 
SpringerLink Journal, American Chemical Society Journal, Emerald Management, Academic 
Search Complete, EBSCO Discovery Service, Computer & Applied Science Complete และ 
ScienceDirect และมีห^องสมุดท่ีมีหนังสือทางด̂านวิทยาศาสตร(และวิทยาศาสตร(เกษตรท่ีทันสมัย  

  นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได̂จัดสรรงบสนับสนุนในการพัฒนาห^องปฏิบัติการการเรียนการสอนและวิจัยเป1น
เงิน 130,000 บาท ให^แกPห^องปฏิบัติการอารักขาพืช ห^องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว( 
ห^องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห^องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา ห^องปฏิบัติการอาหารสัตว( 
และห^องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ(จากสัตว( เพ่ือรองรับวิชาปฏิบัติการและการทําโครงการป�ญหาพิเศษของ
นักศึกษา นอกจากนั้นทางคณะได̂รับการจัดสรรครุภัณฑ(สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สําหรับการ
ฝ�กปฏิบัติงานฟาร(ม หลักสูตรได̂มีการเพ่ิมจํานวนชั่วโมงการฝ�กปฏิบัติงานเพ่ือให^นักศึกษาได̂ฝ�กทักษะมากยิ่งข้ึน 
หลักสูตรได̂ทําการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน ในป�การศึกษา 2562 พบวPา มีความพึงพอใจอยูPใน
ระดับมาก (10.1-1) 

  เนื่องจากสถานการณ( Covid-19 ในชPวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2563 ทําให^มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป1นแบบออนไลน( โดยใช^โปรแกรมสําเร็จรูป เชPน Google Classroom , Zoom 
จนสิ้นสุดภาคการศึกษา ซ่ึงแนวทางการเรียนการสอนแบบออนไลน( จะเป1นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะถูกกําหนดให^นําไปใช^ใน
ป�การศึกษา 2563  
 
2. ศิษย�เกMา 
 จากข̂อเสนอแนะของศิษย(เกPา หลักสูตรได̂จัดทําแผนและดําเนินการเพ่ิมเติมในป�การศึกษา 2562 ดังนี้  
 1. โครงการคPายภาษาอังกฤษให^กับนักศึกษากPอนจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย UMK เป1นเวลา 1 
สัปดาห(  
 2. การปรับกระบวนการเรียนให^มีการค̂นคว^าข̂อมูลด̂วยภาษาอังกฤษ เชPน ป�ญหาพิเศษ และมีการ
นําเสนองานเป1นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในบางรายวิชา เชPน รายวิชาสัมมนา  
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 3. หลักสูตรได̂ดําเนินการทํา MOU ในการพัฒนาบัณฑิตให^เป1น Young Smart Farmer และปรับ การ
จัดการเรียนการสอนให^เป1นผู^ประกอบการมากข้ึน เชPน รายวิชาด̂านการผลิตกล^วยไม̂ รายวิชาด̂านการผลิตโคเนื้อ 
 4. โครงการพาไปศึกษาดูงาน ในการประกอบธุรกิจ เชPน ตลาดไท กรุงเทพฯ สวนจิตรลดา สวนปyาผาด 
สมบัติฟาร(ม  
 5. หลักสูตรได̂ปรับแผนการจัดการเรียนสอน โดยเปpดรายวิชาชีพเลือกท่ีเพ่ิมทักษะในการเขียนโครงการ
เพ่ือเสนอตPอแหลPงทุน ในรายวิชาการวางแผนและวิเคราะห(โครงการการเลี้ยงสัตว(ผลจากการสอนรายวิชานี้ ทําให^
นักศึกษาสามารถนําโครงการท่ีได̂เขียนไปยื่นเสนอตPอธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ(การเกษตร (ธกส.) เพ่ือ
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณตPอไป 
 6. โครงการหารายได̂ระหวPางเรียน ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินการโดยให^นักศึกษาเขียนโครงการและ
นําเสนอให^คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และดําเนินการปฏิบัติด̂วยตนเองทุกข้ันตอนจนได̂ผลผลิต
และจําหนPาย 
 7. ในป�การศึกษา 2562 ได̂เปpดการเรียนการสอนทางด̂านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรโดยเปpดรายวิชา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิชาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว(  และวิชาไม̂ดอกไม̂ประดับ ซ่ึงในแตPละรายวิชาการ
ได̂มีการนําเทคโนโลยี และอุปกรณ(ท่ีทันสมัยมาใช^ในการเรียนการสอน 
 8. การปฏิบัติงานทางการเกษตรท่ีสอดแทรกตามรายวิชาตPางๆ แล^วหลักสูตรได̂เปpดทางเลือกให^นักศึกษา
ได̂มีโอกาสในการฝ�กปฏิบัติงานมากข้ึนตามความถนัดและความพร^อม โดยกําหนดแผนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกผPานรายวิชาฝ�กปฏิบัติงาน 1-3 โดยนักศึกษาท่ีเลือกแผนการเรียนนี้ 
จะต̂องปฏิบัติงานภายในรายวิชาฝ�กปฏิบัติงานท่ี 1-2 และฝ�กปฏิบัติงานภายนอก ในรายวิชาฝ�กปฏิบัติงาน 3 และ
ระหวPางปpดภาคเรียน นักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 จะต̂องฝ�กปฏิบัติงานภายนอกเพ่ิมเติม  สําหรับรูปแบบท่ีสอง เป1นแผนท่ี
เตรียมให^กับนักศึกษาท่ีมีความสนใจฝ�กสหกิจศึกษา โดยป�การศึกษา 2561 เป1นป�การศึกษาแรกท่ีทางคณะ
เกษตรศาสตร(ได̂สPงนักศึกษาไปฝ�กสหกิจท่ีประเทศอิสราเอลเป1นประจําทุกป� 
 อยPางไรก็ตาม Covid-19 ทําให^ไมPสามารถดําเนินการตามแผนได̂ โดยเฉพาะโครงการคPายภาษาอังกฤษ
ให^กับนักศึกษากPอนจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย UMK เป1นเวลา 1 สัปดาห( และโครงการพาไปศึกษาดูงาน ใน
การประกอบธุรกิจท่ีตลาดไท กรุงเทพฯ สวนจิตรลดา สวนปyาผาด สมบัติฟาร(ม ดังนั้น ในป�การศึกษา 2562 นี้ 
ทางหลักสูตรจึงไมPได̂จัดโครงการตามแผน อยPางไรก็ตามทางหลักสูตรได̂มีแผนรองรับกPอนนี้แล^วโดยให^นักศึกษาได̂
มีโอกาสไปฝ�กงานในสถานประกอบการณ(เป1นระยะเวลา 2 เดือน  
 จากผลการประเมินการบริหารหลักสูตร ป�การศึกษา 2562 จากศิษย(เกPา พบวPามีความพึงพอใจตPอ
หลักสูตรเกษตรศาสตร(อยูPในระดับมาก (3.87) และได̂มีข̂อเสนอแนะกับทางหลักสูตรดังนี้คือ 

1.  ทางด̂านหลักสูตรศิษย(เกPาอยากให^เพ่ิมเติมหลักสูตรดังนี้คือ 
- อยากให^เพ่ิมเติมหลักสูตรปริญญาโท 
- ให^เพ่ิมเติมสาขาประมง สาขาพืชสวนและสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- อยากให^มีการเน^นภาคปฏิบัติ 
- อยากให^เพ่ิมหลักสูตรการนําผลผลิตมาแปรรูปและด̂านการค̂า 
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- อยากให^เปpดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
- มีความต̂องหารให^เปpดสาขาครูเกษตร 
- ให^แยกสาขาพืชศาสตร(และสัตวศาสตร(ให^ชัดเจน 
- ให^มีความหลากหลายของวิชาเรียน 

2.  ด̂านการเพ่ิมพูนความรู^ให^กับศิษย(เกPา 
- อยากให^มีการจัดสัมมนาและพบศิษย(เกPาทุก ๆ ป� 
- อยากให^มีการอบรม ทบทวนความรู^ในทุก ๆ ด̂านรวมถึงทักษะความเป1นผู^นําและการแนะแนว 
  อาชีพให^กับศิษย(เกPา 
- อยากให^มีการรวมกลุPมกันของศิษย(เกPา เพ่ือสร^างอาชีพเสริม เชPน การทําฟาร(มแพะ แกะ 
- อยากให^เพ่ิมความเข̂มข̂นทางด̂านวิชาการและการปฏิบัติให^มากกวPานี้ 
- เน^นการปฏิบัติในห^อง LAB หรือห^องปฏิบัติการให^สมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

3.  ด̂านอ่ืนๆ 
- อยากให^การฝ�กงานของนักศึกษาป� 4 ให^อยูPเทอมสองของป� 
- อยากให^มีภาคปฏิบัติท่ีพอ ๆ กับภาคทฤษฎี 
- อยากให^มีการรับน^องแบบเกPาให^สมกับเป1นลูกเกษตร 
- สอนให^มีความรู^ด^านเกษตรจริง ๆ และสามารถปฏิบัติได̂อยPางมีคุณภาพ 
- ควรเน^นเทคโนโลยีและมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดจําหนPาย 
- อยากให^มีการแยกสาขาพืชและสัตว(ให^ชัดเจน มากกวPาเป1นแคPกลุPมเรียน 
- ควรมีการประชาสัมพันธ(คณะให^ดีกวPานี้ ให^เป1นท่ีรู^จักของจังหวัดอ่ืนบ̂าง 

 ดังนั้นในป�การศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจึงได̂มีแผนเพ่ิมโครงการเสริมหลักสูตรดังนี้ โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะ Young Smart Farmer เป1นต̂น  
3. บุคลากรสายสอนและวิจัย  
 จากข̂อเสนอแนะของบุคลากรสายสอนและวิจัยในป�การศึกษา 2561  ทางหลักสูตรจึงได̂ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามข̂อเสนอแนะในป�การศึกษา 2562 ดังนี้ ปรับรูปแบบการนิเทศใหมP โดยเพ่ิมชPองทางการประเมิน
การสอน โดยผPานการสัมภาษณ(นักศึกษา และเพ่ิมระยะเวลาการนิเทศการสอนของรายวิชานั้น ๆ ได̂ตลอดภาค
การศึกษา เพ่ิมห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร(จํานวน 40 เครื่อง สําหรับการสืบค̂น และให^อาจารย(บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย และโครงการท่ีได̂รับ เพ่ือแก̂ไขป�ญหาความไมPเพียงพอของอุปกรณ(และสารเคมีในการ
จัดการเรียนการสอน และมีมาตรการในการจัดสรรงบประมาณให^กับการเรียนการสอน โดยเน^นรายวิชาท่ีมีความ
จําเป1น และสําคัญตPอคุณภาพของบัณฑิตมากเป1นอันดับแรก เชPนรายวิชาป�ญหาพิเศษได̂รับงบประมาณสนับสนุน
จํานวน 800 บาทตPอโครงการ เป1นต̂น  
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตPอการจัดการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2562 จากข̂อมูลสะท̂อนกลับ
ของบุคลากรสายสอน พบวPา มีความพึงพอใจอยูPในระดับปานกลาง และมีข̂อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ ให^มีการ
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ควบคุมติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยPางสมํ่าเสมอ สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป1นต̂น ทางหลักสูตรจึงได̂นําข̂อเสนอแนะนี้ไปปรับในแผนป�การศึกษา 2563 ดังนี้  
1. กPอนเปpดภาคเรียนนอกจากการสPง มคอ. 3 และ มคอ.4  อาจารย(ผู^สอนจะต̂องสPงเอกสารการสอนให^แกPประธาน
หลักสูตร ทุกรายวิชา  
2. เพ่ิมจํานวนงบประมาณอุดหนุนป�ญหาพิเศษ เป1น 1,200 บาทตPอโครงการ 
3. จัดสPงคะแนนดิบของทุกรายวิชา 
4. บุคลากรสายสนับสนุน 
 จากข̂อเสนอแนะของบุคลากรสายสนับสนุนในป�การศึกษา 2561 ดังนี้ 
  ให^มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด̂านความก̂าวหน^าในตําแหนPงหน^าท่ีและให^ท่ีทํางานสร^าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือตPอการปฏิบัติงาน และอยูPรPวมกันอยPางมีความสุข  
 ในป�การศึกษา 2562 หลักสูตรไดHใหHความสําคัญกับความกHาวหนHาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนการเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึนหลักสูตรและคณะ จะสนับสนุนในเรื่องของเวลา งบประมาณ 
และการพัฒนาตนเองให^กับบุคลากรท่ีมีอายุงานท่ีสามารถเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึนได̂โดยในป�การศึกษา 2561 มี
บุคลากรท่ีพร^อมเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึนจํานวน 3 ทPาน ขณะนี้อยูPระหวPางการเตรียมเอกสาร 
 2. คณะได̂จัดทํากรอบอัตรากําลังเพ่ือขออนุมัติบรรจุบุคลากรสายสนับสนุน เม่ือได̂กรอบอัตรากําลังก็
จะแจ^งให^บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความสนใจบรรจุในตําแหนPงดังกลPาว โดยจะพิจารณาจากความรู^ความสามารถ 
ประสบการณ(ในการทํางานในการพิจารณาบรรจุในแตPละตําแหนPง หรือ การเปpดสอบบรรจุตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหากบุคลากรมีความรู^ความสามารถก็จะสามารถเข̂าบรรจุในตําแหนPงงานดังกลPาวได̂ 
 3. หลักสูตร ได̂สร^างบรรยากาศในการปฏิบัติงานรPวมกันโดยการกิจกรรมการจัดการความรู^ โดยให^
ผู^ปฏิบัติงานมีสPวนรPวมในการแสดงศักยภาพ  
 4. คณะได̂มีการประชุมประจําเดือน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และได̂สอบถามถึงป�ญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. ผูHปกครอง  
 จากข̂อเสนอแนะในคราวประชุมผู^ปกครองในป�การศึกษา 2562 พบวPาผู^ปกครองมีความคาดหวังวPาเม่ือ
สําเร็จการศึกษา บัณฑิตมีความสามารถสอบเข̂าทํางานในระบบราชการและเอกชนได̂อยูPในระดับมากท่ีสุด รวมถึง
ความสามารถเป1นผู^ประกอบการได̂ เป1นท่ียอมรับของครอบครัว สังคมและเพ่ือนๆ ในการนี้คณะได̂จัดต้ังแผนการ
ติวเข̂มและเตรียมความพร^อมสําหรับการสอบเข̂า ก.พ. ให^กับนักศึกษาท่ีสนใจ แตPเนื่องจากสถานการณ( COVID-
19 ทําให^ไมPสามารถจัดติวได̂ ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงได̂ทําแผนรองรับโครงการติว นักศึกษาเพ่ือสอบ กพ. ในป�
การศึกษา 2563  
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6. สถานประกอบการ 

 ในป�การศึกษา 2562 หลักสูตรได̂รับข̂อมูลสะท̂อนกลับจากผู^ใช^บัณฑิตและสถานประกอบการในการ

พัฒนาหลักสูตรผPานระบบและกลไกท่ีได̂วางไว^ ผลจากการวิเคราะห(พบวPาต̂องมีการพัฒนาหลักสูตรในประเด็นท่ี

สําคัญ ดังนี้  

1. ควรผลิตบัณฑิตให^มีความชํานาญด̂านทักษะ ปฏิบัติ เนื่องจากจําเป1นตPอการปฏิบัติงานหลักสูตรได̂ให^

อาจารย(ผู^สอนเน^นการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนในรายวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติทักษะภายในคณะแตPมีข̂อจํากัดในเรื่องของ

ความพร^อมของอุปกรณ(ท่ีใช^ในการฝ�กงานภาคสนาม จึงได̂มีความรPวมมือกับสถานประกอบการในการสPงนักศึกษา

ออกไปปฏิบัติงาน ในรายวิชาปฏิบัติงาน 2 และ วิชาปฏิบัติงาน 3 เพ่ือให^บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได̂ตามวิชาชีพ

ท่ีตัวเองจบการศึกษา 

2. ควรสร^างความเป1นผู^นําให^บัณฑิตกPอนจบการศึกษาหลักสูตรได̂ให^อาจารย(ผู^สอนเน^นการสร^างความ

เป1นผู^นําให^กับบัณฑิต เชPน การทํางานเป1นทีม การแสดงออก โดยการสอดแทรกเข̂าไปในกระบวนการเรียนการ

สอนในทุกรายวิชาเพ่ือให^บัณฑิตมีความเป1นผู^นํา นอกจากนี้หลักสูตรได̂มีการอบรมความเป1นผู^นําให^กับนักศึกษา

กPอนจบการศึกษา 

3. ควรเน^นเรื่องความอดทนและขยัน หลักสูตรได̂ฝ�กความอดทน และความขยันของนักศึกษา โดยการ

เพ่ิมชั่วโมงการปฏิบัติงาน การอบรมและการสร^างความขยันโดยการมอบหมายงาน การติดตามความก̂าวหน^าใน

งาน และกระตุ̂นให^เกิดการทํางานให^บรรลุผลสําเร็จเป1นระยะๆ โดยอาจารย(ผู^สอนเพ่ือปลูกฝ�งความอดทนและ

ความขยันให^กับนักศึกษาและประเมินโดยอาจารย(ประจําวิชา 

4. ควรพัฒนาทักษะด̂านการสื่อสาร หลักสูตรได̂มีการประชุมอาจารย(ผู^สอนและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนท่ีให^เน^นการเขียน และการนําเสนองานโดยใช^ภาษาไทยในการสื่อสาร และให^อาจารย(ผู^สอนเพ่ิมเติมลงไป

ใน มคอ. 3 และ 4 พร^อมกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการเรียนการสอน โดยเน^นการสื่อสาร

การใช^ภาษาไทย และประเมินความสามารถโดยดูจากพัฒนาการของนักศึกษา โดยอาจารย(ผู^สอนทุกรายวิชา 

โดยเฉพาะอยPางยิ่งรายวิชาสัมมนา กับวิชาป�ญหาพิเศษ อยPางเข̂มข̂น  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู^ใช^บัณฑิตและสถานประกอบการ ในการดําเนินงานของหลักสูตร 

ป�การศึกษา 2562 พบวPาความพึงพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตร อยูPในระดับมาก มีคPาเฉลี่ย 4.13 

10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
หลักสูตรได̂วางระบบและกลไกในการประเมินผลการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให^มีการพัฒนา

คุณภาพอยPางตPอเนื่องไว^ ดังนี้ 
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2) 

2. อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย(ผู^สอน 

3. รายวิชา (มคอ.3, 4) โดยอาจารย(ผู^สอน/อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การเรียนการสอนโดยอาจารย(ผู^สอน/อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

5. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5, 6)โดยอาจารย(ผู^สอน 

6. ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)โดยอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

7. การปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมินทุกป�/การประเมินคุณภาพหลักสูตร IQA ตามเกณฑ( 

AUN-QA/ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป� ตามข̂อบังคับของ สกอ. 

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได̂รับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( ตามเกณฑ(มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ป� พ.ศ.2558 ท่ี สกอ. ให^

การรับรอง วันท่ี 23 มกราคม 2559 หลักสูตรได̂รับการออกแบบหลักสูตรให^สะท̂อนความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิต

ด̂านวิทยาศาสตร(การเกษตรและมุPงม่ันในการจัดการเรียนการสอนให^บรรลุผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ELOs ของหลักสูตร โดยได̂มีการทบทวน ELOs ของหลักสูตรเป1นประจําทุกป� ต้ังแตPป�การศึกษา 2558-2560 

ตามท่ีระบุไว^ใน AUN-QA criterion ท่ี 1 เพ่ือให^เป1นไปตามความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิต และสถานการณ(ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป โดยในป�การศึกษา 2562 มี ELOs ของหลักสูตรจํานวน 5 ข̂อ และได̂วางระบบและกลไกให^มีการ

ขับเคลื่อนรPวมกันทุกภาคสPวนท่ีเก่ียวข̂อง โดยอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการประชุมชี้แจงแผนการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือกําหนดรายวิชาท่ีจะเปpดในภาคการศึกษานั้น ๆ รPวมกับอาจารย(ผู^สอนท่ีรับผิดชอบ

รายวิชา เพ่ือสื่อสาร ทําความเข̂าใจ ในเรื่องทิศทาง และเปyาหมายในการจัดการเรียนการสอน ในแตPละภาค

การศึกษา 

กPอนเปpดภาคการศึกษาอาจารย(ประจําหลักสูตรจะประชุมรPวมกัน เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

การจัดทําแผนการเรียนในแตPละชั้นป� ตามท่ีได̂ระบุไว^ใน มคอ. 2 และมีการปรับปรุงให^ทันสมัย และยืดหยุPนตาม

ข̂อเสนอแนะของนักศึกษา และอาจารย(ผู^สอน พร^อมกําหนดอาจารย(ผู^รับผิดชอบรายวิชาในแตPละภาคการศึกษา 

โดยในป�การศึกษา 2559-2562 หลักสูตรได̂มีการปรับการกระจายของรายวิชาวิทยาศาสตร(พ้ืนฐาน ไปยังชั้นป�ท่ี   

2-4 เพ่ือลดการตกออกของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 เนื่องจากไมPผPานรายวิชาด̂านวิทยาศาสตร(พ้ืนฐาน หลังจากอาจารย(

ผู^สอนได̂รับทราบรายวิชาแล^วก็จะนําไปจัดทํา มคอ. 3 และ 4  ตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร และนํามา

วิพากษ(รPวมกับอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงแก̂ไขตามข̂อเสนอแนะของอาจารย(นิเทศสอนให^ดียิ่งข้ึน 

ท้ังกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการออกแบบการสอน กระบวนการประเมินผลโดยในป�การศึกษา 

2559-2562 หลักสูตรได̂ปรับให^อาจารย(ผู^สอนพัฒนาการเรียนการสอนท่ีหลากหลายวิธี เชPน OBE, Project Base 
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Learning, Active Learning Outcome เพ่ือมุPงสูP ELOs ของหลักสูตร 

จากนั้น อาจารย(ผู^สอนจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 และ 4 และอาจารย(ผู^สอนจะถูก

นิเทศการสอนจากอาจารย(ท่ีมีประสบการณ(ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให^ข̂อเสนอแนะ และปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให^ดีข้ึน และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย(ผู^สอนจะจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ 6) ภายใน 15 วัน หลังจากสอบปลายภาคและหลักสูตรจะประชุมรPวมกับ

อาจารย(ผู^สอนเพ่ืออนุมัติผลการเรียนในแตPละรายวิชา ติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาในแตPละชั้นป� 

รวมท้ังหารือแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปเป1นประจําทุก ๆ ภาคป�

การศึกษา โดยในป�การศึกษา 2562 หลักสูตรได̂นําข̂อมูลปyอนกลับจากอาจารย(ผู^สอน นักศึกษา ไปพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือให^บรรลุ ELOs ของหลักสูตร  

เม่ืออาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตรได̂รับรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ 6) จาก

อาจารย(ผู^สอน หลักสูตรก็จะนํามาทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกภาคการศึกษาเพ่ือนํา

ข̂อเสนอแนะจากนักศึกษา อาจารย(ผู^สอน และผู^มีสPวนได̂สPวนเสียภายนอก เชPน ผู^ใช^บัณฑิต รายงานตPอ กอง

สPงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หลังจากปpดภาคเรียนภายใน 30 วัน จากนั้น ก็จะนําเข̂าสูP ท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือนําข̂อเสนอแนะไปพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ ภาคการศึกษา  

ผลการดําเนินงาน ในป�การศึกษา 2562 หลักสูตรได̂พัฒนาอาจารย(ผู^สอนและผู^รับผิดชอบหลักสูตรเรื่อง

การออกข̂อสอบและการวัดผลประเมินผลท่ีมุPงสูPผลสัมฤทธิ์ ELOs ของหลักสูตร โดยการสPงบุคลากรเข̂ารPวมอบรม

กับกองสPงเสริมวิชาการ และพบวPาอาจารย(ผู^สอนมีความรู^ความเข̂าใจในการออกข̂อสอบและการวัดผลประเมินผล

ท่ีมุPงสูP ELOs ของหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน  

และได̂ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช^เกณฑ( AUN-QA จํานวน 11   ตัว

บPงชี้ โดยในป�การศึกษา 2559-2562 หลักสูตรได̂คะแนนผลการประเมินอยูPท่ีระดับ 3 ในป�การศึกษา 2561 ซ่ึงจะ

นําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรในแตPละประเด็นตัวบPงชี้ให^มีคุณภาพการดําเนินของหลักสูตรให^ดียิ่งข้ึนในป�

การศึกษา 2563  

ในทุก ๆ ป� หลังสิ้นสุดป�การศึกษาหลักสูตรเปpดรับข̂อเสนอแนะจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสียจากทุกภาคสPวน 

เพ่ือนํามาพัฒนา และให^สอดรับกับความต̂องการ และทันตPอสถานการณ(ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูPตลอดเวลา เชPน 

นโยบาย ความต̂องการของตลาดแรงงาน 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการทบทวนคุณภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานของปริญญาตรี ป� พ.ศ.2558 เชPน 

คุณสมบัติของอาจารย(ประจําหลักสูตร คุณภาพของอาจารย( การปฐมนิเทศอาจารย(ใหมP การสPงเสริมการทํางาน

วิจัย การพัฒนาความรู^ความสามารถให^แกPคณาจารย(ในการสอน วัดผลและประเมินผล 

 



 114 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2562 

ระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร (ทุก 5 ปB) 

1. สํารวจความต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย (ผู^ใช^บัณฑิต, ศิษย(เกPา, บุคลากรสายสอน, บุคลากรสาย 

   สนับสนุน ศิษย(ป�จจุบัน ผู^บริหาร ผู^ปกครอง) 

2. รวบรวมและวิเคราะห(ข̂อมูลโดย คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

3. จัดทํารPางหลักสูตรฉบับปรับปรุงท่ีสะท̂อนความต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 

4. การวิพากษ(และเปpดรับข̂อเสนอแนะจากผู^ใช^บัณฑิต 

5. แก̂ไข ปรับปรุงตามข̂อเสนอแนะของผู^ใช^บัณฑิต 

6. ดําเนินการขออนุมัติหลักสูตร ตาม สกอ. 

7. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป1นหลักสูตรท่ีถูก

ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 และมีกระบวนการปรับปรุงให^เกิดความทันสมัยตามความต̂องการ

ของผู^ใช^บัณฑิต และสถานการณ(ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได̂ในอนาคต ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในภาคผนวก ค หน^า 101-

135 ในเลPมหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรจะเข̂าสูPการปรับปรุงรอบ 5 ป� อีกครั้งในป�การศึกษา 2564 

ในการดําเนินงานหลักสูตรได̂เก็บรวบรวมข̂อมูลจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในทุก ๆ ป� เป1นฐานข̂อมูลท่ี

จะนําไปใช^ในการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีได̂วางไว^ นอกจากนั้น หลักสูตรยังได̂มีการประเมิน

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร พบจุดแข็ง และจุดอPอน คือจากกระบวนการท่ีได̂ดําเนินการ หลักสูตรมีการประเมิน

กระบวนการบางกระบวนการ เชPน กระบวนการสํารวจความต̂องการบัณฑิตจากผู^ใช^บัณฑิต พบวPา ผู^ใช^บัณฑิตไมP

ตอบแบบประเมิน ทําให^ขาดข̂อมูล หลักสูตรจึงแก̂ไขด̂วยการเพ่ิมชPองทางการติดตPอ โดยติดตPอผPานทางโทรศัพท( 

สัมภาษณ(การเข̂าพบรายบุคคลเพ่ือสอบถามข̂อมูลเพ่ือให^ได̂ข̂อมูลท่ีตรงกับความต̂องการมากท่ีสุดในการไป

ปรับปรุงหลักสูตร 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร(มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู^เรียนอยPางตPอเนื่อง เพ่ือให^ม่ันใจวPากระบวนการดังกลPาวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล^องกับผลการ
เรียนรู^ท่ีคาดหวัง โดยคณะเกษตรศาสตร(ได̂มีแผนการจัดทําระบบและในการกําหนดผู^สอน และการติดตามตรวจสอบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได̂ดําเนินการกํากับติดตามให^อาจารย(ผู^สอนและอาจารย(ประจํา
หลักสูตรทุกคนจัดทําและสPงแผนการจัดการเรียน มคอ. 3 หรือ 4 ทุกรายวิชากPอนเปpดการศึกษา การเรียนท่ี 1 ป�
การศึกษา 2561 สPงฝ�ายวิชาการของคณะ และแจ^ง มคอ. 3 ให^กับนักศึกษาได̂ทราบการกํากับกระบวนการเรียน
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การสอนด̂วย โดยดําเนินการนิเทศการสอนหลังจากท่ีอาจารย(ผู^สอนได̂เริ่มดําเนินการสอนตามท่ีได̂รับมอบหมาย 
เพ่ือกํากับติดตามให^ดําเนินการสอนตาม มคอ. 3 หรือ 4   
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร(มีแผนการใช^ผลงานวิจัยเพ่ือสPงเสริมการเรียนการ
สอนซ่ึงได̂มีกระบวนการนําผลงานวิจัยทางด̂านเกษตรมาใช^เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยการบูรณา
การการเรียนการสอนโครงการวิจัยกับการเรียนการสอน โดยได̂มีแผนการนําผลงานวิจัยมาใช^ปรับปรุงโดยการ
สอดแทรกองค(ความรู^ท่ีได̂จากการศึกษาวิจัยเข̂าไปใน มคอ.3 
 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement (5)  

 คณะเกษตรศาสตร(ได̂ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^เก่ียวกับห^องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร(ของภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร(ซ่ึงสามารถสรุปได̂วPาการเข̂าใช^บริการ
ห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร( LA409 คณะเกษตรศาสตร( มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( นักศึกษามีความพึง
พอใจโดยรวมอยูPในระดับ มาก และมีข̂อเสนอแนะดังนี้ 1. อยากให^มีอินเทอร(เน็ตเร็วกวPานี้ 2. ทําความสะอาดห^อง
คอมบPอย ๆ 3. ปรับปรุงห^องให^กว^าง และปรับปรุงอินเทอร(เน็ต 4. อยากให^มีชุดหูฟ�งสําหรับการชมวีดีโอ เนื่องจาก
ในห^องเรียนมีนศ.จํานวนมาก บางคาบท่ีต̂องศึกษาข̂อมูลจากวีดีโอแตPไมPสามารถฟ�งได̂เลยเพราะมีเสียงรบกวน
ตลอดการเรียน 5. อินเทอร(เน็ตช^าเกินไป ทําให^ค̂นคว^าข̂อมูลไมPคPอยได̂ 6. คอมพิวเตอร(บางเครื่องช^าเกินไป 
  นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร(ยังมีแผนการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ (ห^องสมุดและการ
ให^บริการผู^เรียน) และมีการพัฒนาคุณภาพเป1นระยะ โดยหลักสูตรได̂มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ ดังนี้ 
 1. สิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน (ห^องเรียนและอุปกรณ(ในห^องเรียน) พบวPามีความเพียงพอโดย
หลักสูตรได̂จัดเตรียมห^องเรียนสําหรับนักศึกษาเชPนท่ีนั่งเรียนโปรเจกเตอร(ท่ีสามารถมองเห็น โดยมีห^องเรียน
จํานวนท้ังหมด 5 ห^อง (LA404, LA402, LA403, LA404, LA405, LA406, LA410, LA505) และตึกคณะ
เกษตรศาสตร( 
       2. ห^องสมุด ท่ีมีหนังสือและตําราเพ่ือให^นักศึกษาได̂ค̂นคว^านักศึกษาท่ีเข̂ามาเรียนในหลักสูตรสามารถใช^
ทรัพยากรในห^องสมุดกลางท่ีศูนย(วิทยาบริการ และห^องสมุดคณะ  

 3. ห^องปฏิบัติการหลักสูตรมีห^องปฏิบัติการท่ีจัดเตรียมเครื่องมือพร^อมใช^งานเพ่ือรองรับการทําวิจัยท่ี
นักศึกษาสนใจอาทิเชPน 

1) ห̂องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 

2) ห̂องปฏิบัติการโรคพืช 
3) ห̂องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช 
4) ห̂องปฏิบัติการโภชนศาสตร(สัตว( 
5) ห̂องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา และการปรับปรุงพันธุ(สัตว( 
6) ห̂องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา 
7) ห̂องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
8) ห̂องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ(จากสัตว( 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement (6) 
หลักสูตรมีแผนการประเมินการสอนสําหรับวิชาตPาง ๆ ทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร(ยังมี

ระบบคําร^องด̂านตPาง ๆ ท่ี http://agri.pnu.ac.th/ซ่ึงเป1นชPองทางให^นักศึกษาสามารถสPง คําร^อง ความคิดเห็น 
หรือข̂อเสนอแนะมายังหลักสูตรและท่ี Website 
ท่ี https://www.facebook.com/groups/302441223217144/ ซ่ึงเป1นชPองทางติดตPอรับขPาวสารและให^
คําแนะนําแกPนักศึกษา รวมท้ังเป1นชPองทางในการติดตPอสื่อสารกับศิษย(เกPาของคณะเกษตรศาสตร(อีกด̂วยโดย
หลักสูตรได̂พัฒนาระบบการรับข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสียของหลักสูตร (ผู^เรียนอาจารย(บุคลากรสาย
สนับสนุนศิษย(เกPาและผู^ใช^บัณฑิต) อยPางมีระบบโดยได̂รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเป1นระยะซ่ึงเป1นสิ่งท่ี
สําคัญท่ีจะทําให^หลักสูตรได̂รับรู^ผลการดําเนินการในด̂านตPางๆเพ่ือนํามาใช^ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรซ่ึงมีระบบการ
รับข̂อมูลประเมินการดําเนินการของหลักสูตรในด̂านตPางๆอยPางสมํ่าเสมอและนําข̂อมูลปyอนกลับมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอยPางเป1นรูปธรรมโดยหลักสูตรมีการระบบปyอนกลับเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรซ่ึงมีแผนดังนี้ดังนี้ 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากผู^เรียนจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ( 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากอาจารย(และบุคลากรจาก มคอ. แบบสอบถามและการสัมภาษณ( 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากศิษย(เกPาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ( 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากผู^ใช^บัณฑิต จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ( 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากผู^ปกครอง จากแบบสอบถามและการประชุมผู^ปกครอง 
โดยผลท่ีได̂จากการประเมินระบบการรับข̂อมูลปyอนกลับพบวPาเป1นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ได̂ข̂อมูล

ปyอนกลับตามความเป1นจริงและครอบคลุมผู^มีสPวนได̂สPวนเสียในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
รายการเอกสาร  

หลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
10.1-1 รายงานการประชุมคณะ 
10.1-2 รายงานผลการประเมินความคาดหวังของผู^ปกครอง ประจําป�การศึกษา 2562 
10.1-3 รายงานผลความพึงพอใจของผู^ใช^บัณฑิตตPอการปฏิบัติงาน ประจําป�การศึกษา 2562 
10.1-4  รายงานผลประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ตPอการจัดการเรียนการสอน 

ประจําป�การศึกษา 2562 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist Level 
1 2 3 4 5 6 7 

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) 

  �     

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN - QA criterion 11 : Output 
ผลการดําเนินงาน 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement (1) 
 หลักสูตรมีกํากับดูแล ควบคุม และติดตามการสําเร็จการศึกษา และการตกออกของนักศึกษาในแตPละชั้นป� 
และด̂วยการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตป�ตตานี เพ่ือ
เป1นคูPเปรียบเทียบสมรรถนะ เพ่ือทําการวิเคราะห(ถึงสาเหตุของการสําเร็จการศึกษา และการตกออกของนักศึกษา
ผPานทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอตPอรองคณบดีฝ�ายวิชาการ และเสนอคณบดีเพ่ือนําป�ญหา
ดังกลPาวเข̂าสูPคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร(ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เพ่ือวิเคราะห(หาสาเหตุและ
แนวทางการแก̂ไขอยPางใกล^ชิด รวมถึงได̂มีการกํากับติดตามผลการเรียนของนักศึกษาผPานทางอาจารย(ท่ีปรึกษาใน
แตPละชั้นป� จากการรวบรวมข̂อมูลเอกสารหลักฐานท่ีผPานมาต้ังแตPป�การศึกษา 2558-2562 พบวPา มีอัตราการสอบ
ผPานอยูPท่ี ร^อยละ 53.23, 65.00, 48.39, 49.38 และ 22.81 ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุท่ีนักศึกษามีแนวโน^มการสําเร็จ
การศึกษาท่ีลดลงเป1นผลเนื่องมาจากนักศึกษามีอัตราการตกออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนโดยพบวPานักศึกษารหัสแรกเข̂า 2555 
– 2559 มีอัตราการตกออกอยูPท่ี 46.77, 35.00, 51.61, 50.61 และ 68.42 ตามลําดับ แตPอยPางไรก็ตามด̂วยการ
ขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร( จึงมีผลให^นักศึกษารหัสแรกเข̂า 2560 – 2552 มี
แนวโน^มการตกออกท่ีลดลง โดยมีคPาเทPากับร^อยละ 39.92, 15.27 และ 5.88 ตามลําดับ โดยพบวPาสาเหตุการตก
ออกชPวงหลัง ๆ มาจากนักศึกษามีผลการเรียนท่ีตํ่า และนักศึกษาสอบติดทหาร ในสPวนผลการเรียนตํ่าหลักสูตรได̂
จัดโครงการและมาตรการเพ่ือแก̂ไขป�ญหาดังกลPาวเป1นท่ีเรียบร^อยแล^ว ซ่ึงแสดงให^เห็นถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในบริหารงานเพ่ือลดการตกออกของนักศึกษา สPวนการเปรียบเทียบสมรรถนะกับคณะวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตป�ตตานี ขณะนี้เป1นการแพรPระบาดของสถานการณ(โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนPา 2019 จึงทําให^มีการประชุมเพ่ือเทียบเคียงเป1นไปได̂อยPางลPาช^า แตPทางหลักสูตรผPานทางคณบดี
คณะเกษตรศาสตร( ได̂มีการประสานงานด̂วยวาจา และผPานทางบันทึกข̂อความเป1นท่ีเรียบร^อยแล^ว สําหรับ
นักศึกษารหัส 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียนในป�การศึกษา 2562 พบวPาบางสPวนไมPสามารถจบตามระยะเวลาได̂เนื่อง
ด̂วยสถานการณ(โควิด-19 ทําให^นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาป�ญหาพิเศษทํางานวิจัยไมPเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และทางหลักสูตรได̂ประสานและดูแลอยPางใกล^ชิดผPานทางอาจารย(ท่ีปรึกษาป�ญหาพิเศษแล^ว 
 

ตาราง AUN.11.1 การสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร 
รหัสแรกเขHา จํานวนรับในรุMน จํานวนนักศึกษาท่ีจบ นักศึกษาตกคHาง จํานวนนักศึกษาท่ีพHนสภาพ  

2555 62 33 0 29 
2556 60 39 0 21 
2557 93 45 0 48 
2558 81 40 0 41 
2559 57 13 5 39 
2560 65 - - 21 
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2561 72 - - 11 
2562 51 - - 3 

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement (1) 
หลักสูตรได̂มีการเก็บข̂อมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยงาน

ทะเบียนนักศึกษา ต้ังแตPป�การศึกษา 2556-2559 โดยต้ังเปyาหมายให^นักศึกษาท่ีเข̂าศึกษาสามารถจบการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมPน^อยกวPาร^อยละ 95 จากข̂อมูลพบวPา นักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด
เทPากับร^อยละ 67, 82, 87, 100 และ 87 ตามลําดับ สําหรับนักศึกษาท่ีเข̂ามาป� 2559 ท่ีจบการศึกษาช^ากวPา
กําหนดอันเนื่องมาจากสถานการณ(โควิด-19 ทําให^นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาป�ญหาพิเศษทํางานวิจัยไมP
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนด และทางหลักสูตรได̂ประสานและดูแลอยPางใกล^ชิดผPานทางอาจารย(ท่ีปรึกษา
ป�ญหาพิเศษแล^ว 

 

ตาราง AUN 11.2  จํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลาตPางๆ 

รหัสแรกเขHา 
จํานวนนักศึกษาท่ีจบภายในระยะเวลา 

< 4 ปB 4 ปB > 4 ปB 

2555 0 22 11 
2556 0 32 7 
2557 - 39 6 
2558 - 39 - 
2559 - 13 5 
2560 - - - 
2561 - - - 
2562 - - - 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 

หลักสูตรได̂มีการเก็บข̂อมูลการได̂งานทําของนักศึกษา โดยใช^แบบสอบถาม จําแนกเป1น 1) จํานวนบัณฑิต
ท้ังหมด (นับต้ังแตPวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให^สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษานั้น) 2) จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา
พร^อมเงินเดือนเริ่มต̂นหรือรายได̂ประจําจากการเป1นผู^ประกอบการ 3) ข̂อมูลบัณฑิตท่ีศึกษาตPอระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยงานทะเบียนและวัดผลเป1นผู^จัดเก็บรวบรวมข̂อมูล ประจําป�การศึกษา 2559 ถึงป�การศึกษา 2561 พบวPา
จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป�การศึกษา 2559 – 2561 มีจํานวน 38, 33 และ 45 คน ตามลําดับ มีงานทําหลัง
จบการศึกษา 27, 19 และ 20 คน คิดเป1นร^อยละ 71.05, 57.58 และ 42.22 ตามลําดับ โดยในป�การศึกษา 2559 
- 2561 ดําเนินการธุรกิจอิสระหรือเป1นเจ^าของกิจการ 2, 3 และ 6 คน คิดเป1นร^อยละ 7.41, 15.79 และ 30.00 
ตามลําดับ บัณฑิตท่ีจบมีแนวโน^มท่ีจะประกอบอาชีพธุรกิจอิสระหรือเป1นเจ^าของกิจการ เพ่ิมสูงข้ึน แตPจากการรับ
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ฟ�งป�ญหาด̂วยวาจาเบ้ืองต̂นพบวPา การประกอบอาชีพธุรกิจอิสระหรือเป1นเจ^าของกิจการ ขาดแหลPงป�จจัยด̂าน
เงินทุนเป1นอยPางมาก ซ่ึงได̂ประสานงานกับทางด̂านธนาคารเกษตรและสหกรณ( สาขานราธิวาส เพ่ือเป1นแหลPง
เงินทุนดอกเบ้ียตํ่าให^นักศึกษาเป1นท่ีเรียบร^อยแล^ว ข̂าราชการ/เจ^าหน^าท่ีหนPวยงานของรัฐ 3, 5 และ 5 คน คิดเป1น
ร^อยละ 11.11, 26.32 และ 25.00 ตามลําดับ บัณฑิตท่ีมีงานทําเป1นพนักงานบริษัท/องค(กรธุรกิจเอกชน 16, 11 
และ 9 คน คิดเป1นร^อยละ 59.26, 57.89 และ 45.00ตามลําดับ อ่ืนๆ 7, 1 และ 0 คน คิดเป1นร^อยละ 25.93, 5.26 
และ 0.00 ตามลําดับ และบัณฑิตท่ีได̂งานทําได̂รับเงินเดือนไมPตํ่ากวPา 12,490 บาทตPอเดือน จํานวน 5 คน คิดเป1น
ร^อยละ 25.00 จากผลการวิเคราะห(พบวPา อัตราการมีงานทําและ โดยหลักสูตรได̂กําหนดเปyาหมายให^นักศึกษาท่ี
จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร(ได̂งานทําไมPน^อยกวPาร^อยละ 95 และรายได̂ของนักศึกษาไมPตํ่ากวPา 12,490 
บาทตPอเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนท่ีสํานักงานคณะกรรมการข̂าราชการพลเรือนรับรองเม่ือป� พ.ศ. 
2557 ท่ีกําหนดคุณวุฒิปริญญาตรีรับเงินเดือนข้ันตํ่า 12,490 บาทตPอเดือน ซ่ึงนําข̂อมูลของบัณฑิตท่ีได̂งานทําหรือ
มีกิจการของตนเองท่ีมีรายได̂ประจํามาเทียบกับจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป�การศึกษานั้น เพ่ือคํานวณ
เป1นร^อยละของผู^มีงานทํา เพ่ือทําการวิเคราะห(และปรับปรุงหลักสูตรตPอไปหรือชี้แจงให^นักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการกรอกข̂อมูลการได̂งานทําให^ถูกต̂อง เนื่องจากสPงผลตPอคุณภาพของหลักสูตร เชิญสถานประกอบการมาจัด
งาน Job Fair เพ่ือให^นักศึกษามีชPองทางในการสมัครงาน จัดฝ�กอบรมการเขียน Resume ให^ถูกต̂องและโดดเดPน 
เพ่ือใช^สมัครงาน หรือ จัดฝ�กอบรมทักษะท่ีจําเป1นในการทํางาน และฝ�กอบรมบุคลิกภาพเพ่ือการสัมภาษณ(งาน 

หมายเหตุ:  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา หมายถึง ผู^ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีได̂งานทําหรือมี
กิจการของตนเองท่ีมีรายได̂ประจําภายในระยะเวลา 1 ป� นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาโดยไมPนับรวมผู^ท่ีศึกษาตPอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร^างรายได̂เข̂า
มาประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได̂  

จากจํานวนบัณฑิตท่ียังไมPมีงานทําในป�การศึกษา 2559 จํานวน 8 และ ยังไมPประสงค(ทํางาน 1 คน รอฟ�ง
คําตอบจากหนPวยงาน 1 คน หางานทําไมPได̂ 4 คน อ่ืน ๆ 1 คน ป�การศึกษา 2560 จํานวน 12 คน เนื่องจากยังไมP
ประสงค(ทํางาน 5 คน รอฟ�งคําตอบจากหนPวยงาน 5 คน อ่ืนๆ ไมPระบุ จํานวน 2 คน และป�การศึกษา 2561 
จํานวน 8 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 

and benchmarked for improvement (2) 
 หลักสูตรมีกํากับดูแล ควบคุม และติดตามการสPงเสริมการผลิตและเผยแพรPผลงานวิชาการของนักศึกษา 

และด̂วยการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตป�ตตานี เพ่ือ
เป1นคูPเปรียบเทียบสมรรถนะ เพ่ือสร^างโอกาสการเรียนรู^ท่ีสPงเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และให^บรรลุผล
การเรียนรู^ท่ีคาดหวังไว^ผPานทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอตPอรองคณบดีฝ�ายวิชาการ และเสนอ
คณบดี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) การนําเสนอผลงานของนักศึกษาระหวPางสามสถาบันประกอบด̂วย มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร( มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตป�ตตานี และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ 2) รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป�การศึกษา 2562 จากสภาคณบดีสาขาเกษตร
แหPงประเทศไทยพบวPา ป�การศึกษา 2562 หลักสูตรสPงนักศึกษา ดังนี้ 
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 - เข̂ารPวมแขPงขันทักษะทางวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน ได̂รับรางวัลชนะเลิศ
จํานวน 4 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จํานวน 5 รางวัล และได̂รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จํานวน 
3 รางวัล 

 - รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป�การศึกษา 2562 จากสภาคณบดีสาขาเกษตรแหPงประเทศไทย จํานวน 1 
รางวัล 

 โดยฝ�ายวิชาการเป1นผู^จัดเก็บข̂อมูล มีการรายงานข̂อมูลดังกลPาวให^กับคณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร(ได̂รับทราบข̂อมูลเป1นประจําทุกป� สPวนการเปรียบเทียบสมรรถนะกับ
คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( วิทยาเขตป�ตตานี ขณะนี้เป1นการแพรPระบาดของ
สถานการณ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนPา 2019 จึงทําให^มีการประชุมเพ่ือเทียบเคียงเป1นไปได̂อยPางลPาช^า แตPทาง
หลักสูตรผPานทางคณบดีคณะเกษตรศาสตร( ได̂มีการประสานงานด̂วยวาจา และผPานทางบันทึกข̂อความเป1นท่ี
เรียบร^อยแล^ว 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 

for improvement (3)  
หลักสูตรมีการรวบรวมข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย (ผู^เรียน อาจารย( ศิษย(เกPา บุคลากรสาย

สนับสนุน และผู^ใช^บัณฑิต) โดยใช^แบบสอบถาม การสัมภาษณ( ควบคูPกับการศึกษาแบบเจาะจงเฉพาะกลุPม ใน
ประเด็นตPางๆ เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู^มีสPวนได̂สPวนเสียและคุณภาพของผู^สําเร็จการศึกษา เพ่ือนําผลการ
วิเคราะห(ความพึงพอใจมาใช^ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให^มีคุณภาพ เพ่ือให^
คุณภาพบัณฑิตเป1นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว^ใน มคอ. 2 เป1นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหPงชาติท่ีสามารถสะท̂อนความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิตและผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
คณะมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษา และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช^ผลสะท̂อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีตอบสนองตPอความ
ต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสียอยPางแท̂จริง 
ตาราง AUN.11.5 ความพึงพอใจตPอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค(ตามความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิต 

ป�การศึกษา 

คุณลักษณะของบัณฑิต 

ด̂านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด̂านความรู^
ความสามารถ
ทางวิชาการ 

ทักษะทาง
ป�ญญา 

ด̂านทักษะ
ความสัมพันธ(
ระหวPางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ด̂านบุคลิกภาพ
และ
คุณลักษณะ
สPวนตัว  

ด̂านทักษะการใช^
เทคโนโลยี
สมัยใหมP 

คุณภาพของ
บัณฑิตตาม
ปรัชญา 
“รับผิดชอบ ใฝ�
ศึกษา มีคุณธรรม 
นําสังคม” 

รวม 

2557 4.28 4.15 4.24 4.25  3.85  4.16 
2558 4.20 3.92 4.00 3.96  3.94  4.00 
2559 4.17 3.67 4.00 3.90 4.00 3.50 4.17 3.91 

2560 3.88 3.58 3.60 4.00 3.98 3.40 3.68 3.73 
2561 4.47 4.38 4.31 4.30 4.00 3.77 3.69 4.13 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

11.1 รายงานการสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร 
11.2 บันทึกข̂อความ เรื่องแจ^งข̂อมูลเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
11.3 รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลาตPางๆ 
11.4 รายงานสถิติการได̂งานของบัณฑิต 
11.4 รายงานผลงานของผู^เรียนและผู^สําเร็จการศึกษา 
11.5 รายงานความพึงพอใจตPอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค(ตามความต̂องการของผู^ใช^

บัณฑิต 
11.6 รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร( 

 
ผลการประเมินตนเอง  AUN-11 ผลผลิต (Output) 

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
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) 

  �     

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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สMวนท่ี 4 

สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

4.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ� AUN QA ปBการศึกษา 2561 และ 2562 

ตัวบMงชี้ (Indicators) 
ระดับ 

ปBการศึกษา 2561 ปBการศึกษา 2562 

AUN. 1 Expected Learning Outcomes 4 4 

AUN. 2 Program Specification 4 4 

AUN. 3 Programme Structure and Content 4 4 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 3 4 

AUN. 5 Student Assessment 3 3 

AUN. 6 Academic Staff Quality 4 4 

AUN. 7 Support Staff Quality 4 4 

AUN. 8 Student Quality and Support 4 4 

AUN. 9 Facilities and  Infrastructure 3 4 

AUN. 10 Quality Enhancement 3 3 

AUN. 11 Output 3 3 
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4.2 จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางปรับปรุงของ AUN-QA แตMละขHอ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เป1นผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ีเอ้ือให̂บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติและแก̂ไขป�ญหาทางวิชาชีพเกษตรได ̂
2. เป1นผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ีสPงเสริมให̂บัณฑิตสามารถ
ทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได ̂
3. การไดม̂าซ่ึง ELOs ครอบคลุมผู^มสีPวนไดส̂PวนเสียทุกกลุPม 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1. เป1นผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ียังไมPครอบคลุมองค(ความรู^
ด^านความเป1นเลิศทางนวัตกรรม 
2. วิเคราะห(ข̂อมูลท่ีได^จาก stakeholder need ตามหลัก
วิชาการทางสถิติ  

1. ELOs ของหลักสูตรความเช่ืองโยงกับวิสัยทัศน( และพันธ

กิจ ของมหาวิทยาลัย 

2. การนําความต^องการจาก stakeholders มาใช̂ในการ

ออกแบบ ELOs 
 

AUN-QA 2 Programme Specification  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาให̂มีความทนสมยั เชPน 
วิชาเกษตรฮาลาล 
2. มีชPองทางการประชาสัมพันธ(หลักสูตรท่ีเข̂าถึง
กลุPมเปyาหมาย 
3. รายวิชาสหกิจสPงนักศึกษาฝ�กสหกิจตPางประเทศ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 

1. ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกอยPาง
ตPอเน่ือง 
2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ประชาสมัพันธ( หลักสตูรในแตPละชPองทางอยPางเป1นระบบ
และตPอเน่ือง 

 

 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการทบทวนโครงสร^างของหลักสตูรให̂สอดคล^องกับ 
ELOs 
2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรสนับสนุนการบรรลุ ELOs ของ
หลักสูตร 
3. การใช̂ทฤษฎี Bloom taxonomy กระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาใน
แตPละด^าน 

- 
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จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1. นําแนวทางท้ัง Backward design และ Forward 
design มาใช̂ในการวางโครงสร^างของหลักสูตร 

1. การนํา ELOs ของหลักสูตรเป1นท่ีตั้ง และกระจายลงสูP
รายวิชาตPางๆในหลักสตูร 
2. ระบบและกลไกในการทบทวนรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือ
ความทันสมัยและสอดคล^องกับ ELOs อยPางตPอเน่ือง 

 

AUN-QA  4 Teaching and Learning Approach  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการกําหนดแนวทางการสอน เพ่ือมุPงสูP ELOs ท้ัง
หลักสตูร 

2. มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน  ทําให̂มี
ทิศทางในการมุPงสูPการบรรลุ ELOs 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสPงเสรมิการเรียนรูต̂ลอด
ชีวิต 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1. ระบบตดิตามการเรียนการสอนท่ีมีมุPงสูP ELOs 1. การพัฒนาการสอนในรูปแบบใหมPๆอยPางตPอเน่ือง 

2. รายวิชา WIL (work integrated learning) 
 

AUN-QA 5 Student Assessment  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กลยุทธ(และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ี
สPงเสริม สนับสนุนการบรรลุ ELOs ของหลักสูตร 
2. มีการระบุเกณฑ(การประเมินผลท่ีชัดเจนและมีการ feed 
back คะแนนทันเวลา 
3. มีชPองทางในการร^องเรียนโดยตรงกับอาจารย(ผู^สอน และ
อาจารย(ท่ีปรึกษา 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 

1. การประเมินเกณฑ(การรับของหลักสูตรแตPละวิธี รวมท้ัง
การประเมินคุณภาพของนักศึกษาท่ีผPานเกณฑ(การรับแตPละ
วิธี 
2. การพัฒนาการประเมินผลแบบ rubrics เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของวิธีการทดสอบ 
3. ระบบกลไกในการจัดการข̂อร^องเรียนและการรักษา
ความลับของผูร̂^องเรียน 
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AUN-QA 6 Academic Staff Quality 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีอาจารย(ท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด^าน หลากหลาย
สาขา 

1. อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนให̂ดําเนินโครงการ
ด^านน้ันๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1. การเพ่ิมคPา FTEs ตPออาจารย(ผู^สอน 1. หารือกับมหาวิทยาลัยให̂ทบทวนการคํานวณคPา SCH 

ของแตPละรายวิชาให̂สะท̂อนเวลาท่ีนักศึกษาเข̂าช้ันเรียน
จริง (เปลี่ยนสูตร จากจํานวนนักศึกษา*จํานวนหนPวยกิต 
เป�น จํานวนนักศึกษา*จํานวนช่ัวโมงเรียน) 

 

AUN-QA 7 Support Staff Quality  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 

1. แผนอัตรากําลังของสายสนับสนุน ระยะสั้น ระยะยาว 
2. การมีสPวนรวมในหลักสูตรในการวางแผน ตPอกรอบ
อัตรากําลัง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตPอผู^รับผิดชอบตPอ
หลักสูตร 
3. เกณฑ(การสPงบุคคลากรสายสนับสนุนเข̂ารPวมในการ
อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองและหลักสตูรตPอไป 

 

AUN-QA  8 Student Quality and Support  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการประชาสัมพันธ(หลักสูตรนอกสถานท่ี เข̂าถึงผู^มีสPวน
ได^สPวนเสียโดยตรง เชPน คPายยุวเกษตร 
2. มีระบบการติดตามความก̂าวหน̂าของผู^เรียนโดยผPาน
อาจารย(ผู^สอน อาจารย(ท่ีปรึกษา อาจารย(ผู^รับผิดชอบ
หลักสูตร หลายชPองทาง 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 

1. การทวนสอบเกณฑ(การรับเพ่ือให̂ได^ผู^เรียนท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
2. ระบบการติดตามผลหลังการให̂คําปรึกษา 
3. การจัดสภาพแวดล^อมให̂แกPผูเ̂รยีน ทางด^านกายภาพ
และสังคม 
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AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีห^องปฏิบัติการท่ีเพียงพอกับการจัดการเรยีนการสอน 
2. มีฐานการเรยีนรู^งานฟาร(มท่ีให̂นักศึกษาไดฝ̂�กปฏิบัตจิริง 

1. เพ่ิมอุปกรณ(ทางการศึกษาในห̂องปฏิบัติการ และฐาน
การเรยีนรู^ท่ีทันสมยั 
2. มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการสร^างตึกคณะเกษตรศาสตร( 
และคาดวPาจะเสรจ็สิ้นในป� พ.ศ.2564 และนักศึกษาป�
การศึกษา 2562 ข้ึนไปจะได^ใช̂ตึกใหมP 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1. ควรมีห^องปฏิบัติการ และฐานการเรยีนรู^เพ่ิมเติม เพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลายทางวิชาการ 
2. จุดให̂บริการ Wifi มีไมPเพียงพอและไมPสามารถเข̂าถึงได^
เพียงพอตPอความต^องการ 
  

1. ปริมาณและคุณภาพของอุปกรณ(ในห̂องแล็ป 
2. การมีสPวนรPวมของหลักสูตรในการประเมินความเพียงพอ
และความทันสมัย 
3. แผนการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะหนังสือในสาขา
วิชาชีพให̂เพ่ิมมากข้ึนและทันสมัย 

 

AUN-QA 10 Quality Enhancement  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หลักสูตรได^รับการปรับปรุงจากผู^มีสPวนไดส̂Pวนเสีย จาก
ผู^ใช̂บัณฑิต และสถานประกอบการ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- 

1. กระบวนการรับข̂อมูลผู^มีสPวนได^สPวนเสียท่ีเป1นระบบ
ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม องค(กรวิชาชีพ 
2. การพัฒนาระบบและกลไกอยPางตPอเน่ืองเพ่ือให̂เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
3. อัตราการได^งานทําคPอนข̂างต่ํา การได^งานทําตรงสาขา
วิชาชีพ 10% 

 

AUN-QA 11  Output 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเกษตรศาสตร(สนับสนุนให̂นักศึกษานําเสนอผลงาน
ท้ังในระดับคณะ ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

1. สนับสนุนการนําเสนอผลงานในทุกๆ มิต ิท้ังงานด^าน
วิชาการ บริการชุมชน ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1. เงินสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา หรือ
บัณฑิตมีจํานวนจํากัด ทําให̂มีการสนับสนุนได^ไมPครอบคลุม 
2. การพัฒนางานทางเทคโนโลยตีPางๆ 

1. เพ่ิมเงินสนับสนุน 

2. เพ่ิมทักษะทางด^านเทคโนโลย ี
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5.1 ตารางขHอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) 
CdsName หนMวยนับ จํานวน 

จํานวนหลักสูตรที่เปpดสอนทั้งหมด   1 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง   0 

จํานวนนักศึกษาป�จจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   176 

จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ   25 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทPา    1 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทPา   14 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทPา    10 

จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนPงอาจารย(   17 

- ---จํานวนอาจารย(ประจํา (ที่ไมPมีตําแหนPงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทPา   1 

- ---จํานวนอาจารย(ประจํา (ที่ไมPมีตําแหนPงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทPา   9 

- ---จํานวนอาจารย(ประจํา (ที่ไมPมีตําแหนPงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทPา   7 

จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย(    8 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทPา   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทPา   5 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทPา   3 

จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนPงรองศาสตราจารย(   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงรองศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทPา   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงรองศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทPา   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงรองศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทPา   0 

จํานวนอาจารย(ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนPงศาสตราจารย(   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทPา   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทPา   0 

- ---จํานวนอาจารย(ประจําตําแหนPงศาสตราจารย( ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทPา   0 

จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา    

- - --ระดับปริญญาตรี   0 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต   0 

- - --ระดับปริญญาโท   0 

- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   0 

- - --ระดับปริญญาเอก   6 

จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนPงทางวิชาการ    

- - --จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตรที่ไมPมีตําแหนPงทางวิชาการ   3 

- - --จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย(   3 

- - --จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนPงรองศาสตราจารย(   0 

- - --จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนPงศาสตราจารย(   0 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย(ประจําหลักสูตร   11 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

0 

- - --บทความฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป1นประกาศให̂ทราบเป1นการ
ทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป1นประกาศให̂ทราบเป1นการทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศ 

  

7 

- - --ผลงานที่ได̂รับการจดอนุสิทธิบัตร   0 
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CdsName หนMวยนับ จํานวน 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 2   0 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป1นประกาศให̂ทราบเป1นการทั่วไป และแจ̂งให̂  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall’s list) หรือตีพิมพ(ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

  

3 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข̂อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วPาด̂วย หลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรP
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556    

1 

- - --ผลงานได̂รับการจดสิทธิบัตร   0 

- - --ผลงานวิชาการรับใช^สังคมที่ได̂รับการประเมินผPานเกณฑ(การขอตําแหนPงทางวิชาการแล^ว   0 

- - --ผลงานวิจัยที่หนPวยงานหรือองค(กรระดับชาติวPาจ̂างให̂ดําเนินการ   0 

- - --ผลงานค^นพบพันธุ(พืช พันธุ(สัตว( ที่ค^นพบใหมPและได̂รับการจดทะเบียน   0 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได̂รับการประเมินผPานเกณฑ(การขอตําแหนPงทางวิชาการแล^ว   0 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผPานการพิจารณาตามหลักเกณฑ(การประเมินตําแหนPงทางวิชาการแตPไมPได̂นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนPงทางวิชาการ   

0 

- - --จํานวนงานสร^างสรรค(ที่มีการเผยแพรPสูPสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผPานสื่ออิเลคทรอนิกส( online 
  

0 

- - --จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับสถาบัน   0 

- - --จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับชาติ   0 

- - --จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับความรPวมมือระหวPางประเทศ   0 

- - --จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับภูมิภาคอาเซียน   0 

- - --จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับนานาชาติ    0 

- - -จํานวนบทความของอาจารย(ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได̂รับการอ̂างอิงในฐานข̂อมูล TCI และ Scopus ตPอจํานวนอาจารย(
ประจําหลักสูตร   

0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   45 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา   45 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได̂งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมPนับรวมผู^ที่ประกอบอาชีพอิสระ)   13 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   7 

จํานวนผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากPอนเข̂าศึกษา   0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได̂ประจําอยูPแล^ว   0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตPอระดับบัณฑิตศึกษา   0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ(ทหาร   0 

เงินเดือนหรือรายได̂ตPอเดือน ของผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได̂งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คPาเฉลี่ย) 
 

10,654 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ̂างที่มีตPอผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
 

4.42 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู^สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได̂รับการตีพิมพ(หรือเผยแพรP   0 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ(ที่มีการตีพิมพ(ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    0 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   0 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทําเป1นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตPวันที่ออกประกาศ 

 
0 

- ---ผลงานที่ได̂รับการจดอนุสิทธิบัตร   0 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 2   0 
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CdsName หนMวยนับ จํานวน 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรP
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป1นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall's list) หรือตีพิมพ(ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

  

0 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูPในฐานข̂อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

0 

- ---ผลงานที่ได̂รับการจดสิทธิบัตร   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่มีการเผยแพรPสูPสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผPานสื่ออิเลคทรอนิกส( online   
0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับสถาบัน   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับชาติ   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับความรPวมมือระหวPางประเทศ   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับภูมิภาคอาเซียน   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับนานาชาติ    0 

จํานวนผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป�การศึกษาที่เป1นวงรอบประเมิน)   0 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู^สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได̂รับการตีพิมพ(หรือเผยแพรP 
  

0 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    0 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป1นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตPวันที่ออกประกาศ 

  

0 

- ---ผลงานที่ได̂รับการจดอนุสิทธิบัตร   0 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 2   0 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรP
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป1นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall's list) หรือตีพิมพ(ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

  

0 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูPในฐานข̂อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการวPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

0 

- ---ผลงานที่ได̂รับการจดสิทธิบัตร   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่มีการเผยแพรPสูPสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผPานสื่ออิเลคทรอนิกส( online   
0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับสถาบัน   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับชาติ   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับความรPวมมือระหวPางประเทศ   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับภูมิภาคอาเซียน   0 

- ---จํานวนงานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับนานาชาติ    0 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทPา (FTES) รวมทุกหลักสูตร   98.39 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร^างสรรค(จากภายในสถาบัน   0 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร^างสรรค(จากภายนอกสถาบัน บาท 1,600,000 
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CdsName หนMวยนับ จํานวน 

จํานวนอาจารย(ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมPนับรวมผู^ลาศึกษาตPอ)   20 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมPนับรวมผู^ลาศึกษาตPอ)   0 

จํานวนอาจารย(ประจําที่ลาศึกษาตPอ   5 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตPอ   0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ(การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป1นประกาศให̂
ทราบเป1นการทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศ 

  

11 

ผลงานที่ได̂รับการจดอนุสิทธิบัตร   0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 2  
  

1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรP
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป1นประกาศให̂ทราบเป1นการทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall’s list) หรือตีพิมพ(ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

  

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ(ที่ตีพิมพ(ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข̂อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วPาด̂วยหลักเกณฑ(การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรP
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556    

5 

ผลงานได̂รับการจดสิทธิบัตร   0 

ผลงานวิชาการรับใช^สังคมที่ได̂รับการประเมินผPานเกณฑ(การขอตําแหนPงทางวิชาการแล^ว   0 

ผลงานวิจัยที่หนPวยงานหรือองค(กรระดับชาติวPาจ̂างให̂ดําเนินการ   0 

ผลงานค^นพบพันธุ(พืช พันธุ(สัตว( ที่ค^นพบใหมPและได̂รับการจดทะเบียน   0 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได̂รับการประเมินผPานเกณฑ(การขอตําแหนPงทางวิชาการแล^ว   0 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผPานการพิจารณาตามหลักเกณฑ(การประเมินตําแหนPงทางวิชาการ แตPไมPได̂นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนPงทางวิชาการ   

0 

งานสร^างสรรค(ที่มีการเผยแพรPสูPสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผPานสื่ออิเล็กทรอนิกส( online   0 

งานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับสถาบัน   0 

งานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับชาติ   0 

งานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับความรPวมมือระหวPางประเทศ   0 

งานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับภูมิภาคอาเซียน   0 

งานสร^างสรรค(ที่ได̂รับการเผยแพรPในระดับนานาชาติ   0 
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5.2 ขHอมูลผลงานทางวิชาการอาจารย�ผูHสอน ประจําปBการศึกษา 2562 

ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือ

สัมพันธ�กับ

สาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
1. ผศ.ทวี  บุญภิรมย( M.S. Crop Science �  ทวี บุญภิรมย( 2558. ผลของระยะปลูกตPอ

การเจริญเติบโตและผลผลิตของข^าวหอม

กระดังงา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร(. 7 (3): 115-120. 

 

2. ผศ.ดร.สายทอง  แกว̂ฉาย Ph.D. Biotechnology 

in Plant Pathology 
�  อิทธิพล จิตพิทักษ(  สายทอง แกHวฉาย 

และชนินันท(พรสุริยา. 2563. การระบุชนิด

และคัดกรองรา Aspergillus species 

ละลายฟอสเฟต ท่ีแยกได̂จากดินสาม

จังหวัดชายแดนใต̂ของประเทศไทย .

วารสารมหาวิ ทยา ลัยนราธิ ว าสราช

นครินทร( 12(1): 163-172. 

 

3. ผศ.มนทนา  รุจิระศักด์ิ วท.ม. (เกษตรศาสตร() �  มนทนา  รุจิระศักด์ิ และสายทอง  แก^ว

ฉาย.  2561.  เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

ปลูกข^าวหอมกระดังงาในพื้นท่ีพรุบาเจาะ.  

ใน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง

วิชาการการบริหารจัดการป�าพรุโตvะแดง 

จังหวัดนราธิวาส, วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 

2561. โดยศูนย(ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเ น่ืองมาจากพระราชดํา ริ  จั งหวัด

นราธิวาส, สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เ พื่ อ ป ร ะ ส า น ง า น อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก

พระราชดําริ. น. 72-81. 

 

4. ผศ.เจษฎา  แก^วฉาย วท.ม. พืชสวน �  ทัศนีย( รัดไว^ และเจษฎา แก^วฉาย. (2562). 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน

พื้นเมืองในพื้นท่ีอําเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส. วาสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร�.  11(3): 233-240. 
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือ

สัมพันธ�กับ

สาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
5. อาจารย( ดร.ราฮีมา วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture �  - Raheema Wamaedeesa and 

Supanath Kanjanawattanawong. 

(2019). Shoot Multiplication of Pure-

line Hom-Kradang-Nga Rice through 

Callus Formation. Princess of 

Naradhiwas University Journal. 11(3): 

224-232. 

 

6. อาจารย( ดร.นราธิษณ(   

หมวกรอง 

ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ(พืช �  - Narathid Muakrong, Shinji Kikuchi 

Patcharin Tanya and Peerasak 

Srinives. 2018. Conservation and 

Variation of 35S Ribosomal DNA 

among Five Jatropha Species 

Revealed by Fluorescence in Situ 

Hybridization. Cytologia. 1:57-61. 

 

7. อาจารย(จักรพงศ(  จิระแพทย( วท.ม. พืชศาสตร( �  จักรพงศ( จิระแพทย(, ธนกฤต ใจดี และ

สุดา รัตน(  พูล เทพ.   (2562) .   สภาพ

ภู มิ อ า ก าศตP อ ก า ร เ จ ริญ เ ติบ โ ตแล ะ

พัฒนาการของฝร่ังพันธุ(กิมจูในพื้นท่ีจังหวัด

นราธิวาส. ใน การประชุมวิชาการพืชสวน

แหPงชาติ ค ร้ั ง ท่ี  18 วัน ท่ี  5 – 7 

พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด( 

สไตล(ลิช คอนเวนช่ัน นนทบุรี. 

 

8. อาจารย(นุร(ซานีซา   

เจะดาโอะ 

 

วท.บ. เทคโนโลยีการ

ผลิตพืช 
�  The effect of pinching and 

paclobutrazol on growth of garden 
balsam (Impatiens balsamina)  ใน  
งานประชุมวิชาการ “เครือขPายนวัตกรรม
และสร̂างสรรค( 2562” (National and 
International Conference 2019). 16-
18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร( 

(บรรจุป� พ.ศ. 

2549  ได̂รับการ

ยกเว^นตาม

ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิก

ารเร่ืองเกณฑ(

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

พ.ศ.2558 ข^อ 

10.1.3 
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือ

สัมพันธ�กับ

สาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
9. อาจารย( ดร.สุไลมาน   

เจvะอาบ ู

ปร.ด. พืชไรP �  Cheabu, S., Panichawong, N., 

Rattanametta, P., Wasuri, B., 

Kasemsap, P., Arikit, S., Malumpong, 

C. (2019). Screening for Spikelet 

Fertility and Validation of Heat 

Tolerance in a Large Rice Mutant 

Population. Rice Science, 26(4), 229-

238. 

  

10. ผศ.ดร.จักรพันธ(   

พิชญพิพัฒน(กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร( �  Jakkhaphan Pitchayapipatkul, Tamás 

Somfai, Satoko Matoba,  Rangsan 

Parnpai, Takashi Nagai, Masaya 

Geshi and Thevin Vongpralub. 

(2017). Microtubule stabilisers 

docetaxel and paclitaxel reduce 

spindle damage and maintain the 

developmental competence of in 

vitro-mature bovine oocytes during 

vitrification Reproduction, Fertility 

and Development 29(10), 2028-

2039 

 

11. ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร( �  ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย( ไกรพรม. 

2561. ผลของการทดแทนกระถินเป1น

แหลPงอาหารหยาบตPอสมรรถภาพการผลิต

แพะและความคุ̂มคPาทางเศรษฐกิจ ว. 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร( 10 

(2): 140-149.  

 

12. อาจารย(ณัฐพัชรากานต(   

แก^วพลอย 

คอม. หลักสูตรและการ

สอนอาชีวศึกษา 

 � Relationships of Agricultural 
Teaching/Learning Facilitation,  
Buddhism Doctrines and the 
Philosophy of Sufficiency Economy  
The 3rd international Thailand-
Indonesia-Malaysia Symposium on  
Innovation and Creativity 

คอบ. เทคโนโลยี
การ เกษตร-การ
ผลิตสัตว( 
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือ

สัมพันธ�กับ

สาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
13. อาจารย(นิรันดร  หนักแดง วท.ม. โภชนศาสตร(และ

เทคโนโลยีอาหารสัตว( 
�  นิรันดร  หนักแดง.2558. ผลของการหมัก

หญ^าซิกแนลเล้ือยรPวมกับกระถินตPอ

คุณภาพของพืชหมัก 7(2): 119-128 

 

14. อาจารย( ดร.กนก  เชาวภาษ ี ปร.ด. สัตวศาสตร( �  Chaovapasee, K., Tumwasorn, S., 

Loongyai, W., Sopannarath, P.  

(2017). Effect of Z chromosome on 

genetic parameters of egg 

production traits in Betong chicken 

(KU Line) In Proceedings of 55th 

Kasetsart University Annual 

Conference: Plants, Animals, 

Veterinary Medicine, Fisheries, 

Agricultural Extension and Home 

Economics. 31 Jan. - 3 Feb. 2017. 

page 351 – 35 

 

15. อาจารย( ดร.ภัทราวดี   

ศรีมีเทียน 

ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 

�  ภัทราวดี ศรีมีเทียน จิติมา สุวรรณมาลา 

และ สุ ริยัน  ธัญกิจจา นุกิ จ .  2560.การ

ทดสอบความ รุนแรงของ เ ช้ื อ  Vibrio 

parahaemolyticusใ น ปู ท ะ เ ล  ( Scylla 

sp.). สัตวแพทยมหานครสาร.12(1): 19-

27. 

 

16. อาจารย( ดร.ธนเสฏฐ(   

ทองใสเกล้ียง 

ปร.ด. 

เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 

�  Thanaset Thongsaiklaing.  (2563).  

Identification of vitellogenin protein 

in hemolymph of mud crab (Scylla 

serrata Forsskal, 1775) using LC-

MS/MS technique. ใน ประชุมวิชาการ

ฉบับเต็มสาขาวิทยาศาสตร( (full paper) 

การประชุมวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( คร้ังท่ี 58 วนัท่ี 

5-7 กุมภาพันธ( 2563 ภายใต̂ชื่อ นวตก

รรมสร̂างสรรค(ไทยเพื่อเปyาหมายในการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือ

สัมพันธ�กับ

สาขาวิชา 
ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
17. อาจารย( ดร.นิฟารีซา  

เจvะเลvาะ 

ปร.ด. วิทยาศาสตร(

การเกษตรวิทยาศาสตร(

การประมง 

�  Chealoh, N., Direkbusarakom, S., 

Chotipuntu, P., Jariyapong, P., 

Kondo, H., Hirono, I., & 

Wuthisuthimethavee, S.  (2020).  

RNA sequence analysis of growth-

related genes in Penaeus monodon.  

Walailak Journal of Science and 

Technology (WJST). 17(5): 489-502. 

 

18. อาจารย(อัมภรณ(พรรณ  

พลาศัย 

วท.ม. วิทยาศาสตร(ทาง

ทะเล 
�  อัมภรณ(พรรณ พลาศัย, ศิลปชัย เสนารัตน(

,  เจษฏ( เกษตระทัต, วรรณีย( จิรอังกูรสกุล

, พหล โกสิยะจินดา, พิสิษฐ( พูลประเสริฐ. 

(2563). โครงสร̂างรังไขPและกระบวนการ

สร̂างไขPที่เน̂นลักษณะของนิวเคลียสในปลา 

Neoscopelus microchir Matsubara, 

1943. วารสารก�าวทันโลกวิทยาศาสตร�. 

 

19. อาจารย( น.สพ.เอลฮัม  

แวฮามะ 

สพ.บ. สัตว

แพทยศาสตร(  
�  ไมPมีผลงานเผยแพรP เร่ิมปฏิบัติงาน 

24 กันยายน 2561 

20. อาจารย(ตาวฟpก  หะยีหมัด วท.ม. วิทยาศาสตร(ทาง

ทะเล 
�  ไมPมีผลงานเผยแพรP 

เร่ิมปฏิบัติงาน 

12 ธันวาคม 2562 
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ภาคผนวก  ข 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสตูร ประจําปBการศึกษา 2562 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 

 

รายช่ือผูHประเมิน 

1. ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.ถาวร   จันทโชติ  ประธาน 
2. ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.อับดุลรอยะ  บินเซ็ง   กรรมการ 
3. อาจารย( ดร.อาบีเด็ง  ฮาวา    กรรมการ 
4. นางสาวนูรมีัน   ดอเลาะ     เลขานุการ 
5. นางสาวรสุมา    ดอเลาะ     ผู^ชPวยเลขานุการ 

 
คณะเกษตรศาสตร� 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

16 กรกฏาคม 2563 
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บทสรุปสําหรับผูHบริหารหลักสูตร 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร( คณะเกษตรศาสตร(  เม่ือวันท่ี 16 กรกฏาคม 2563 โดย ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.ถาวร  
จันทโชติ (ประธานกรรมการ) ผู^ชPวยศาสตราจารย( ดร.อับดุลรอยะ  บินเซ็ง (กรรมการ) อาจารย( ดร.อาบีเด็ง  ฮา
วา   (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาวรุสมา  ดอเลาะ (ผู^ชPวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ต้ังอยูPบนข̂อมูลท่ีหลักสูตรได̂จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ(ผู^มีสPวนได̂สPวนเสียท่ีประกอบด̂วยอาจารย(ผู^รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย(ผู^สอน ตัวแทนนักศึกษาป�จจุบัน ตัวแทนศิษย(เกPา ตัวแทนผู^ใช^บัณฑิตและตัวแทน
เจ^าหน^าท่ีสายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ดําเนินการภายใต̂การประเมิน 2 องค(ประกอบ คือ องค(ประกอบท่ี 1 การกํากับ
มาตรฐาน  ตัวบPงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ(มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีท้ังหมด 6 ข̂อ และองค(ประกอบท่ี 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ( AUN QA  มี
ท้ังหมด 11  ข̂อ ซ่ึงประเมินด̂วยระดับระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินท้ัง 2 องค(ประกอบ มีดังนี้ 
 

องค�ประกอบท่ี  1  การกํากับมาตรฐาน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ตัวบMงช้ี ผPาน/ไมPผPาน 

ตัวบPงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ(มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามเกณฑ(มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

 

ผPาน 

  

องค�ประกอบท่ี  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 
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จุดแข็ง (ภาพรวม) 
1. มีอาจารย(ท่ีมีความรู^ความสามารถและความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการเกษตรหลายด̂าน 
2. มีกระบวนให^คําปรึกษา การติดตามความก̂าวหน^าและผลการเรียนโดยระบบอาจารย(ท่ีปรึกษาท่ีดี 
3. มีอาคารสถานท่ี อุปกรณ(และเครื่องมือท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 

1. การผลักดันการจัดการศึกษาท่ีใช^ผลลัพธ(การเรียนรู^เป1นฐานหรือ Outcome-Based Education (OBE) 
และการสPงเสริมการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอยPางตPอเนื่องด̂วยวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-
Act (PDCA) 

2. การออกแบบหลักสูตร ซ่ึงรวมโครงสร^างและเนื้อหาของหลักสูตรโดยใช^ผลลัพธ(การเรียนรู^เป1นฐาน 
หลักสูตร รายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลมีความสอดคล^องสนับสนุนการ
บรรลุซ่ึงผลลัพธ(การเรียนรู^ท่ีคาดหวัง (Constructive Alignment) 

3. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 
ขHอเสนอแนะในการเขียน SAR 

การทําความเข̂าใจสาระของเกณฑ( AUN-QA เพ่ือชPวยให^การเขียนอธิบายผลการดําเนินงานเป1นไปตามแตP
ละข̂อกําหนด 
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รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสตูร 

 

องค�ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ผMาน/ 
ไมMผMาน 

เกณฑ� หมายเหตุ 

ผPาน 

1.จํานวนอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร ไมPน^อยกวPา 5 คนและเป1น
อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร เกินกวPา 1 หลักสูตรไมPได̂และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ผPาน 

2.คุณสมบัติของอาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPงทางวิชาการไมPต่ํากวPาผู^ชPวยศาสตราจารย( 
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย^อนหลัง 

 

ผPาน 

3.คุณสมบัติของอาจารย(ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPงทางวิชาการไมPต่ํากวPาผู^ชPวยศาสตราจารย( 
และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย^อนหลัง 

 

ผPาน 

4.คุณสมบัติของอาจารย(ผู^สอน ท่ีเป1นอาจารย(ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPงทางวิชาการไมPต่ํากวPาผู^ชPวย
ศาสตราจารย( ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ(กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

 

ผPาน 

5.คุณสมบัติของ อาจารย(ผู^สอน ท่ีเป1นอาจารย(พิเศษ (ถ̂ามี) มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทPาและมีประสบการณ(
ทํางานท่ีเก่ียวข̂องกับวิชาท่ีสอนไมPน^อยกวPา 6 ป� ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมP
เกินร^อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย(ประจําเป1นผู^รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

 

ผPาน 

6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดต̂องไมPเกิน 5 ป�
(จะต̂องปรับปรุงให^เสร็จและอนุมัติ/ให^ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให^หลักสูตรใช^งานในป�ท่ี 6) ประกาศใช^ในป�ท่ี 
8) 

 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ�  

� เป1นไปตามเกณฑ(ทุกข̂อ 
� ไมPเป1นไปตามเกณฑ( โปรดระบุข̂อ..................... 
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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  

มีระบบและกลไก
ในการจัดทํา ELO 

-ELO ท่ีสามารถวัดได̂ใน
เชิงพฤติกรรมของผู^เรียน
ให^ชัดเจน เชPน คําวPาอยPาง
มีประสิทธิภาพ อยPาง
เหมาะสม คุณธรรม
จริยธรรม อาจจะวัดและ
ประเมินผลได̂ชัดเจนยาก 
-การกําหนดผลการเรียนรู^
ของหลักสูตรในเนื้อหา
เฉพาะทางมากข้ึน 

1.2 The expected learning 
outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcome 

 -ELO ของหลักสูตรข̂อ 3 
ท่ีเป1นการแสวงหาความรู^
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
ตนเองนั้นเป1นทักษะด̂าน 
Generic LO  

1.3 The expected learning 
outcomes clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

 -การทบทวนการกําหนด 
ELO ท่ีมีความสอดคล^อง
กับความต̂องการของผู^มี
สPวนได̂สPวนเสีย 

2. Programme 
Specification 

2.1 The information in the 
programme specification is 
comprehensive and up-to-date 
[1,2] 

 -การกําหนดข̂อมูลของ
หลักสูตรท่ีครบถ̂วน (ตาม
คูPมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน AUN-
QA: Assessment at 
Programme Level: 
Version 3.0 หน^าท่ี 19) 
สําหรับการสื่อสารแตPละ
ชPองทาง 
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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] 

 -การกําหนดข̂อมูล
รายวิชาท่ีครบถ̂วน (ตาม
คูPมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน AUN-
QA: Assessment at 
Programme Level: 
Version 3.0 หน^าท่ี 19) 
สําหรับการสื่อสารแตPละ
ชPองทาง 

2.3 The programme and course 
specifications are 
communicated and made 
available to the stakeholders 
[1,2] 

 -การประเมิน
ประสิทธิภาพของชPอง
ทางการสื่อสารข̂อมูล
หลักสูตรและข̂อมูล
รายวิชาไปยัง 
stakeholders ทุกกลุPม
ของหลักสูตร 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed 
based on constructive 
alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

 การใช^แนวคิดของการ
ออกแบบหลักสูตรแบบ 
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 (ทัศนคติ) ของ
แตPละ ELO ของหลักสูตร
เพ่ือการทวนสอบการ
กระจาย ELO ลงสูP
รายวิชาท่ีเหมาะสม 
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 Criteria Strengths Area for 
improvement 

3.3  The curriculum is logically 
structured, sequenced, 
integrated and up-to-date 
[3,4,5,6] 

 การกําหนดระดับข้ัน
ผลลัพธ(การเรียนรู^ตาม 
Bloom’s Taxonomy 
ของ ELO และของ
รายวิชาในหลักสูตร เพ่ือ
การทบทวนการเรียง
ตามลําดับการเรียนรู^ของ
รายวิชาในโครงสร^าง
หลักสูตรให^เหมาะสม 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well articulated 
and communicated to all 
stakeholders [1] 

- มีชPองทางการ
สื่อสารปรัชญา
การศึกษาท่ี
หลากหลาย 
 

-รูปแบบการสื่อสารทํา
ความเข̂าใจในปรัชญา
การศึกษาให^แกPผู^มีสPวน
ได̂สPวนเสียท่ีสําคัญของ
หลักสูตรทุกกลุPม 

4.2 Teaching and learning 
activities are constructively 
aligned to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

-มีการกําหนด 
CLO ของแตPละ
รายวิชา 
-หลักสูตรมีการ
กําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ท่ีมุPงสูPการบรรลุ 
ELO  

การกําหนดวิธีการเรียน
การสอนใน มคอ. 3 ของ
ผู^สอนท่ีสอดคล^องกับ 
ELO/CLO หลักสูตร 
และให^เป1นไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดโดย
หลักสูตร และครอบคลุม
ทุกรายวิชา 

4.3 Teaching and learning 
activities enhance life-long 
learning [6] 

- รูปแบบของ
กิจกรรมท่ีเพ่ิม
ทักษะ Life Long 
learning ท่ี
หลากหลาย 

- การประเมินผลการ
บรรลุทักษะ Life Long 
learning ของนักศึกษา 
เนื่องการจัดกิจกรรม 
ของหลักสูตร  
- กําหนดและสPงเสริม
ทักษะ Life Long 
learning ด̂านอ่ืนๆ ท่ี
สอดคล^องทักษะท่ีจําเป1น
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 Criteria Strengths Area for 
improvement 

ในศตวรรษท่ี 21 

5. Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

หลักสูตรมีการ
กําหนดวิธีการวัด
และการ
ประเมินผลผู^เรียน
ท่ีมุPงสูPการบรรลุ 
ELO 

- การกําหนดวิธีการวัด
และการประเมินผลใน 
มคอ. 3 ของผู^สอนท่ี
สอดคล^องกับ ELO/CLO 
หลักสูตร และให^เป1นไป
ตามแนวทางท่ีกําหนด
โดยหลักสูตร 

5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit 
and communicated to 
students [4,5] 

มีการแจ^งวิธีการ
วัดและการ
ประเมินผลใน 
มคอ. 3 ให^ผู^เรียน
ทราบอยPาง
ชัดเจน 

 

5.3 Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment 
[6,7] 

 - การกําหนดเกณฑ(การ
วัดและประเมินผลแบบ 
Rubric ท่ีสามารถวัดใน
สิ่งท่ีต^องการวัดได̂อยPาง
ถูกต̂อง ให^ผลการวัดและ
ประเมินท่ีเชื่อถือได̂ และ
มีความยุติธรรมตPอผู^เรียน 

5.4 Feedback of student 
assessment is timely and helps 
to improve learning [3] 

 - การกําหนดวิธีการให^
ข̂อมูลปyอนกลับแกPผู^เรียน
ท่ีสามารถทําให^ผู^เรียนแตP
ละคนสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงให^เกิดการบรรลุ
ผลลัพธ(การเรียนรู^ได̂
ยิ่งข้ึน 

5.5 Students have ready access 
to appeal procedure [8] 

มีระบบในการ
อุทธรณ(ผลการ
ประเมินท่ีผู^เรียน
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 Criteria Strengths Area for 
improvement 

เข̂าถึงได̂เม่ือมี
ความจําเป1น 

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] 

มีแผน
ความก̂าวหน^า
ของสายวิชาการ 
เชPน การเข̂าสูP
ตําแหนPงทาง
วิชาการ และ
การศึกษาตPอ   
เป1นต̂น 

 

6.2 Staff-to-student ratio and 
workload are measured and 
monitored to improve the 
quality of education, research 
and service [2] 

 การคํานวณคPา FTEs ท่ี
นํามาใช^วิเคราะห(ภาระ
งานของอาจารย( 
 

6.3 Recruitment and selection 
criteria including ethics and 
academic freedom for 
appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [4,5,6,7] 
 

-กระบวนการ
คัดเลือกและการ
สรรหาบุคลากร
สายวิชาการ
ดําเนินตามระบบ
กลไกของ
มหาวิทยาลัย  
-มีการกําหนด
คุณสมบัติของการ
รับอาจารย(ด^าน
การสอน การวิจัย
และบริการ
วิชาการตามความ
ต̂องการของ
หลักสูตร 
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 Criteria Strengths Area for 
improvement 

6.4 Competences of academic 
staff are identified and 
evaluated [3] 

 การกําหนดและทบทวน 
Competency ของ
อาจารย(ในด̂านการ
จัดการเรียนการสอน 
(Pedagogy 
Competences) และ
วิจัย การบริการวิชาการ
ท่ีสอดคล^องกับ
สถานการณ(การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ณ 
ป�จจุบัน 

6.5 Training and 
developmental needs of 
academic staff are identified 
and activities are implemented 
to fulfil them [8] 

 การประเมินและการ
ฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนา
อาจารย(ให^สอดคล^องกับ 
Competency ท่ีกําหนด 

6.6 Performance management 
including rewards and 
recognition is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [9] 

มีกระบวนการให^
รางวัลและเชิดชู
เกียรติแกPบุคลากร
เพ่ือสร^างแรงจูงใจ
ด̂านการเรียนการ
สอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการ และ
หลักสูตร ได̂
เผยแพรP
ประชาสัมพันธ(ผล
การได̂รับรางวัลท่ี
ผPานชPองทางตPาง 
ๆ 
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 Criteria Strengths Area for 
improvement 

6.7 The types and quantity of 
research activities by academic 
staff are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [10] 
 

 การวิเคราะห(และการ
ติดตามประเภทและ
ปริมาณการวิจัย 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ(ของ
คณาจารย(ในหลักสูตร
ย^อนหลังอยPางน^อย 3 ป� 
และการมีคูPเทียบเพ่ือ
เรียนรู^นําไปสูPการ
ปรับปรุงและพัฒนาตPอไป 

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] 

 -แผนความก̂าวหน^าของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
และดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนด 
 

7.2 Recruitment and selection 
criteria for appointment, 
deployment and promotion 
are determined and 
communicated [2] 

การกําหนดเกณฑ(
การสรรหา
บุคลากรสาย
สนับสนุนและการ
เลื่อนตําแหนPง
ตามระเบียบและ
ข้ันตอนของคณะ/
มหาวิทยาลัยและ
สื่อสารให^
รับทราบหลาย
ชPองทาง 

 

7.3 Competences of support 
staff are identified and 
evaluated [3] 

 -การกําหนดและประเมิน
สมรรถนะของสาย
สนับสนุน  
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 Criteria Strengths Area for 
improvement 

7.4 Training and 
developmental needs of 
support staff are identified and 
activities are implemented to 
fulfil them [4] 

 -การฝ�กอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให^เป1นไปตาม
สมรรถนะท่ีกําหนด 

7.5 Performance management 
including rewards and 
recognition is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [5] 

 - การให^ข̂อมูลปyอนกลับ
เก่ียวกับผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจําป�
ของบุคลากรสนับสนุน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

8. Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake policy 
and admission criteria are 
defined, communicated, 
published, and up-to-date [1] 

 การวิเคราะห(ข̂อมูลเชิงลึก
ของผลการรับนักศึกษา
ใหมPของแตPชPองทางการ
รับสมัคร และการ
วิเคราะห(ผลสัมฤทธิ์ของ
กลยุทธ(ตPางๆ ในการ
ประชาสัมพันธ(รับ
นักศึกษาใหมP เพ่ือการ
พัฒนาระบบและ
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหมPอยPางตPอเนื่อง 

8.2 The methods and criteria 
for the selection of students 
are determined and evaluated 
[2] 

มีการกําหนดและ
การประเมิน
วิธีการและเกณฑ(
ในการคัดเลือก
นักศึกษาเข̂าเรียน
ในหลักสูตร 
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8.3 There is an adequate 
monitoring system for student 
progress, academic 
performance, and workload [3] 

กระบวนการ
กํากับ ติดตามผล
การเรียน และ
ความก̂าวหน^าใน
การเรียนของ
นักศึกษาโดย
อาจารย(ท่ีปรึกษา
ท่ีดี 

 

8.4 Academic advice, co-
curricular activities, student 
competition, and other 
student support services are 
available to improve learning 
and employability [4] 

มีการจัดระบบ
และกลไกในการ
ให^คําปรึกษา และ
การสPงเสริมและ
สนับสนุนให^
ผู^เรียนได̂เข̂ารPวม
กิจกรรมประกวด
การแขPงขันท่ี
สPงเสริมอาชีพและ
การได̂งานทํา 

การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล^องการบรรลุ 
ELOs ของหลักสูตร 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal 
well-being [5] 

การจัด
สิ่งแวดล^อมด̂าน
กายภาพ สังคม 
ด̂านจิตวิทยา ท่ี
สPงเสริมการ
เรียนรู^และทําให^
นักศึกษาอยูPได̂
อยPางมีความสุข 
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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] 

มีจํานวน
ห^องเรียน พร^อม
อุปกรณ(และ
เครื่องมือเพียงพอ
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

 

9.2 The library and its 
resources are adequate and 
updated to support education 
and research [3,4] 

มีการจัดสรร
ทรัพยากรในการ
เรียนรู^ เชPน 
หนังสือ 
ฐานข̂อมูลและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส(
และวารสาร
สําหรับการศึกษา
และการค̂นคว^า
ของนักศึกษา
อยPางเพียงพอ 

 

9.3 The laboratories and 
equipment are adequate and 
updated to support education 
and research [1,2] 

มีห^องปฏิบัติการ
ท่ีเพียงพอในการ
ทําปฏิบัติการขอ
ผู^เรียน 

การจัดอุปกรณ( และ
เครื่องมือให^เพียงพอตPอ
การทําปฏิบัติการของ
ผู^เรียน 

9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are 
adequate and updated to 
support education and 
research [1,5,6] 

 - การปรับปรุงระบบ Wifi 
ท่ีสนับสนุนการเรียนรู^
และสืบค̂นข̂อมูลของ
ผู^เรียนได̂อยPางมี
ประสิทธิภาพ 
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9.5 The standards for 
environment, health and 
safety; and access for people 
with special needs are defined 
and implemented [7] 

-มีการจัดการ
ด̂านมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ภายในอาคาร
เรียนและใน
ห^องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาตร(
และมีการจัด
อุปกรณ(และ
เครื่องมือในการ
ระงับอัคคีภัย 

 

10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’needs and 
feedback serve as input to 
curriculum design and 
development [1] 

มีการนําข̂อมูล
การวิเคราะห(
ความต̂องการของ
ผู^มีสPวนได̂สPวน
เสียไปใช^ในการ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนและการจัด
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 

10.2 The curriculum design 
and development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement 
[2] 

มีการวางระบบ
และกลไกการ
ออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร 
และการประเมิน
เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการ
ออกแบบ
หลักสูตรในรอบ
ตPอไป  
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10.3 The teaching and learning 
processes and student 
assessment are continuously 
reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and 
alignment [3] 

มีคณะกรรมการ
วิพากษ(วิธีการ
สอนและวิธีการ
วัดและ
ประเมินผลผู^เรียน
มอค. 3  

การวิพากษ(เพ่ือประเมิน
วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมินผลผู^เรียนให^
สอดคล^องกับ ELO 
ครอบคลุมทุกรายวิชา 
 

10.4 Research output is used 
to enhance teaching and 
learning [4] 

 การแสดงข̂อมูลการนํา
ผลการวิจัยของอาจารย(
ใช^ในการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาให^ชัดเจน 

10.5 Quality of support 
services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility 
and student services) is 
subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

 การประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนท่ี
เก่ียวข̂องกับหลักสูตรท่ี
เป1นระบบหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุง 

10.6 The stakeholder’s 
feedback mechanisms are 
systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 
[6] 

 การออกแบบระบบและ
กลไกในการรับข̂อมูล
ปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂
สPวนเสียท่ีชัดเจน 

11. Output 11.1 The pass rates and 
dropout rates are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

มีการวิเคราะห(
ข̂อมูลและการ
ติดตามการตก
ออกของนักศึกษา 
พบวPามีการตก
ออกลดลง  

การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 

11.2 The average time to 
graduate is established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

มีการวิเคราะห(
ข̂อมูลและการ
ติดตามอัตราการ
ระยะเวลาสําเร็จ

การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 
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การศึกษาของ
นักศึกษา พบวPามี
อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด
ลดลง 

11.3 Employability of 
graduates is established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

มีการวิเคราะห(
ข̂อมูลและการ
ติดตามการได̂งาน
ทําของนักศึกษา 
พบวPามีการได̂งาน
ทําของนักศึกษามี
แนวโน^มท่ีไมP
แนPนอน 

การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[2] 

มีการวิเคราะห(
ข̂อมูลและการ
ติดตามประเภท
และปริมาณ
งานวิจัยของ
นักศึกษา  

การรายงานข̂อมูล
วิเคราะห(ประเภทและ
ปริมาณงานวิจัยของ
นักศึกษาย^อนหลังอยPาง
น^อย 3 ป� และการ
เทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ  

11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [3] 

มีการวิเคราะห(
ข̂อมูลและการ
ติดตามความพึง
พอใจของผู^ใช^
บัณฑิตพบวPา
ความพึงพอใจ
ของผู^ใช^บัณฑิตมี
แนวโน^มท่ีไมP
แนPนอน 

การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 
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กําหนดการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร( 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ประจําป�การศึกษา 2562 

วันพฤหัสบดี ท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. 
ณ ห^องสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร( ชั้น 1 

เวลา กิจกรรม 
08.45 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ แนวทางในการตรวจประเมิน 
09.00 – 10.15 น. สัมภาษณ(ผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 

- สัมภาษณ(นักศึกษาป�จจุบัน (ชั้นป�ละ 1 คน) 
- สัมภาษณ(ศิษย(เกPา (1 คน) 
- สัมภาษณ(ผู^ใช^บัณฑิต (1 คน) 
- สัมภาษณ(อาจารย(ผู^สอน (1-2 คน) 
- สัมภาษณ(เจ^าหน^าท่ีสายสนับสนุน (1-2 คน) 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารวPาง 
10.30 – 12.00 น. - ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

- คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ(อาจารย(ผู^รับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานตาม SAR 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวPาง 
15.15 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยวาจาให^แกPหลักสูตร 

16.30 น. ประธานหลักสูตรกลPาวปpดพิธี 
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