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คํานํา 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประจําป�การศึกษา 2563  จัดทําข้ึนเพ่ือเป2นการรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 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 2563 ตามเกณฑ)การประเมินคุณภาพ AUN-QA จํานวน 11 ตัวบPงชี้ เพ่ือประเมิน
ตนเองอันเกิดจากการดําเนินงานของหลักสูตร ประกอบด̂วยข̂อมูลดิบ ตลอดจนวิเคราะห) จุดแข็งจุดอPอน จุดท่ีควร
พัฒนา แนวทางการปรับปรุง และแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการ
ผู^ทรงคุณวุฒิท่ีแตPงต้ังโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) ซ่ึงจะเป2นตัวบPงชี้ระดับคุณภาพของการบริหาร
หลักสูตร อันจะเป2นหลักประกันความเชื่อม่ันให^กับผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง 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
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4  
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ขHอมูลเบื้องตHน 
 

1.1  ประวัติความเปjนมา 

คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) ต้ังอยูPท่ีจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป2นจังหวัดหนึ่งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต̂ ท่ีมีความหลากหลายในด̂านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษามีความอุดมสมบูรณ)ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิประเทศท่ีเหมาะสมตPอการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยวิถีชีวิตของประชาชน
สPวนใหญPมีความผูกพันกับอาชีพเกษตร เชPน การทําสวนยาง การเลี้ยงสัตว) และการประมง ดังนั้นเพ่ือเป2นการ
สนับสนุนสPงเสริมอาชีพเหลPานี้ คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) จึงได̂ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) มุPงเน^นสร^างบัณฑิตด̂านการเกษตรท่ีมีความพร^อมท้ังด̂านวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอาชีพ ทางด̂านพืชศาสตร) และทางด̂านสัตวศาสตร) เพ่ือพัฒนาการเกษตรของท̂องถ่ินภาคใต̂ 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตPอสังคม 
ตลอดจนเป2นการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีตรงตามความต̂องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต̂อยPางแท̂จริง อีกท้ังยังเป2นศูนย)บริการวิชาการทางการเกษตรสูPชุมชนและภูมิภาคนอกจากนั้นการจัด
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนสามารถเปpดโลกทัศน)และพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนในท̂องถ่ิน ให^สามารถ
กระทําในสิ่งท่ีถูกต̂องเพ่ือความสงบสุขและสร^างชุมชนท่ีเข̂มแข็ง และผลประโยชน)ของประเทศชาติ 

 
1.2  ขHอมูลบุคลากรของหลักสูตร ประจําปBการศึกษา 2563 

ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือสัมพันธ�

กับสาขาวิชา หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
1. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.จกัรพันธ)   

พิชญพิพัฒน)กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร) �   

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

Pathology 
�   

3. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร) �   

4. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.ภัทราวดี  ศรีมี
เทียน 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร �   

5. อาจารย) ดร.ราฮีมา วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture �   

6. อาจารย) ดร.นราธิษณ)  หมวกรอง ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ)พืช �   

7. อาจารย) ดร.กนก  เชาวภาษ ี ปร.ด. สัตวศาสตร) �   
8. อาจารย) ดร.สุไลมาน  เจtะอาบ ู ปร.ด. พืชไรP �   
9. อาจารย) ดร.ธนเสฏฐ)  ทองใสเกล้ียง ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร �   
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 

ตรงสาขาหรือสัมพันธ�

กับสาขาวิชา หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
10. อาจารย) ดร.นิฟารีซา  เจtะเลtาะ ปร.ด. วิทยาศาสตร)การเกษตร

วิทยาศาสตร)การประมง 
�   

11. อาจารย) ดร.โรสลาวาตี โตะแอ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร �   
12. อาจารย) ดร.สัญทัศน) สินจรูญศักด์ิ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ �   
13. อาจารย) ดร.ณัฐพัชรากานต)  แกว̂พลอย ปร.ด. การศึกษาเกษตร  � ปร.ด. การศึกษาเกษตร 

14. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)ทว ี บุญภิรมย) M.S. Crop Science �   
15. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)มนทนา  รุจิระศักด์ิ วท.ม. เกษตรศาสตร) �   
16. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)เจษฎา  แกว̂ฉาย วท.ม. พืชสวน �   
17. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)นิรันดร  หนักแดง วท.ม. โภชนศาสตร)และ

เทคโนโลยีอาหารสัตว) 
�   

18. อาจารย)จักรพงศ)  จิระแพทย) วท.ม. พืชศาสตร) �   

19. อาจารย)อัมภรณ)พรรณ  พลาศัย วท.ม. วิทยาศาสตร)ทางทะเล �   

20. อาจารย)เปล้ือง บุญแก^ว วท.ม. สัตวศาสตร) �   
21. อาจารย)ตาวฟpก  หะยีหมัด วท.ม. วิทยาศาสตร)ทางทะเล �   
22. อาจารย)ภณิดา เภาประดิษฐ) วท.ม. จุลชีววิทยา �   
23. อาจารย) น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ สพ.บ. สาขาสัตวแพทยศาสตร)  �  สาขาขาดแคลน  

เทียบเทPาวุฒิปริญญาโท 
24. 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) 

 

1.3  ขHอมูลนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาแตMละช้ันปB ประจําปBการศึกษา 2563 

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

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร))  53 47 61 44 6 211 
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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/ไมM
ผMาน 

เกณฑ� ผลการดําเนินงาน 

ผPาน 

จํ า น ว น อ า จ า ร ย) ผู^ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร  ไมPน^อยกวPา 5 คน และ
เป2นอาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตร
เ กินกวP า  1 หลักสูตรไมP ไ ด̂  และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 มีอาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 6 คน ตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร และไมPเป2นอาจารย)ผู^รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกวPา 1 หลักสูตร 

 
ผPาน 

คุณสมบัติของอาจารย)ผู^รับผิดชอบ
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPงทาง
วิ ช า ก า ร ไ มP ตํ่ า ก วP า ผู^ ชP ว ย
ศาสตราจารย) และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย^อนหลัง 

อาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทุกคนมีคุณวุฒิตามเกณฑ)ท่ีกําหนด และ
ตรงกับสาขาวิชาท่ีเปpดสอน โดยมีอาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และเป2นผู^ชPวยศาสตราจารย) จํานวน 4 คน คือ ผู^ชPวย
ศาสตราจารย) ดร.สายทอง แก̂วฉาย และผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.จักร
พันธ) พิชญพิพัฒน)กุล ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา สือแม และผู^ชPวย
ศาสตราจารย) ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน อาจารย)ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน 2 คน คือ  อาจารย) ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา และ และอาจารย) 
ดร.นราธิษณ) หมวกรอง และมีผลงานตีพิมพ)ผลงานทางวิชาการ 1 
รายการ ใน 5 ป� ย^อนหลัง 

 
ผPาน 

คุณสม บั ติ ของอาจารย) ป ระจํ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPงทาง
วิ ช า ก า ร ไ มP ตํ่ า ก วP า ผู^ ชP ว ย
ศาสตราจารย) และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ป� ย^อนหลัง 

อาจารย)ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทุกคนมีคุณวุฒิตามเกณฑ)ท่ีกําหนด และ
ตรงกับสาขาวิชาท่ีเปpดสอน โดยมีอาจารย)ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และเป2นผู^ชPวยศาสตราจารย) จํานวน 4 คน คือ ผู^ชPวย
ศาสตราจารย) ดร.สายทอง แก̂วฉาย (Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology) และผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.จักรพันธ)  พิชญพิพัฒน)กุล 
(ปร.ด. สัตวศาสตร)) ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา สือแม (ปร.ด. สัตว
ศาสตร))  และผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน (ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) อาจารย)ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
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ผMาน/ไมM
ผMาน 

เกณฑ� ผลการดําเนินงาน 

คือ อาจารย) ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา (Ph.D. (Agriculture) และอาจารย) 
ดร.นราธิษณ)  หมวกรอง (ปร.ด.ปรับปรุงพันธุ)พืช) และมีผลงานตีพิมพ)
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ ใน 5 ป� ย^อนหลัง 

ผPาน 
 

คุณสมบัติของอาจารย)ผู^สอน ท่ีเป2น
อาจารย)ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทPา หรือดํารงตําแหนPง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ มP ตํ่ า ก วP า ผู^ ชP ว ย
ศาสตราจารย) ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ)กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

อาจารย)ผู^สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีท้ังหมด 24 คน ดํารงตําแหนPงผู^ชPวย
ศาสตราจารย) 8 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 13 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท 10 คน และ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1 คน (กําลังศึกษาระดับปริญญาโทควบเอก อยูP 1 คน และเข̂ารับ
ราชการสายสอนและวิจัยต้ังแตP 1 ธันวาคม 2549 ซ่ึงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 ข̂อ 10.1.3 อาจารย)ผู^สอนอาจเป2นอาจารย)ประจําหรือ
อาจารย)พิเศษท่ีมีคุณวุฒิข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทPาหรือมีตําแหนPง
ผู^ชPวยศาสตราจารย) ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ)กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนในกรณีท่ีมีอาจารย)ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทPาและทําหน^าท่ีอาจารย)ผู^สอนกPอนท่ีเกณฑ)
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช^ให^
สามารถทําหน^าท่ีอาจารย)ผู^สอนตPอไปได̂)  

ผPาน 

คุณสมบัติของ อาจารย)ผู^สอน ท่ีเป2น
อาจารย) พิ เศษ ( ถ̂า มี )  มี คุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเทPาและมีประสบการณ)
ทํางานท่ีเก่ียวข̂องกับวิชาท่ีสอนไมP
น^อยกวPา 6 ป� ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมP
เกินร^อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย)ประจําเป2นผู^ รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

ไมPมีอาจารย)พิเศษ 

 
ผPาน 

การปรับปรุ งหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดต̂องไมPเกิน 5 ป�
(จะต̂องปรับปรุงให^เสร็จและอนุมัติ/
ใ ห^ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 1 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให^ความเห็นชอบหลักสูตร
นี้เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2554 
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ผMาน/ไมM
ผMาน 

เกณฑ� ผลการดําเนินงาน 

มหาวิ ทยาลั ย /สถา บัน  เ พ่ือ ให^
หลักสูตรใช^งานในป�ท่ี 6) ประกาศใช^
ในป�ท่ี 8) 

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให^ความเห็นชอบหลักสูตร
นี้เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

- ปรับปรุงครั้งท่ี 3 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ผPานการพิจารณาจาก
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)แล^ว และอยูP
ระหวPางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให^ความ
เห็นชอบ 

รายการเอกสารหลักฐาน 
 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

สกอ. 1-1 แฟyมประวัติอาจารย) (มคอ.2) 

สกอ. 1-2 รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561  

สกอ. 1-3 หนังสือสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ0506(2)/77 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2562 

สกอ. 1-4 ผลงาน เรื่อง การวิเคราะห)ลําดับนิวคลีโอไทด)บริเวณ ITS2 และการผลิตชิ้นสPวนปลอดเชื้อของ

ทองกวาวเหลือง ITS2 Nucleotide Sequence Analysis and Cleaned Culture Production 

of Butea monosperma var. lutea (อาจารย) ดร.ราฮีมา วาแมดีซา) 

สกอ. 1-5 ผลงาน เรื่อง Shoot Multiplication of Pure-line Hom-Kradang-Nga Rice through Callus 

Formation (อาจารย) ดร.ราฮีมา วาแมดีซา) 

สกอ. 1-6 ผลงาน เรื่อง การระบุชนิดและคัดกรองรา Aspergillus species ละลายฟอสเฟต ท่ีแยกได̂จากดิน

สามจังหวัดชายแดนใต̂ของประเทศไทย (ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.สายทอง แก̂วฉาย) 

สกอ. 1-7 ผลงาน เรื่อง Genetic Potential of Agronomic Traits and Seed Physicochemical 

Properties of Novel  Jatropha Lines Developed from Complex Interspecific 

Hybridization (อาจารย) ดร.นราธิษณ) หมวกรอง) 

สกอ. 1-8 ผลงาน เรื่อง Effect of Supplementation of difference avian species egg yolk in 

Semen Extender on Frozen-Thawed Betong chicken Semen Quality.              

(ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.จักรพันธ) พิชญพิพัฒน)กุล) 
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สกอ. 1-9 ผลงาน เรื่อง effect of extender supplemented with date palm pollen grain on 

bovine semen quality. (ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.จักรพันธ) พิชญพิพัฒน)กุล) 

สกอ. 1-10 ผลงาน เรื่อง ผลของการทดแทนกระถินเป2นแหลPงอาหารหยาบตPอสมรรถภาพการผลิตแพะและ

ความคุ̂มคPาทางเศรษฐกิจ (ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา สือแม) 

สกอ. 1-11 ผลงาน เรื่อง ผลการทดแทนกากตะกอนปาล)มน้ํามันในอาหารข̂นตPอการยPอยได̂ของวัตถุแห^งและ

จํานวนโปรโตซัวในกระเพาะรูเมน โดยวิธี Gas Production                                        

(ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา สือแม) 

สกอ. 1-12 ผลงาน เรื่อง Effects of different levels of rain tree (Samanea saman) pods on blood 

metabolites, ruminal fermentation and methane production in growing goats     

(ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา สือแม) 

สกอ. 1-13 ผลงาน เรื่อง ต̂นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปูดําในจังหวัดนราธิวาส                              

(ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน) 
 

หมายเหตุ   1. ผลการประเมินตัวบPงชี้ท่ี 1.1 กําหนดไว^เป2น “ผPาน” และ “ไมPผPาน” หากไมPผPานเกณฑ)ข̂อใดข̂อหนึ่ง ถือ

วPาหลักสูตรไมPได̂มาตรฐาน และผลเป2น “ไมPผPาน” 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ�  

� เป2นไปตามเกณฑ)ทุกข̂อ 

� ไมPเป2นไปตามเกณฑ) 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)     

พิชญพิพัฒน)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 15 
มกราคม 
2562 ถึง 
ป�จจุบัน 

- ศุภณัฏฐ) กาญจนวัฒนาวงศ, ณัฏฐธิดา สิงห)
บํารุง, ฐิฏินันท) เหรียญทอง, ราฮีมา วาแมดีซา
,2019. การวิเคราะห)ลําดับนิวคลีโอไทด)บริเวณ 
ITS2 และการผลิตช้ินสPวนปลอดเช้ือของทองกวาว
เหลือง ITS2 Nucleotide Sequence Analysis 
and Cleaned Culture Production of Butea 
monosperma var. lutea.วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) 12(1): 173-184. 

- Raheema Wamaedeesa and Supanath 
Kanjanawattanawong. ( 2 0 1 9 ) .  Shoot 
Multiplication of Pure-line Hom-Kradang-
Nga Rice through Callus Formation. 
Princess of Naradhiwas University 
Journal. 11(3): 224-232. 

-เป ล่ียนแปลงจาก 
ผู̂ชPวยศาตราจารย)ทวี  
บุ ญ ภิ ร ม ย)  เ ป2 น
อาจารย) ดร.ราฮีมา   
วาแมดีซา 
-ตามหนังสือบันทึก
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 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
 

ระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน 

ผลงานทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
ระบุวันที่สภาอนุมัต ิ

(กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

เกิน 
2. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร. 
สายทอง แก^วฉาย 

Ph.D. Biotechnology 
in Plant Pathology 

15 
กรกฎาคม 
2559 ถึง
ป�จจุบัน 

- อิทธิพล จิตพิทักษ)  สายทอง แกHวฉาย และ 
ชนินันท)พรสุริยา. 2563. การระบุชนิดและคัดกรอง
รา Aspergillus species ละลายฟอสเฟต ท่ีแยกได̂
จากดินสามจังหวัดชายแดนใต̂ของประเทศไทย.
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 12(1): 
163-172. 

 

3. อาจารย) ดร.นราธิษณ)   
หมวกรอง 

ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ)พืช 8 มีนาคม 
2562 ถึง
ป�จจุบัน 

- Narathid Muakrong and Peerasak 
Srinives 2020. Genetic Potential of 
Agronomic Traits and Seed Physicochemical 
Properties of Novel  Jatropha Lines 
Developed from Complex Interspecific 
Hybridization. AGRIVITA Journal of 
Agricultural Science. 2020. 42(1): 92–109 
 

-เป ล่ียนแปลงจาก
ผู̂ชPวยศาสตราจารย) 
เจษฎา แก^วฉาย เป2น
อาจารย) ดร.นราธิษณ)   
หมวกรอง 
-ตาม รายงานประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี 3/2561 วันท่ี 
14 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 ป2 น ไ ป ด̂ ว ย ค ว า ม
เหมาะสม 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
 

ระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน 

ผลงานทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
ระบุวันที่สภาอนุมัต ิ

(กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

4. ผู̂ชPวยศาตราจารย) ดร. 
จักรพันธ) พิชญพพิัฒน)กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร) 15 
กรกฎาคม 
2559 ถึง
ป�จจุบัน 

- Pitchayapipatkul, J., Suhaila, U., & 

Asleena, M. (2019). Effect of 

Supplementation of difference avian 

species egg yolk in Semen Extender on 

Frozen-Thawed Betong chicken Semen 

Quality. In Proceedings of the 3rd 

international Indonesia-Malaysia -Thailand 

on innovation and creativity “Cultivating 

Innovation and Creativity culture” IMIT-SCI 

2019 (pp.7). 16-18 June 2019, Princess of 

Naradhiwas University, Narathiwat Thailand. 

- Amsah, A., Airina, R.L., Pitchayapipatkul, 

J., Rusli, N.D., Mat, K., & Rahman, M.M. 

(2020). effect of extender supplemented 

with date palm pollen grain on bovine 

semen quality. J.Trop.Resour.Sustain.Sci. 8: 

35-39. 

-เปล่ียนช่ือสกุล จาก 
ชามสมบัติ เป2น พิชญ
พิพัฒน)กุล  
-ตามหนังสือบันทึก
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 

5. ผู̂ชPวยศาตราจารย) ดร.ซารีนา 
สือแม 

ปร.ด. สัตวศาสตร) 15 
กรกฎาคม 
2559 ถึง
ป�จจุบัน 

ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย) ไกรพรม. 
2561. ผลของการทดแทนกระถินเป2นแหลPงอาหาร
หยาบตPอสมรรถภาพการผลิตแพะและความคุ̂มคPา
ทางเศรษฐกิจ ว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร) 10 (2): 140-149 

ซารีนา  สือแม  ขอดิเยtาะ  มูดอ  และ ฮาฟ�ซี  
ตูโรง.  2561. ผลการทดแทนกากตะกอนปาล)ม
นํ้ามันในอาหารข^นตPอการยPอยได̂ของวัตถุแห^งและ
จํานวนโปรโตซัวในกระเพาะรูเมน โดยวิธี Gas 
Production. ใน  การประ ชุมระ ดับชา ติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) คร้ังท่ี 7 เร่ือง
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศสูP
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 
21 มิถุนายน 2561. 365-375. (ได̂รับรางวัลดีเดPน) 

Sareena Semae, Suhaimee Yamaae and 
Ruhinee. 2019.   Effects of different levels 
of rain tree (Samanea saman) pods on 
blood metabolites, ruminal fermentation 
and methane production in growing goats. 
National and international conference: 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
 

ระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน 

ผลงานทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
ระบุวันที่สภาอนุมัต ิ

(กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

Innovation and Creativity Network 2019. In. 
The 3rd international Thailand-Malaysia-
Indonesia Symposium on Innovation and 
Creativity  12.  

6. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.  
ภัทราวดี ศรีมีเทียน 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

15 
มกราคม 
2562 ถึง 
ป�จจุบัน 

- ณฤทธิ์ ไทยบุรี ภัทราวดี ศรีมีเทียน สุนีย) ตรี
มณี สมนึก ล้ิมเจริญ และจํานงค) จุลเอียด. 2563. 
ต̂นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปูดําในจังหวัด
นราธิวาส. แกPนเกษตร. 48 (1):713-718 

เ ป ล่ี ย น แ ป ล งจ า ก
ผู̂ชP วยศาตราจารย)
อัจฉรา  นิยมเดชา 
เป2น  
ผู̂ชPวยศาสตราจารย) 
ดร .ภั ทร า ว ดี  ศ รี มี
เทียน 
- 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  

 

หมายเหตุ : 1. ระบุอาจารย)ประจําหลักสตูรทุกคนท่ีปฏิบัติงานในป�การศึกษา 2563  
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2. รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย�ประจําหลักสูตร (เกณฑ�ขHอ 3) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย) ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture - ศุภณัฏฐ) กาญจนวัฒนาวงศ, ณัฏฐธิดา สิงห)บํารุง, 
ฐิฏินันท) เหรียญทอง, ราฮีมา วาแมดีซา,2019. การวิเคราะห)
ลําดับนิวคลีโอไทด)บริเวณ ITS2 และการผลิตช้ินสPวนปลอด
เช้ือของทองกวาวเหลือง ITS2 Nucleotide Sequence 
Analysis and Cleaned Culture Production of Butea 
monosperma var. lutea.วารสารมหาวิทยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร) 12(1): 173-184. 
- 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. 

 

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 and Peerasak Srinives 2020. 
Genetic Potential of Agronomic Traits and Seed 
Physicochemical Properties of Novel  Jatropha Lines 
Developed from Complex Interspecific Hybridization. 
AGRIVITA Journal of Agricultural Science. 2020. 42(1): 
92–109 

 

4. ผู̂ชPวยศาตราจารย) ดร.จกัรพันธ) 
พิชญพิพัฒน)กุล 

ปร.ด. สัตวศาสตร) - Pitchayapipatkul, J., Suhaila, U., & Asleena, M. 

(2019). Effect of Supplementation of difference avian 

species egg yolk in Semen Extender on Frozen-

Thawed Betong chicken Semen Quality. In 

Proceedings of the 3rd international Indonesia-

Malaysia -Thailand on innovation and creativity 

“Cultivating Innovation and Creativity culture” IMIT-

SCI 2019 (pp.7). 16-18 June 2019, Princess of 

Naradhiwas University, Narathiwat Thailand. 

- Amsah, A., Airina, R.L., Pitchayapipatkul, J., 
Rusli, N.D., Mat, K., & Rahman, M.M. (2020). effect of 
extender supplemented with date palm pollen grain 
on bovine semen quality. J.Trop.Resour.Sustain.Sci. 
8: 35-39. 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

5. ผู̂ชPวยศาตราจารย) ดร.ซารีนา  
สือแม 

ปร.ด. สัตวศาสตร) ซารีนา  สือแม และ เทียนทิพย) ไกรพรม. 2561. ผลของ
การทดแทนกระถินเป2นแหลPงอาหารหยาบตPอสมรรถภาพการ
ผลิตแพะและความคุ̂มคPาทางเศรษฐกิจ ว. มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) 10 (2): 140-149 

ซารีนา  สือแม  ขอดิเยtาะ  มูดอ  และ ฮาฟ�ซี  ตูโรง.  
2561. ผลการทดแทนกากตะกอนปาล)มนํ้ามันในอาหารข^นตPอ
การยPอยได̂ของวัตถุแห^งและจํานวนโปรโตซัวในกระเพาะรูเมน 
โดยวิธี Gas Production. ใน การประชุมระดับชาติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) คร้ังท่ี 7 เร่ืองการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศสูPความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน
ในยุค Thailand 4.0 21 มิถุนายน 2561. 365-375. (ได̂รับ
รางวัลดีเดPน) 

Sareena Semae, Suhaimee Yamaae and 
Ruhinee. 2019.   Effects of different levels of rain 
tree (Samanea saman) pods on blood metabolites, 
ruminal fermentation and methane production in 
growing goats. National and international conference: 
Innovation and Creativity Network 2019. In. The 3rd 
international Thailand-Malaysia-Indonesia 
Symposium on Innovation and Creativity  12. 

 

6. ผู̂ชPวยศาตราจารย) ดร.ภัทราวดี  
ศรีมีเทียน 

ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 

- ณฤทธิ์  ไทยบุรี ภัทราวดี ศรีมีเทียน สุนีย) ตรีมณี 
สมนึก ล้ิมเจริญ และจํานงค) จุลเอียด. 2563. ต̂นทุนและ
ผลตอบแทนการเล้ียงปูดําในจังหวัดนราธิวาส. แกPนเกษตร. 48 
(1):713-718 

 

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

ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขา 

หรือสัมพันธ� 
หมายเหตุ 

1. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.จกัรพันธ)  พชิญพิพัฒน)กุล ปร.ด. สัตวศาสตร) ตรง  
2. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.สายทอง  แกว̂ฉาย Ph.D. Biotechnology in Plant 

Pathology 
ตรง  

3. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร) ตรง  
4. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตรง  
5. อาจารย) ดร.ราฮีมา วาแมดีซา Ph.D. in Agriculture ตรง  
6. อาจารย) ดร.นราธิษณ)  หมวกรอง ปร.ด. ปรับปรุงพันธุ)พืช ตรง  
7. อาจารย) ดร.กนก  เชาวภาษ ี ปร.ด. สัตวศาสตร) ตรง  
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ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขา 

หรือสัมพันธ� 
หมายเหตุ 

8. อาจารย) ดร.สุไลมาน  เจtะอาบ ู ปร.ด. พืชไรP ตรง  
9. อาจารย) ดร.ธนเสฏฐ)  ทองใสเกล้ียง ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตรง  
10. อาจารย) ดร.นิฟารีซา  เจtะเลtาะ ปร.ด. วิทยาศาสตร)การเกษตร

วิทยาศาสตร)การประมง 
ตรง  

11. อาจารย) ดร.โรสลาวาตี โตะแอ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตรง  

12. อาจารย) ดร.สัญทัศน) สินจรูญศักด์ิ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ตรง  

13. อาจารย) ดร.ณัฐพัชรากานต)  แกว̂พลอย ปร.ด. การศึกษาเกษตร สัมพันธ) ปร.ด. การศึกษาเกษตร 

14. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)ทว ี บุญภิรมย) M.S. Crop Science ตรง  
15. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)มนทนา  รุจิระศักด์ิ วท.ม. เกษตรศาสตร) ตรง  
16. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)เจษฎา  แกว̂ฉาย วท.ม. พืชสวน ตรง  
17. ผู̂ชPวยศาสตราจารย)นิรันดร  หนักแดง วท.ม. โภชนศาสตร)และเทคโนโลยี

อาหารสัตว) 
ตรง  

18. อาจารย)จักรพงศ)  จิระแพทย) วท.ม. พืชศาสตร) ตรง  
19. อาจารย)อัมภรณ)พรรณ  พลาศัย วท.ม. วิทยาศาสตร)ทางทะเล ตรง  
20. อาจารย)เปล้ือง บุญแก^ว วท.ม. สัตวศาสตร) ตรง  
21. อาจารย)ตาวฟpก  หะยีหมัด วท.ม. วิทยาศาสตร)ทางทะเล ตรง  
22. อาจารย)ภณิดา เภาประดิษฐ) วท.ม. จุลชีววิทยา ตรง  
23. อาจารย) น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ สพ.บ. สาขาสัตวแพทยศาสตร)  ตรง สาขาขาดแคลน 

เทียบเทPาวุฒิปริญญาโท 
24. อาจารย)นุร)ซานีซา  เจะดาโอะ 
 

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ตรง (บรรจุป� พ.ศ. 2549 ได̂รับการ
ย ก เ ว^ น ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง
เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาต รีพ .ศ .2558  ข^ อ 
10.1.3) 

อาจารย�พิเศษ (ถHามี) 

ชื่อ  สกุล วุฒิการศึกษา 
ตรงสาขาหรือสัมพันธ)

กับสาขาวิชา 
รายวิชาท่ีสอน/ชม.ท่ีสอน/อาจารย)

ผู^รับผิดชอบรายวิชา 
ตรง สัมพันธ) 

    ชื่อรายวิชา.................................................. 
จํานวนชั่วโมงท่ีสอน..................................... 
ชื่ออาจารย)ผู^รับผิดชอบรายวิชา................... 
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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^ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้ เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2554 

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให^ความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

- ปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 3 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ผPานสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) แล^ว และ
อยูPระหวPางการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให^ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
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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. 
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AUN - QA criterion 1 :  Expected Learning Outcomes 

กระบวนการจัดทํา ELOs หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2559 ภายใต̂ระบบและกลไก ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจและวเิคราะห�ความตHองการของ Stake Holder เพ่ือนําไปจัดทํา ELOs 

- วิสัยทัศน) พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร) และของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) (เป2นมหาวิทยาลัยช้ันนํา

อันดับหน่ึงของสามจังหวัดชายแดนใต̂ ด̂านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต̂พหุวัฒนธรรม ภายในป� 2564 และพันธ

กิจในด̂านการผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ) 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหPงชาติ ป� พ.ศ. 2558 

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

- ข^อมูลจากการนิเทศนักศึกษาฝ�กงานในสถานประกอบการ รายวิชาการฝ�กปฏบิัติสัตว)และรายวิชาการปฏิบัติพืช 

- การระดมความคิดจากคณาจารย)ของคณะเกษตรศาสตร)ทุกทPาน 

- อื่นๆเชPน ผู̂นําชุมชน ผู̂ปกครองนักศึกษา สถานประกอบการ หนPวยงานราชการ 

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  

  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได̂ประชุมรPวมกับคณาจารย)ท่ีสอนในหลักสูตรเพ่ือกําหนด ELOs ให^
สอดคล^องกับวิสัยทัศน) พันธกิจมหาวิทยาลัย และความต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย เป2น ELOs ท่ีสามารถ
สะท̂อนตัวตนของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร) และเป2น ELOs ท่ีสามารถวัดและ
ประเมินได̂งPายและเป2นรูปธรรม ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู^สอนรายวิชาในหลักสูตร 
และนําผลจากการสํารวจจากผู^ท่ีมีสPวนได̂เสียมาประกอบจึงมี ELOs ดังภาพท่ี 1 และ ตารางท่ี 1.1  

 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงท่ีมาของ ELOs 
 

 
 
 
 

ความต^องการจําเป2นของ

ผู^ประกอบการ 

 

TQF 5 ด^าน วิสัยทัศน) มหาวิทยาลัย คณะ 

 

เสียงสะท̂อนจากศิษย)เกPา 
 

มคอ. 2 

Inputs for ELOs formulation 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค) 

Expected Learning Outcomes 

ความคิดเห็นคณาจารย)และผู^สอน
ในหลักสูตร 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21st วัตถุประสงค)เปyาหมายในหลักสูตร 
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ตารางท่ี 1.1 สรุปประเด็นจาก Stake Holder 
Stake holder Need/Requirement รวมประเด็น Need Corresponding 

ELO 

วิสัยทัศน) พันธกิจของคณะ

เกษตรศาสตร) และของ

มหาวิทยาลยันราธิวาสราช

นครินทร) 

เป2นผู^นําด^านวิชาชีพและนวัตกรรม

ทางเกษตรอันดับหน่ึงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต^ ภายในป� 2564 

1. สามารถทํางานเป2นทีมได ̂

 

2. ขาดทักษะปฏิบัติดา̂น

วิชาชีพเกษตร 

ELO 1,4 

 

ELO 2 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหPงชาติ 

ป� พ.ศ. 2558 

มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรู^  มี

ทั ก ษ ะ ท า ง ป� ญ ญ า   ทั ก ษ ะ

ความสัมพันธ)ระหวPางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห)เชิง

ตั ว เ ล ข  ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช̂

สารสนเทศ 

3. สามารถนําความรู^ความ

เช่ือมโยงกับวิชาชีพด^าน

การเกษตรได^  

ELO 4 

ผู^ใช̂บัณฑิต ศิษย)เกPา ศิษย)

ป�จจุบันในการวิพากษ)หลักสูตร 

สามารถทํางานรPวมกับชุมชนได^ดี 4. ขาดทักษะการใช̂ภาษาท่ี

ถูกต^อง 

ELO 5 

ข̂อมูลจากการนิเทศนักศึกษา

ฝ�กงานในสถานประกอบการ 

รายวิชาการฝ�กปฏิบัตสิัตว)และ

รายวิชาการปฏิบัติพืช 

1. สามารถทํางานเป2นกลุPมกับชุมชน

และผู^อ่ืนได^เป2นอยPางดี 

2. ขาดทักษะด^านปฏิบัติด^านวิชาชีพ

บางทักษะ 

3. สามารถนําความรู^พ้ืนฐานและความ

เช่ือมโยงกับวิชาชีพด^านการเกษตรได^  

4. ขาดทักษะด^านการสื่อสารภาษา 

5. ขาดทักษะด^านการตลาดและการ

ขาย 

5. ขาดทักษะด^านการตลาด

และการขาย 

ELO 3 

การระดมความคิดจาก

คณาจารย)ของคณะ

เกษตรศาสตร)ทุกทPาน 

1. ควรเพ่ิมช่ัวโมงการปฏิบัติ  

2. เพ่ิมห̂องปฏิบัติการ  

3. ควรเพ่ิมเรื่องเก่ียวการการเกษตร

แบบฮาลาลเพ่ือให̂สอดคล^องกับชุมชน  

4 .สามารถใช̂ภาษาไทยได^อยPางถูกต^อง

เหมาะสม 
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 จากการข̂อมูลตPางๆ จึงได̂ ผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวัง หรือ ELOs ดังตารางท่ี 1.3 จํานวน 5 ข̂อ  

ตารางท่ี 1.3 ผลการเรียนรูHท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
ELOs  

1. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป2นผู^นํา และเป2นผู^ท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม  
2. วางแผนและปฏิบัติทางด̂านการเกษตรได̂อยPางมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาความรู^ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองแก̂ไขป�ญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญา

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

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2559 สาขาวิชาเกษตรศาสตร) มี ELOs ครบท้ัง Specific 
ELOs และ Generic ELOs สามารถแยกได̂ชัดเจน ดังตารางท่ี 3 ท่ีสามารถวัดและประเมินได̂ และบอกตัวตนของ
หลักสูตร 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ�ระหวMาง ELOs กับ Generic และ Specific LO 
ELOs Generic 

LO 
Specific 

LO 
1. สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความเป2นผู^นํา และเป2นผู^ท่ีมี 
คุณธรรม จริยธรรม  

/  

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

 / 

4. ประยุกต)องค)ความรู^ด^านวิทยาศาสตร)เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
ในการพัฒนาอาชีพ 

 / 

5. สามารถสื่อสาร และใช^เทคโนโลยีสารสนเทศอยPางเหมาะสม /  
  

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

 งานหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได̂มีการสํารวจความคิดเห็นของผู^ท่ีมีสPวนได̂สPวน โดย
การจัดทําแบบสอบถาม อีกท้ังยังมีการระดมความเห็นของคณาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตร ผู^สอน คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและศิษย)ป�จจุบัน เพ่ือใช^เป2นข̂อมูลในการกําหนด ELOs จากการสํารวจสามารถนําผลท่ีได̂มาเพ่ือ
ใช^ในปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ของคณะ
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เกษตรศาสตร) ผลการสํารวจความต̂องการผู^ใช^บัณฑิตประกอบด̂วย ศิษย)เกPา ผู^ใช^บัณฑิต ผู^นําชุมชน สถาน
ประกอบการ และบุคลากรของคณะสามารถสรุปความต̂องการและการสะท̂อนกลับ ซ่ึงสามารถแยกออกเป2น
ข̂อเดPนและข̂อควรปรับปรุงของหลักสูตร ดังนี้  
ขHอเดMน  

1. สามารถทํางานเป2นกลุPมกับชุมชนได̂เป2นอยPางดี 
2. สามารถนําความรู^พ้ืนฐานและความเชื่อมโยงกับวิชาชีพด̂านการเกษตรได^  
3. สามารถใช^ภาษาท̂องถ่ินได̂ 
4. สามารถสื่อสารอยPางถูกต̂องในการสPงเสริมอาชีพทางการเกษตร 

ขHอควรปรับปรุง  
1. ควรเพ่ิมชั่วโมงการปฏิบัติ  
2. เพ่ิมห^องปฏิบัติการ  

3. ควรเพ่ิมเรื่องเก่ียวการการเกษตรแบบฮาลาลเพ่ือให^สอดคล^องกับชุมชน  

4. สามารถใช^ภาษาไทยได̂อยPางถูกต̂องเหมาะสม 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 1-1 การประชุมระดมความคิดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู^สอนในหลักสูตร 
AUN 1-2 รายงานแบบสอบถาม และการประชุม ระหวPางคณะฯ ผู^ใช^บัณฑิต ศิษย)เกPา ศิษย)ป�จจุบัน 

คณาจารย) ผู^ปกครอง 
AUN 1-3 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 
AUN 1-4 website ของคณะเกษตรศาสตร) 
AUN 1-5 รายงานสรุปผลการนิเทศรายวิชาการฝ�กปฏิบัติสัตว)และการฝ�กปฏิบัติพืช 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) 

   �    
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AUN-QA Criterion 1– Checklist Level 

1 2 3 4 5 6 7 

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  

ระบบและกลไกการดําเนินงานการปรับปรุงข̂อกําหนดของหลักสูตร 
หลักสูตร 

 
อาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

 
                               ข̂อกําหนดของหลักสูตรท่ีสอดคล^องกับ ELOs ของหลักสูตร       ทบทวน/ปรับปรุง                                                 
       

วิเคราะห)และกําหนดชPองทางการสื่อสาร 
 

สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 

ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2563 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได̂ทําการทบทวนและ

ปรับปรุงข̂อกําหนดของหลักสูตรจากการดําเนินภายใต̂ระบบและกลไกดังนี้ 
ผลการทบทวนวัตถุประสงค)ของหลักสูตรได̂มีการปรับปรุงวัตถุประสงค)ให^ทันสมัยมากยิ่งข้ึนเพ่ือให^สอดรับ

กับนโยบายของประเทศ คือ 
ผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทางวิชาการและการปฏิบัติด̂านการเกษตร รู^จักคิด

อยPางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ�เรียนรู^ สามารถนําความรู^ไปพัฒนาท̂องถ่ินและประเทศอยPาง
ยั่งยืน บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร)เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมP 
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 
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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^เป2นไปตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน^าท่ีกําหนดแนวทางการดําเนินงานและดูแลด̂านคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 2) สาขาวิชาและคณาจารย)ของสาขาวิชาท่ีรับนักศึกษาเป2นกลไกสําคัญในการผลิตบัณฑิต และพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ให^บรรลุวัตถุประสงค) ปรัชญา และเปyาหมายของหลักสูตร 

 3) มีการประเมินอาจารย)ผู^สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 4) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นป� 

5) มีการจัดทํารายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด (มคอ.7) 

ผลการทบทวนและปรับปรุงสูตรใหHทันสมัยจากผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย 
1. ให^นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาซ่ึงรวมถึงวิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและ

นอกห^องเรียนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบตPอการเรียนรู^และผลการเรียนรู^ท่ีได̂รับและเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงรายวิชาด̂วยการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจําภาคเรียน และการประเมินผPานระบบ
เครือขPายคอมพิวเตอร)ของมหาวิทยาลัย 

2. ทําการการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนท่ีแตPงต้ังโดยมหาวิทยาลัยจากการ
สังเกตขณะสอนและทําการสัมภาษณ)ตัวแทนนักศึกษา 

3. หลักสูตรกําหนดให^อาจารย)ผู^สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ)และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชาแล^วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชา 

4. กําหนดให^อาจารย)ผู^สอนเข̂ารับการฝ�กอบรม และพัฒนาตนเองในเรื่องของการจัดการเรียนการ

สอน 

5. มีการประชุมอาจารย)ผู^สอนของหลักสูตรเพ่ือหารือป�ญหาการเรียนรู^ของนักศึกษาและหาแนว

ทางแก̂ไข 

6. หลักสูตรมีคณะกรรมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุPมประเมินข̂อสอบ

และความเหมาะสมของการให^คะแนนท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาภายในรอบเวลาของหลักสูตร 

และพิจารณาผลการเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

7. หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจาก 

- ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
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- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร 
- การรายงานรายวิชาโดยอาจารย)ผู^สอน 
ภายหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาอาจารย)ผู^สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน

และกลยุทธ)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 

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในปBการศึกษา 2563 

1. การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

  หลักสูตรได̂ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ)การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากตัวผู^เรียนโดยอาจารย)
ผู^สอนจะต̂องประเมินผู^เรียนในทุก ๆ หัวข̂อวPามีความเข̂าใจหรือไมP โดยอาจประเมินจากการทดสอบยPอย การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต̂ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือ
รวบรวมข̂อมูลจากท่ีกลPาวข̂างต̂นแล^ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต̂นได̂วPา ผู^เรียนมีความเข̂าใจหรือไมP หาก
วิธีการท่ีใช^ไมPสามารถทําให^ผู^เรียนเข̂าใจได̂ ก็จะต̂องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน จะสามารถชี้ได̂วPาผู^เรียนมีความเข̂าใจหรือไมPในเนื้อหาท่ีได̂สอนไป หากพบวPามีป�ญหาก็จะต̂องหาแนว
ทางแก̂ไขเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตPอไป 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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 ให^นักศึกษาได̂มีการประเมินผลการสอนของอาจารย)ในทุกด̂าน ท้ังด̂านทักษะกลยุทธ)การสอน การตรงตPอ
เวลา การชี้แจงเปyาหมาย วัตถุประสงค)รายวิชา ชี้แจงเกณฑ)การประเมินผลรายวิชา และการใช^สื่อการสอนในทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา ผPาน Google form และแบบสอบถาม 

2. การประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร โดยจากผู^เรียนชั้นป�ท่ี 4 และจากผู^สําเร็จการศึกษาท่ีผPานการศึกษาในหลักสูตร 
แหลPงฝ�ก และผู^ใช^บัณฑิต โดยการสัมภาษณ) การสนทนากลุPม และการใช^แบบสอบถาม และวิเคราะห)ผลการ
ประเมิน และนําเข̂าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือนําผลการวิเคราะห)ไปพัฒนาหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ� AUN-QA  
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป� ตามดัชนีบPงชี้ผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินท่ี
ได̂รับการแตPงต้ังจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ�การสอน 
 วิเคราะห)ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม จากรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรประจําป�การศึกษา วPาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู^ตามท่ีคาดหวังหรือไมP โดยออก
แบบสอบถามข̂อมูลจากศิษย)เกPา ศิษย)ป�จจุบัน ผู^ใช^บัณฑิต หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะห)มาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการการดําเนินงานของหลักสูตรตPอไป 
 
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 

 

 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการศึกษา 2563 

หลักสูตรได̂ทําการทบทวนการประชาสัมพันธ)หลักสูตรเพ่ือเป2นแหลPงข̂อมูลให^ผู^เรียนในป�จจุบันรวมถึงผู^
ท่ีคาดวPาจะรับเข̂าศึกษาได̂ทําความเข̂าใจ เก่ียวกับหลักสูตร และเป2นแหลPงข̂อมูลให^ผู^ใช^บัณฑิต เก่ียวกับความรู^
และทักษะท่ีจําเป2นตPอการทํางานท่ี หลักสูตรพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะเป2นสPวนท่ีชPวยหนPวยงานรัฐบาลและองค)กรวิชาชีพ
ในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ี สามารถนําไปสูPเนื้อหาท่ีเก่ียวข̂องวิชาชีพยิ่งไปกวPานั้นยังเป2นข̂อมูล
ปyอนกลับให^กับหลักสูตรใช^เป2นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผล สะท̂อน เก่ียวกับหลักสูตรใหมPและ
หลักสูตรป�จจุบัน นอกจากนี้ ยังเป2นการรับรอง วPาทุกคนมีความเข̂าใจตรงกันเก่ียวกับผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร เพ่ือสื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสียทุกภาคสPวนได̂เข̂าใจเก่ียวกับผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังอยPางชัดเจน
และรู^วPาจะทําให^ บรรลุผลได̂อยPางไร โดยหลักสูตรได̂เผยแพรPประชาสัมพันธ)หลักสูตรผPานชPองทางตPางๆ  ดังนี้ 

1. เลPมหลักสูตร  
2. เว็บไซต)ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
3. เอกสารประกอบการแนะแนว 
4. โครงการตPางๆ ของคณะ 
5. การประชุมผู^ปกครอง 

 จากการประเมินพบวPา การประชาสัมพันธ) ผPานเอกสารประกอบการแนะแนว โครงการบริการวิชาการ
การประชุมผู^ปกครอง เป2นชPองทางท่ีมีประสิทธิภาพในการเข̂าถึงนักเรียนท่ีมีความประสงค)จะเข̂าศึกษาตPอใน
คณะมากท่ีสุด ในขณะท่ีการประชาสัมพันธ)ผPานเว็บไซต)ของมหาวิทยาลัยและคณะ จะมีประสิทธิภาพมากในการ
สื่อสารถึงผู^มีสPวนได̂สPวนเสียภายในองค)กร (ผู^บริหาร อาจารย) เจ^าหน^าท่ี) และบุคคลภายนอกท่ีสามารถใช^ 
internet ได̂ 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

AUN 2-1 รายงานแบบสอบถาม และการประชุม ระหวPางคณะฯ ผู^ใช^บัณฑิต 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 
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 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 

2562 2563 2564 

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^ทางการเกษตรนั้นในเบ้ืองต̂นเป2นการสร^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

ทบทวน 
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ทางการเกษตรซ่ึงเป2นรายวิชาชีพเฉพาะท่ีเก่ียวกับวิชาชีพบังคับของแตPละกลุPมและบังคับให^นักศึกษาชั้นป� 4 ทุกคน
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาป�ญหาพิเศษ เนื่องจากเป2นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต̂องนําองค)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 
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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 2563 

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 Soil Science) 
  

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 
 



 
40 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2562 

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 Palm Production) 
 

1 1 
  

39 06-354-214 การผลิตยางพารา (Para Rubber Production) 
 

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)  1 1 
   

50 06-264-202 อาหารและการประกอบสตูรอาหารสัตว) (Feed and Ration Formulations) 
 

1 
 

1 
 

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

52 06-264-204 เทคโนโลยีการสืบพันธ)สตัว) (Reproduction of Technology) 
 

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: เป2นผู^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 06-364-204 
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 

สัมมนาหัวข^อ

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 ซ่ึงเป2นรายวิชาท่ีมีความ
เก่ียวข̂องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นักศึกษาจะต̂องเลือกใช^ฮอร)โมนในการผลิต
พืชได̂อยPางถูกต̂องเหมาะสม เม่ือมีความเข̂าใจรายวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเป2นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล^ว นักศึกษาจึง
ต̂องเรียนเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อวPามีข้ันตอนการปฏิบัติอยPางไรบ̂าง และจะต̂องเลือกหัวข̂อสัมมนาท่ี
เก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือให^นักศึกษา ได̂ค̂นคว^า คิด วิเคราะห)ข̂อมูลและนําข̂อมูลท่ีได̂จากการค̂นคว^ามา
ใช^ในการออกแบบแนวทางแก̂ป�ญหาทางการเกษตร ในรายวิชาป�ญหาพิเศษ ซ่ึงจากรายวิชานี้นักศึกษาจะได̂สร^าง
องค)ความรู^ หรือนวัตกรรมใหมPๆ ทางด̂านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป2นต̂น 
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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 และรายวิชาหลังอยPางเป2นระบบ เชPน นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรนี้ จะต̂องเรียน
รายวิชาหลักการผลิตพืช หรือรายวิชาหลักการผลิตสัตว)กPอนท่ีจะเรียนวิชาหลักการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือเป2นความรู^
พ้ืนฐานในวิชาท่ีมีความสอดคล^องกับรายวิชาท่ีจะตPอยอดซ่ึงเป2นรายวิชาท่ีมีการประยุกต)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^เข̂ากับความเป2นสังคมพหุวัฒนธรรม และมีประเทศเพ่ือนบ̂านท่ีเน^นกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรท่ียึดหลักการฮาลาล” ดังนั้น นอกจากรายวิชาท่ีมีความจําเป2นในการประกอบวิชาชีพทางการ
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 และมีการเปpดสอนรายวิชาเป2นไปตามข̂อกําหนดของหลักสูตร เพ่ือให^นักศึกษาสําเร็จได̂ทันตามเวลา
ท่ีกําหนดในหลักสูตรอาจารย)ประจําหลักสูตรได̂มีสPวนรPวมในการทบทวนระบบและข้ันตอนในการออกแบบ

ทบทวน 
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หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมท้ังระบบข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรให^ทันสมัยนอกจากนี้หลักสูตรได̂
มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาเป2นภาษาอังกฤษเพ่ือขับเคลื่อน 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 มคอ.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 

หลักสูตรมีกลไกในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให^บรรลุ PLOs ผPานกระบวนการดังนี้ 
Stage1: Plan/APPROACH 

 1. คณะกรรมการหลักสูตร เชิญคณาจารย) ประชุมเพ่ือวางแผน การจัด 
ผู^สอนรายวิชาตPางๆ ของหลักสูตร ท่ีเปpดสอน ประจําภาคเรียนท่ี 1/2563 และ ภาคเรียนท่ี 2/2563 กPอนสPง 
รายวิชาท่ีเปpดสอนในหลักสูตร ในป�การศึกษา 2563 พร^อมชื่ออาจารย)ผู^สอนไปกองสPงเสริมวิชาการ 
 2. ประธานหลักสูตร แจ^ง วางแนวทางในการเตรียมการ การจัดการเรียนการสอนของแตPละรายวิชาท่ีเปpด
สอนในหลักสูตร โดยให^คณาจารย)ได̂ปฏิบัติให^ทราบ ดังนี้ ปรัชญาของคณะ ท่ีกลPาวไว^วPา “รับผิดชอบ ใฝ�ศึกษา มี
คุณธรรม นําสังคม” ปรัชญาของ หลักสูตร (2559) ท่ีกลPาวไว^ คือ “หลักสูตรมุPงเน^นสร^างบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)ภายใต̂สังคมท่ีมีความหลากหลาย เป2นบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะของความเป2นผู^นํา กล^าคิด กล^าทํา และกล^าแสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืน
ได̂ และมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย และมลายู  สามารถค̂นคว^าหาความรู^ด̂วยตนเองได̂ อันนําไปสูP
การพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนความรู^ได̂ตลอดชีวิต” ไปบูรณาการสูPการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู^ ให^สอดคล^อง
กับรายวิชาของตนเอง ท่ีระบุไว^ใน มคอ 2 [TQF 5 ด̂าน 1. ด̂านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด̂านความรู^3. ด̂านทักษะ
ทางป�ญญา 4. ทักษะความสัมพันธ)ระหวPางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด̂านทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช^เทคโนโลยีสารสนเทศ]  
 3. คณาจารย)ในหลักสูตรประชุมวางแผนการออกแบบวิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนรู^ในทุกรายวิชา
ของหลักสูตรให^สอดคล^องกับ ELOs และ LLL อาทิ – การจัดการเรียนการสอนท่ีเน^นผู^เรียนเป2นสําคัญ และ
ปลูกฝ�งให^นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค)ในศตวรรษท่ี 21 - Active Learning - Problem-based learning 
(PBL) – Task based learning (TBL) – Project-based Learning - การจัดการเรียนรู^โดยใช^วิจัยเป2นฐาน 
(Research-based Learning) และต̂องมีการระบุไว^ใน มคอ 3 ของแตPละรายวิชา 

Stage 2: Do/DEPLOYMENT 
 1. คณาจารย)ในหลักสูตรประชุม อภิปราย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของแตPละรายวิชาโดยนํา
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร ไปปรับใช^ในเขียน มคอ 3  
 2. วิพากษ) มคอ 3 ระหวPางคณาจารย)ในหลักสูตรเพ่ือและเปลี่ยนเรียนรู^ เรื่อง วิธีการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียน แบบ Active Learning หรือ ใช^แนวคิดการวิจัยเป2นฐานการเรียนรู^ (Research-based Instruction) 

Stage 3: Check/RESULTS 
 1. หลักสูตรได̂กําหนดให^มีการทวนสอบของแตPละรายวิชา ร^อยละ 100 ของรายวิชาท่ีเปpดสอนใน
หลักสูตร โดยมีการทวนสอบ ข̂อสอบกลางภาคและข̂อสอบปลายภาค กรรมการทวนสอบจะประเมินจากแผนการ 
สอนและแผนการวัดและประเมินผลจากมคอ 3 ของรายวิชาท่ีใช^สําหรับการทวนสอบ 



 

 

 

52 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

 2. เม่ือสิ้นภาคเรียน กรรมการทวนสอบจะย^อนกลับไปทบทวนกระบวนจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย)ในหลักสูตรอีกครั้ง โดยกําหนดให^คณาจารย)ในหลักสูตรแบPงภาระหน^าท่ีในการศึกษาผลการสอน จาก
การ รายงานใน มคอ 5 และ มคอ 6 

Stage 4: Act/IMPROVEMENT 
 คณาจารย)ในหลักสูตรนําผลการประเมิน มคอ 3 และ มคอ 5 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู^ประเด็นท่ีเป2นจุดแข็ง
และข̂อควรปรับปรุงท่ียังไมPสอดคล^องกับผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวัง ELOs แกPอาจารย)ประจําวิชา เพ่ือให^คณาจารย)ได̂
ปรับแก̂และสPงเข̂าในระบบเว็บไซต) agri.pnu.ac.th ของคณะฯ ให^ผู^มีสPวนได̂สPวนเสียรับทราบข̂อมูลเม่ือสิ้นภาค
เรียนผู^เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรอาจารย)ประจําวิชาจัดทํารายงานผลการสอน 
มคอ 5 นําข̂อเสนอแนะของผู^เรียนมาจัดทํา มคอ 3 รายวิชาของตนเพ่ือเตรียมการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู^ท่ีมี
ประสิทธิภาพภาคเรียนถัดไป  
 
ผลการดําเนินงาน   
 

 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders  
 ปรัชญาของหลักสูตรมุPงเน^นสร^างบัณฑิตท่ีมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)
ภายใต̂สังคมท่ีมีความหลากหลาย เป2นบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะของความเป2น
ผู^นํา กล^าคิด กล^าทํา และกล^าแสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ และมีความสามารถในการสื่อสารท้ัง
ภาษาไทย และมลายู  สามารถค̂นคว^าหาความรู^ด̂วยตนเองได̂ อันนําไปสูPการพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนความรู^ได̂
ตลอดชีวิต หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรตPอผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย ทุกกลุPม เพ่ือให^ผู^มีสPวนได̂สPวนเสียได̂
รับทราบข̂อมูลด̂านปรัชญาของหลักสูตรได̂อยPางชัดเจน โดยมีแนวทางการสื่อสารดังนี้  
  
ผูHมีสMวนไดHสMวน

เสีย 
เนื้อหาสาระท่ีส่ือสารแกMผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย ชMองทางการส่ือสาร 

ศิษย)เกPา การเป2นบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีลักษณะของความเป2นผู^นํา กล^าคิด 
กล^าทํา และกล^าแสดงออก สามารถทํางาน
รPวมกับผู^อ่ืนได̂ 

เว็บไซต) วิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัย ความถ่ี 92.25 และสถานี
วิทยุกระจายเสียง 912 
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ผู^ปกครอง การผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร) 

สื่อสารในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมP ป�
การศึกษา 2563 ซ่ึงหลักสูตรได̂เชิญ
ผู^ปกครองเข̂ารPวมทุกป� 
แผPนพับคณะ วิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัย ความถ่ี 92.25 และสถานี      
วิทยุกระจายเสียง 912 

ผู^ใช^บัณฑิต บัณฑิต ท่ี มีความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)ภายใต̂สังคมท่ีมี
ค ว าม หล าก ห ล า ย  เ ป2 น บั ณ ฑิต ท่ี มี ค ว า ม
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะของ
ความเป2 นผู^ นํ า  กล^ า คิด  กล^ า ทํ า  และกล^ า
แสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ 

โทรศัพท)  
เว็บไซต) 
 

ผู^นําชุมชน สร^างบัณฑิตท่ีมีความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)ภายใต̂สังคมท่ีมี
ความหลากหลาย สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ 
และมีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย 
และมลายู   

ผPานกิจกรรมงานแนะแนว แผPนพับท่ีสPงไป
ยังอําเภอตPางๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต̂ 
และสื่ อสารโดยตรงในคราววิพากษ)
หลักสูตร 
 
 
 
 
 

ผูHมีสMวนไดHสMวน
เสีย 

เนื้อหาสาระท่ีส่ือสารแกMผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย ชMองทางการส่ือสาร 

สถาน
ประกอบการ 

บัณฑิต ท่ี มีความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)ภายใต̂สังคมท่ีมี
ค ว าม หล าก ห ล า ย  เ ป2 น บั ณ ฑิต ท่ี มี ค ว า ม
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะของ
ความเป2 นผู^ นํ า  กล^ า คิด  กล^ า ทํ า  และกล^ า
แสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ 

สื่อสารโดยตรงในคราววิพากษ)หลักสูตร 

คณาจารย) สร^างบัณฑิตท่ีมีความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)ภายใต̂สังคมท่ีมี
ค ว าม หล าก ห ล า ย  เ ป2 น บั ณ ฑิต ท่ี มี ค ว า ม

สื่ อสาร โดยตรงในคราวประชุมงาน
หลักสูตรและการประชุมคณะ 



 

 

 

54 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะของ
ความเป2 นผู^ นํ า  กล^ า คิด  กล^ า ทํ า  และกล^ า
แสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ และมี
ความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย และ
มลายู  สามารถค̂นคว^าหาความรู^ด̂วยตนเองได̂ 
อันนําไปสูPการพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนความรู^
ได̂ตลอดชีวิต 

ศิษย)ป�จจุบัน สร^างบัณฑิตท่ีมีความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด̂านเกษตรศาสตร)ภายใต̂สังคมท่ีมี
ค ว าม หล าก ห ล า ย  เ ป2 น บั ณ ฑิต ท่ี มี ค ว า ม
รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะของ
ความเป2 นผู^ นํ า  กล^ า คิด  กล^ า ทํ า  และกล^ า
แสดงออก สามารถทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได̂ และมี
ความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทย และ
มลายู  สามารถค̂นคว^าหาความรู^ด̂วยตนเองได̂ 
อันนําไปสูPการพัฒนาตนเอง และเพ่ิมพูนความรู^ได̂
ตลอดชีวิต 

สื่อสารครั้ งแรกในงานปฐมนิเทศและ
สื่อสารผPานรายวิชาโดยอาจารย)ประจํา
วิชาและอาจารย)ท่ีปรึกษา คูPมือนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร) ป�การศึกษา2559 
เว็บไซต) 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes  

   กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล^องกับการบรรลุผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวัง 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 ได̂กําหนดผลการเรียนรู^ของหลักสูตร (ELO) และ
หลักสูตร ได̂กํากับติดตามให^คณาจารย)จัดการเรียนการสอนให^สอดคล^องกับ ELOs ซ่ึงแตPเดิมมี 6 ข̂อ และได̂
ปรับปรุง ELOs ใหมPหลักจากมีการรวบรวมข̂อมูลตามความต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย แตPเม่ือการจัดการเรียน
การสอนในป�การศึกษา 2559 ไปแล^วกลับพบวPานักศึกษามีคุณลักษณะไมPตรงตามท่ีคาดหวังไว^ โดยพบวPามี
นักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีคาดหวังคิดเป2นร^อยละ 20  ซ่ึงผลลัพธ)ท่ีได̂มานี้ สะท̂อนให^เห็นวPา การจัดการเรียน
การสอนตาม ELOs ยังไมPครอบคลุมทุกรายวิชาของหลักสูตร จากป�ญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ ต้ังแตPป�การศึกษา 2560-2563 
ทางหลักสูตรจึงได̂กําหนดการประชุมปฏิบัติการของคณาจารย) เพ่ือมารPวมกันกําหนดวิธีการสอน การประเมินผล 
ท่ีสอดคล^องกับ ELOs ทุกป� โดยอาจารย)ตPางเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ)การสอนของรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และรPวมกันสรุปแนวทางรPวมกันในการท่ีจะให^นักศึกษามีคุณลักษณะตามท่ีคาดหวังไว^ คือ สามารถ
ปฏิบัติ จัดการงานฟาร)มได̂ และสามารถผลิตผลิตผลทางการเกษตร ป�จจุบันคณาจารย)ได̂ยึดการเรียนการสอน 
การประเมินผล ตามข̂อมูลท่ีได̂ออกแบบรPวมกันในหลักสูตร (ข̂อมูลเดียวกันกับ 3.2-1 และ มคอ.3/4) 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning  
 หลักสูตรได̂รPวมกันกําหนดให^แตPละรายวิชามีการสอนโดยเน^นการเรียนรู^ตลอดชีวิต จากทักษะท่ีจําเป2น   
4 ทักษะดังนี้  
 1. ทักษะการคิด แบPงออกเป2น 4 ทักษะยPอย ได̂แกP  
  1.1 ทักษะการคิดวิเคราะห) สังเคราะห) และการคิดเชิงวิพากษ) 
  1.2 ทักษะการคิดริเริ่มและสร^างสรรค) 
  1.3 ทักษะการคิดคํานวณ 
  1.4 ทักษะการคิดแก̂ป�ญหา  
 2. ทักษะการทํางาน แบPงออกเป2น 2 ทักษะยPอย ได̂แกP 
  2.1 ทักษะการเรียนรู^ด^วยการนําตนเอง 
  2.2 ทักษะการทํางานเป2นทีมและการมีมนุษยสัมพันธ) 
 3. ทักษะการเลือกใช^เครื่องมือในการทํางาน แบPงออกเป2น 2 ทักษะยPอย ได̂แกP 
  3.1 ทักษะด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.2 ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 
 4. ทักษะการใช^ชีวิต แบPงออกเป2น 3 ทักษะยPอย ได̂แกP 
  4.1 การเป2นพลเมืองดีของสังคมและโลก 
  4.2 ทักษะด̂านชีวิตและอาชีพ 

  จากทักษะท่ีกลPาวมาข̂างตน หลักสูตรได̂รPวมกันระบุทักษะท่ีจะสPงเสริมให^แกPนักศึกษาและได̂วางแผน
รPวมกันในการพัฒนาทักษะการเรียนรู^ตลอดชีวิตผPานการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้  

 
ช้ันปBท่ี ทักษะ วิธีการสอน วิธีการประเมิน 

1 

1.ทักษะการเรียนรู^ด^วยตนเอง 
 
2.ทักษะการทํางานเป2นทีมและ
การมีมนุษยสัมพันธ) 
3.การเป2นพลเมืองดีของสังคม
และโลก 
 

1. การค̂นคว^ารายบุคคลและงาน
กลุPม 
2. การเขียนรายงานรายบุคคล
และงานกลุPม 
3. การนําเสนองานรายบุคคล
และงานกลุPม 
4. การฝ�กปฏิบัติงานพ้ืนฐานด̂าน
เกษตร 

ประเมินรายวิชาโดยดู
จาก 
คุณภาพชิ้นงาน 
คุณภาพการนําเสนอ 
ลักษณะนิสัยด̂านความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย 
การสPงงานตรงเวลา 

ประเมินภาพรวมชั้นป� 

ประเมินเชิงคุณภาพโดย
ให^อาจารย)ประจําวิชา
สะ ท̂อนภาพรวมของ
นักศึกษา 
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2 

1. ทักษะด̂านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. ทักษะการสื่อสาร 

1. การค̂นคว^ารายบุคคลและงาน
กลุPม 
2. การเขียนรายงานรายบุคคล
และงานกลุPม 
3. การนําเสนองานรายบุคคล
และงานกลุPม 
4. การฝ�กปฏิงาน 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร “การ
จัดคPายยุวเกษตร” 

ประเมินรายวิชาโดยดู
จาก 
คุณภาพชิ้นงาน 
คุณภาพการนําเสนอ 
 

ประเมินภาพรวมชั้นป� 

ประเมินเชิงคุณภาพโดย
ให^อาจารย)ประจําวิชา
สะ ท̂อนภาพรวมของ
นักศึกษา 

3 

1. ทักษะการคิดคํานวณ 
2. ทักษะการคิดแก̂ป�ญหา  
 

1. การทํา mini project 
2. การสัมมนา 
3. การศึกษาดูงาน 
4. การฝ�กปฏิบัติงาน 

1. ประเมินผลงานเชิง
ป ริ ม า ณ ผP า น ก า ร ใ ห^
คะแนนในรายวิชา และ
การประเมินเชิงคุณภาพ
ของผลงาน 
2. รายงานการวิเคราะห)
ป�ญหาจากการศึกษาดู
งาน 
3. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
จากผู^ประกอบการ 
 

ประเมินภาพรวมชั้นป� 

ประเมินเชิงคุณภาพโดย
ให^อาจารย)ประจําวิชา
และอาจารย)ประจํา
หลักสูตรสะท̂อน
ภาพรวมของนักศึกษา 

4 
1. ทักษะการคิดวิเคราะห) 
สั ง เ ค ร า ะห)  แล ะก า ร คิ ด เ ชิ ง
วิพากษ) 

1. การฝ�กสหกิจ 
2. การทําป�ญหาพิเศษ 

ประเมินรายวิชาโดยดู
จาก 
คุณภาพชิ้นงาน 
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1.2 ทั ก ษ ะก า ร คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ
สร^างสรรค) 
1.3 ทักษะการคิดแก̂ป�ญหา 

คุณภาพการนําเสนองาน 

ประเมินภาพรวมชั้นป� 

1. ประเมินเชิงคุณภาพ
โดยให^อาจารย)ประจํา
วิชาและอาจารย)ประจํา
ห ลั ก สู ต ร ส ะ ท̂ อ น
ภาพรวมของนักศึกษา 
2. Exit exam 
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 นอกจากการกําหนด LLL ในรายวิชา หลักสูตรมีการกําหนดให^นักศึกษาศึกษาดูงานประจําป� โดยกําหนด
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2  ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เป2นการศึกษาดูงานทางการเกษตรของนักศึกษาชั้นป� 1 ในงาน
เกษตรภาคใต̂ ซ่ึงจัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) ครั้งท่ี 2 เป2นการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาชั้นป�ท่ี 3 และ 4 โดยพานักศึกษาดูงานสวนทุเรียนคุณภาพกลุPมบาตูปูเตtะ อ. ธารโต สวนคุณโอtค ซ่ึงมี
รายได̂จากการทําสวนผสมผสาน อ. ธารโต ศูนย)วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดยะลา ฟาร)มแพะเนื้อการิม ฟาร)ม
แพะนม ศูนย)เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทศบาลนครยะลา เป2นต̂น  

 หลักสูตรได̂เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแตPละชั้นป� โดยการให^นักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานในสถานท่ี
จริง โดยชั้นป� 1 ได̂กําหนดให^นักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานในฟาร)มคณะเกษตรศาสตร) เพ่ือเตรียมความพร^อมในการ
ฝ�กงานกับหนPวยงานภายนอก ซ่ึงในการฝ�กนักศึกษาจะได̂รับการฝ�กวินัย ความรับผิดชอบ และให^ความรู^ แนวคิด
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  

 นอกจากนี้หลักสูตรมีการสPงเสริมให^นักศึกษาทําป�ญหาพิเศษเพ่ือเสริมสร^างกระบวนการแก̂ป�ญหาทางการ
เกษตรจากโจทย)วิจัยในพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือสร^างคุณลักษณะของการเป2นบัณฑิตท่ีมีความสามารถประยุกต)ใช^นําความรู^
ทางการเกษตรในการแก̂ไขป�ญหาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี (ป�ญหาพิเศษของนักศึกษาป� 4) 
 หลักสูตรมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห)และรายงานแกPอาจารย)ประจําหลักสูตรเพ่ือรPวมกันวางแผน
และพัฒนาการสร^างทักษะการเรียนรู^ตลอดชีวิตแกPนักศึกษาตPอไป 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 4-1 เลPมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
AUN 4-2 คูPมือนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร) ป� 2563   
AUN 4-3 เว็บไซต)ของคณะเกษตรศาสตร)   
AUN 4-4 มคอ.3 , มคอ.4 ,  
AUN 4-5 โครงการหารายได̂ระหวPางเรียนของนักศึกษา 
AUN 4-6 ภาพประกอบการฝ�กงานของนักศึกษา  
AUN 4-7 ป�ญหาพิเศษของนักศึกษา   
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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 

2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

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

 
ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2563 

 การประเมินนักศึกษาแรกเข̂า 

ด̂วยนโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) มีการสนับสนุนให^นักศึกษาท่ีสนใจในด̂าน
การเกษตรได̂เรียนในสาขาวิชาชีพท่ีต^องการ จึงมีการกําหนดคุณสมบัติของผู^เรียน โดยรับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษา
ชั้นป�ท่ี 6 ทุกแผนการเรียน นักเรียนท่ีเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และนักเรียนท่ีเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรจากทุกสาขา หรือนักศึกษาท่ีต̂องการเทียบโอนหรือย^ายสาขาวิชา สามารถสมัครเข̂าเรียนใน
หลักสูตรของคณะเกษตรได̂เพ่ือเปpดโอกาสให^ผู^ท่ีสนใจ 

คณะเกษตรศาสตร)มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาผPานการประชุมของคณะกรรมบริหารหลักสูตร 
เพ่ือกําหนดแผนการรับและคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะรับเข̂ามาให^เป2นไปตาม ELOs ของหลักสูตร โดย
มหาวิทยาลัยจะเป2นฝ�ายรับสมัครนักศึกษา และสPงตPอให^คณะเป2นผู^พิจารณาคัดเลือก การประเมินนักเรียนหรือ
ผู^สมัครท่ีจะผPานเข̂าสูPการสอบสัมภาษณ) จะประเมินตามเกณฑ)การรับสมัครท่ีคณะกําหนดในแตPละรอบการสมัคร 
สําหรับการสอบสัมภาษณ) คณะจะแตPงต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ)ในแตPละรอบการสมัคร การสัมภาษณ)และการให^
คะแนนผู^สมัครจะเป2นไปตามแบบประเมินท่ีหลักสูตรกําหนดตามท่ีได̂กลPาวแล^วในเบ้ืองต̂น โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะบุคลิกภาพ การแตPงกาย เชาว)ป�ญญา ความรู^ทางวิชาชีพ ความรู^เบ้ือต̂นเก่ียวกับการเกษตร และความรู^
ท่ัวไป เชPน เหตุการณ)บ̂านเมือง เป2นต̂น และท่ีสําคัญจะมีการสอบถามความต้ังใจและความมุPงม่ันในการเรียน
เกษตรศาสตร)ของผู^สมัคร จากการสัมภาษณ)ผู^สมัครเข̂าศึกษาในหลักสูตร มีท้ังท่ีเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร)
เพราะชอบและสนใจในอาชีพเกษตร ผู^สมัครบางรายมีพPอแมPผู^ปกครองทําอาชีพเกษตรอยูPแล^ว มีความต̂องการนํา
ความรู^จากการเรียนเกษตรไปพัฒนาและตPอยอดอาชีพเดิมของผู^ปกครอง 

เนื่องด̂วยหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร)เป2นวิทยาศาสตร)ประยุกต) (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร)) ผู^เรียนทุกคนจําเป2นต̂องมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร) คณิตศาสตร) แตPด̂วยคุณสมบัติการรับเข̂าของ
คณะท่ีสามารถรับนักเรียนนักศึกษาจากทุกแผนการเรียนตามท่ี ด̂วยเหตุผลท่ีได̂กลPาวข̂างต̂น คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงได̂ให^มีการปรับพ้ืนฐานในรายวิชากลุPมวิทยาศาสตร)ให^นักศึกษาใหมP โดยจะมีการสอนรายวิชา
ดังกลPาวกPอนหรือระหวPางการเรียนหรือกPอนสอบกลางภาค ซ่ึงคณะโดยผPายวิชาการจะมีการสอบถามนักศึกษาถึง
ป�ญหาการเรียน โดยเฉพาะวิชาในกลุPมวิชาวิทยาศาสตร) และวิชาอ่ืนๆ เพ่ือสอนเสริมในรายวิชาท่ีนักศึกษาต̂องการ 
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การประเมินนักศึกษาระหวPางเรียน  

หลักสูตรได̂กําหนดวัตถุประสงค)ของหลักสูตรตามท่ีกําหนดใน มคอ. 2 และ ELOs ของหลักสูตร มี
กระบวนการทบทวน ELOs ให^สอดคล^องกับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในป�จจุบัน และหลักสูตรได̂
กําหนดให^ทุกรายวิชาต̂องมีการประเมินและติดตามความก̂าวหน^าระหวPางการศึกษาของนักศึกษา ด̂วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เชPน การสอบยPอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทํารายงาน การนําเสนอ การฝ�กปฏิบัติ 
ซ่ึงรายวิชาของหลักสูตรสPวนใหญPเป2นรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ เชPน รายวิชาป�ญหาพิเศษทางพืชศาสตร)  3(0-6-3) 
เป2นรายวิชาท่ีเน^นการปฏิบัติ เป2นการฝ�กให^นักศึกษาคิดเป2น ค̂นคว^ารายงานการวิจัย ปฏิบัติ รวบรวมผล วิเคราะห)
ผล และเขียนรายงานด̂วยตนเอง นําเสนอผลงานตPอคณะกรรมการ โดยท้ังหมดอยูPในการควบคุมของอาจารย)ท่ี
ปรึกษา รายวิชามีการวัดผลและประเมินผลจาก การรายงานความก̂าวหน^าระหวPางภาคการศึกษา รายงานป�ญหา
พิเศษฉบับสมบูรณ) และการนําเสนอผลงานเม่ืองานวิจัยเสร็จสิ้น ในการวัดผลประเมินผลอาจารย)ผู^รับผิดชอบ
รายวิชาจะประกาศคะแนนหรือผลการรายงานความก̂าวหน^าให^นักศึกษาได̂รับทราบเป2นระยะเพ่ือให^เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู^ในแตPละชPวงเวลา ท้ังนี้การออกแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู^ของนักศึกษาจะออกแบบให^
สอดคล^องกับผลสัมฤทธิ์ของ ELOs ซ่ึงนํามาจาก มคอ. 3 หรือ มคอ.4 ของแตPละรายวิชา ตลอดจนติดตามผลการ
เรียนรู^จากรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาแตPละคน ตามท่ีปรากฏใน มคอ. 5 หรือ มคอ.6 ของแตPละรายวิชา  

การประเมินนักศึกษากPอนจบการศึกษา หลักสูตรมีการจัดสอบประเมินความรู^กPอนสําเร็จการศึกษาให^
นักศึกษาทุกคนโดยเป2นการออกข̂อสอบประมวลความรู^ในกลุPมวิชาท่ีนักศึกษาเรียนคือกลุPมวิชาพืชศาสตร) และ
กลุPมวิชาสัตวศาสตร) โดยเป2นการสอบภาคทฤษฎี (ข̂อสอบเลือกตอบจํานวน 100 ข̂อ) ผPานการสอบแบบออนไลน) 
โดยผู^รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย)ผู^สอนรายวิชาในหลักสูตรประชุมรPวมกัน เพ่ือออกแบบข̂อสอบท่ีสอดคล^อง
กับ ELOs ของหลักสูตร โดยนักศึกษาท่ีผPานการสอบประมวลความรู^ได̂ ต̂องมีผลการสอบภาคทฤษฎีไมPน^อยกวPา
ร^อยละ 50  

การจบของนักศึกษา ป�การศึกษา 2563 มีผู^สําเร็จการศึกษา 36 คน ประกอบด̂วย นักศึกษาท่ีเข̂าศึกษา
ในป�การศึกษา 2556 จํานวน 1 คน ป�การศึกษา 2559 จํานวน 1 คน และป�การศึกษา 2560 จํานวน 34 คน จาก
ท้ังสองกลุPม คือ กลุPมพืชศาสตร) (24 คน) และกลุPมสัตวศาสตร) (10 คน) ซ่ึงในป�การศึกษานี้มีนักศึกษาจบมากกวPา 
4 ป� จํานวน 7 คน นักศึกษาจบการศึกษาไมPตามเกณฑ)เนื่องด̂วยงานวิจัยในรายวิชาป�ญหาพิเศษไมPแล^วเสร็จตาม
เง่ือนไขรายวิชา ซ่ึงเป2นการทําวิจัยด̂วยนักศึกษาเอง ประกอบกับชPวงท่ีมีการทําวิจัยดังกลPาวอยูPในชPวงท่ีมีโรค
ระบาด ทําให^นักศึกษาบางกลุPมไมPสามารถดําเนินงานวิจัยได̂อยPางเต็มประสิทธิภาพ ทําให^บางสPวนไมPสามารถจบ
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดได̂ ดังนั้นในการศึกษานี้หลักสูตรจึงกํากับให^ท่ีปรึกษารายวิชา
ดังกลPาวติดตามนักศึกษาอยPางใกล^ชิด และได̂มีการหารือรPวมกันภายในคณะเก่ียวกับรายวิชาดังกลPาว และ
กําหนดให^มีการดําเนินการลPวงหน^าตามท่ีอาจารย)ประจําวิชาและอาจารย)ท่ีปรึกษาป�ญหาพิเศษเห็นสมควร 
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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 

ผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เกณฑ)การวัดผลประเมินผลได^รับการประเมินและ
ทวนสอบ 

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

 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในปBการศึกษา 2563  
  

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรได̂มีการประชุมรPวมกันกับผู^รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย)ผู^สอน  เพ่ือ
วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมในการวัดผลในการเรียนการสอนรายวิชา เพ่ือให^บรรลุ CLO และ ELOs และนําไปเขียน
ใน มคอ. 3 หรือ 4 เพ่ือประเมินนักศึกษาในด̂านตPางๆ ท้ังชPวงเวลา วิธีการ ข̂อบังคับ มีสัดสPวนการประเมิน เกณฑ) 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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และเกรด ให^มีความชัดเจนและแจ^งให^นักศึกษาทราบลPวงหน^า มีการประเมินท่ีมีมาตรฐาน มีความชัดเจน และ
เชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร ตPอเนื่องสอดคล^องในทุกรายวิชาตลอดการเรียนของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร^าง
การเรียนรู^ตามท่ีกําหนด อาจมีการประเมินผลการเรียนท้ังแบบอิงเกณฑ) มีการสังเกตหรือการสัมภาษณ)นักศึกษา 
เชPน ในรายวิชาป�ญหาพิเศษทางพืชศาสตร) ซ่ึงใช^การให^คะแนนแบบ Rubric score โดยผู^จัดการรายวิชาจะเป2น
ผู^รับผิดชอบกําหนดเกณฑ)การประเมินผลตามท่ีได̂มีการพิจารณารPวมกันของคณาจารย)กลุPมวิชาพืชศาสตร) อีกท้ัง
ยังมีหน^าท่ีควบคุมการดําเนินการในแตPละข้ันตอนตามหลักเกณฑ)ท่ีกําหนดระยะเวลาผPานทางอาจารย)ท่ีปรึกษา
ป�ญหาพิเศษซ่ึงจะมีการให^คะแนนในแตPละข้ันตอนยPอยของการทําป�ญหาพิเศษในแตPละหัวข̂อ เชPน การต้ังชื่อเรื่อง 
การหาเอกสารข̂อมูลประกอบการทดลอง การทดลองตามสมมุติฐานและข้ันตอนท่ีได̂มีการจัดเตรียมไว^การเรียบ
เรียงเอกสาร การตรงตPอเวลา ฯลฯ และเม่ือต̂องนําเสนอผลงานจะเป2นการประเมินโดยคณาจารย)ของกลุPมวิชาพืช
ศาสตร)ซ่ึงมีสิทธิให^คะแนนโดยอิสระตามความรู^และความเชี่ยวชาญของแตPละทPาน ตามประเด็นการให^คะแนนใน
แตPละด̂าน ซ่ึงเป2นหลักเกณฑ)การให^คะแนนท่ีผู^จัดการรายวิชาได̂ชี้แจงให^คณะกรรมการสอบและนักศึกษาได̂รับ
ทราบลPวงหน^า โดยเม่ือนักศึกษานําเสนอแล^วจะเป2นการตอบข̂อซักถามจากคณาจารย)และเพ่ือนรPวมชั้นเรียนเพ่ือ
ประเมินความรู^ความเข̂าใจโดยแท̂จริงในเนื้อหางานทดลอง และต̂องทําเอกสารรายงานให^สําเร็จเรียบร^อยตรงตาม
แบบแผนท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงจะใช^เป2นตัวชี้วัดความรับผิดชอบในชPวงเวลาท่ีจํากัด กPอนท่ีผู^รับผิดชอบรายวิชาจะ
นําคะแนนการประเมินท้ังหมดตลอดภาคการศึกษามาให^คะแนนรวมผลการเรียนรู^ของนักศึกษาแตPละคน 

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

ระบบและกลไกในการดําเนินงาน 
อาจารย)ผู̂รับผิดชอบหลักสูตร 

 
หลักสูตร และ ELOs ของหลักสูตร 

 
รายวิชาในหลักสูตร และ CLO ของรายวิชา 

 
อาจารย)ผู̂สอน 

 
กําหนดรูปแบบและเกณฑ)การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3, 4 

 
การวิพากษ)รูปแบบและเกณฑ)การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3, 4 

 
การส่ือสารรูปแบบการวัดผลประเมินผลแตPละรายวิชาแกPผู̂เรียน 

 
การจัดการเรียนการสอน 

 
วัดผลประเมินผลตามเกณฑ)ที่ระบุไว^ใน มคอ. 3, 4 

 
สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกณฑ)การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 5, 6 

 
          การทวนสอบ 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เกณฑ)การวัดผลประเมินผลได^รับการประเมิน/ทวนสอบ/

ปรับปรุง 

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

 
ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2563 

  หลักสูตรได̂จัดทําวิธีการประเมิน และเกณฑ)การประเมินกลางของหลักสูตร (ตารางท่ี 3.1-2) เพ่ือให^
อาจารย)ผู^สอนนําไปใช^ในการจัดการเรียนการสอนให^เป2นมาตรฐานเดียวกัน 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
ความนPาเชื่อถือและเป2นธรรมตPอนักศึกษา 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 
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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  

 
ผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ระบบและกลไกในการดาํเนินงานได^รับการทวน

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

 
ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2563 

 หลักสูตรมีการมีประเมินผลท่ีหลากหลาย ตามวัตถุประสงค)ของแตPละรายวิชา ท้ังการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหวPางการเรียนรู^ และการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนรู^ โดยในแตPละรายวิชาของหลักสูตรจะ
มีการวางแผนการประเมินตลอดจนมีหลักเกณฑ)การให^คะแนนท่ีชัดเจนตามท่ีระบุไว^ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ดังเชPน 
ในรายวิชาป�ญหาพิเศษทางพืชศาสตร) ซ่ึงมีวัตถุประสงค)ของรายวิชาเพ่ือให^นักศึกษาได̂ศึกษาค̂นคว^าป�ญหา
การเกษตร ทดลอง วิเคราะห)ผลการทดลอง สรุป และสามารถเรียบเรียงเป2นรายงาน ตลอดจนมีความสามารถท่ี

ทบทวน/ปรับปรุง 
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จะนําเสนอผลงาน ภายใต̂การควบคุมของอาจารย)ท่ีปรึกษาโดยมีผู^จัดการรายวิชาจะเป2นผู^ประเมินผลและควบคุม
การดําเนินการในแตPละข้ันตอนตามท่ีกําหนดระยะเวลาผPานทางอาจารย)ท่ีปรึกษาป�ญหาพิเศษ 

 ในการประเมินผลรายวิชาป�ญหาพิเศษทางพืชศาสตร)จะทําเป2นระยะในข้ันตอนตPาง ๆ เชPน ข้ันตอนการ
เสนอชื่อหัวข̂อป�ญหาพิเศษท่ีจะต̂องสอดคล^องกับเนื้อหาและการทดลองท่ีจะดําเนินการ ข้ันตอนการเสนอโครงรPาง
ป�ญหาพิเศษตPอคณะกรรมการ ซ่ึงหากประเมินไมPผPานหรือต̂องแก̂ไขอยPางไรแล^ว นักศึกษาจะต̂องนํากลับไป
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก̂ไขโดยคําแนะนําอาจารย)ท่ีปรึกษาหรือผู^เก่ียวข̂องกPอนจะนํามาเสนอคณะกรรมการ
ใหมPอีกครั้งจนผPานการประเมินในข้ันตอนนั้นกPอนจึงจะสามารถดําเนินการในข้ันตอนตPอไปได̂ และเม่ือต̂องนําเสนอ
ผลงานจะเป2นการประเมินโดยคณาจารย)ของกลุPมวิชาพืชศาสตร)ซ่ึงมีสิทธิให^คะแนนโดยอิสระตามประเด็นการให^
คะแนนในแตPละด̂าน ซ่ึงหากการประเมินการนําเสนอผลงานปรากฏวPาไมPผPานหรือต̂องแก̂ไข นักศึกษาจะต̂อง
ปรับปรุงแก̂ไขหรือหาข̂อมูลความรู^เพ่ิมเติมและข̂อสอบใหมPจนกวPาจะผPานจึงจะสามารถจัดทํารูปเลPมเอกสารท่ี
สมบูรณ)ได̂ 

 ท้ังนี้หลักสูตรกําหนดให^นักศึกษาท่ีต̂องการตรวจสอบคะแนนการสอบของตนเองสามารถทําได̂ และอาจจะมี
การเฉลยข̂อสอบเพ่ือให^นักศึกษาได̂รู^คําตอบท่ีถูกต̂องหรือในบางรายวิชาท่ีมีผลการสอบออกมาแล^วพบวPา นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากวPาเกณฑ)ท้ังรายบุคคลหรือรายกลุPม จะมีการสอนเสริมทําความเข̂าใจในเนื้อหาและให^มีการสอบ
แก̂ไข เพ่ือความเข̂าใจท่ีถูกต̂องในสาขาวิชาชีพท่ีจะใช^ศึกษาในรายวิชาข้ันสูงตPอไป 
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 

2561 2562 2563 

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 
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ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
  หลักสูตรได̂ให^โอกาสนักศึกษาเข̂าถึงกระบวนการวัดผลประเมินผล หากนักศึกษามีความสงสัยหรือไมP
ได̂รับความเป2นธรรมในการวัดผลประเมินผล การเรียนสามารถสอบถามได̂โดยตรงกับผู^สอน หรือสามารถยื่นคํา
ร^องขอตรวจสอบคะแนนหรืออุทธรณ)ผลการเรียนได̂ท่ีฝ�ายวิชาการของคณะเพ่ือให^คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
มติให^ตรวจสอบผลการเรียนหรือกระดาษคําตอบของนักศึกษาภายหลังจากท่ีนักศึกษาทราบคะแนนจากอาจารย)
ประจําวิชาแล^ว โดยจะมีฝ�ายวิชาการเป2นคนกลางระหวPางนักศึกษากับอาจารย)ผู^สอน  
 หลักสูตร มีระบบการรับและการจัดการข̂อร^องเรียนและการอุทธรณ)ของนักศึกษา ผPานหลายชPองทาง 
เชPน การร^องเรียนผPานระบบงานอาจารย)ท่ีปรึกษา โทรศัพท) Email และนักศึกษาสามารถเข̂าร^องเรียนได̂โดยตรง
กับงานหลักสูตร โดยข̂อร^องเรียนท้ังหมดของนักศึกษาจะได̂รับการพิจารณาอยPางเป2นระบบ ดังนี้ 

1. นักศึกษาร^องเรียนผPานชPองทางตPางๆ ท่ีหลักสูตรได̂แจ^งกับนักศึกษาในชPวงของการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมP 

2. หลักสูตรรับข̂อร^องเรียนและนําเสนอตPองานวิชาการเพ่ือนําเข̂าสูPท่ีประชุมของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

3. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาข̂อร^องเรียนและจัดการข̂องร^องเรียนให^กับนักศึกษาและเสนอให^ฝ�าย
วิชาการ และคณะได̂รับทราบ 

4. นําผลการจัดการข̂อร^องเรียนของนักศึกษาเข̂าสูPท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ 
5. แจ^งผลการจัดการข̂องร^องเรียนให^นักศึกษาได̂รับทราบ 

ท้ังนี้นักศึกษาสามารถติดตามความก̂าวหน^าในข̂อร^องเรียนได̂กับงานหลักสูตรได̂ตลอดเวลา 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 5-1 รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเข̂าศึกษาตPอให^คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
AUN 5-2 มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.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 
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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) 4 
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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)  
 หลักสูตรมีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย พ.ศ. 2560-2564 (AUN 6-1) ท่ี
สอดคล^องกับวิสัยทัศน) เปyาหมาย และยุทธศาสตร)ของคณะเกษตรศาสตร) และของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร) โดยนําข̂อมูลท่ัวไป สภาพป�จจุบัน ป�ญหา และความต̂องการ ข̂อมูลบุคลากรสายสอนและวิจัย มาใช^
ประกอบการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย โดยในป�การศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 
2563 ถึง 27 มิถุนายน 2564) มีผลการดําเนินงานด̂านการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยตามระบบและกลไกท่ี
วางไว^ (AUN 6-2) ดังนี้ 
  6.1.1 การพัฒนาดHานตําแหนMงทางวิชาการ ในป�การศึกษา 2563 มีอาจารย)ท่ีสPงผลงานเพ่ือขอ
กําหนดตําแหนPงทางวิชาการไปแล^วเม่ือป�การศึกษา 2562 จํานวน 2 ราย คือ อาจารย)นิรันดร  หนักแดง และ
อาจารย) ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน ได̂รับการแตPงต้ังให^ดํารงตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย)ท้ัง 2 ราย ทําให^ในป�
การศึกษา 2563 มีบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีปฏิบัติงานสอน ณ ป�การศึกษา 2563 ดํารงตําแหนPงทางวิชาการ
รวม 8 ราย มากกวPาป�การศึกษาท่ีผPานมาซ่ึงมี 6 ราย และได̂ตามเปyาหมายท่ีวางไว^ในแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสอนและวิจัย พ.ศ. 2560-2564 คือร^อยละ 33 ของจํานวนอาจารย) (24 คน) ท่ีปฏิบัติงานสอนใน
หลักสูตร (AUN 6-3)  
  อยPางไรก็ตาม พบวPามีบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีมีคุณสมบัติครบถ̂วนในการขอกําหนดตําแหนPงทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึนจํานวน 13 ราย แตPยังไมPได̂มีการเสนอขอ สาเหตุมาจาก (1) จะเกษียณอายุราชการ 2 ราย (2) 
เป2นผู^บริหารระดับสูง 3 ราย (3) ไมPได̂รับทุนวิจัย และ/หรือไมPมีผลงานวิจัยตีพิมพ) 8 ราย ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร)มี
มาตรการท้ังเชิงสPงเสริมสนับสนุน และผลักดันในการแก̂ไขป�ญหาโดย  
   (1) จัดให^มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู^ (KM) ในชุมชนบุคลากรสายสอนและวิจัยคณะ
เกษตรศาสตร) เรื่องเทคนิคการขอทุนวิจัย และการตีพิมพ)บทความวิจัย   
   (2) ให^บุคลากรสายสอนและวิจัยเข̂ารPวมการประชุมทางสื่อออนไลน)ท่ีเก่ียวข̂องกับการขอทุนวิจัย 
และการเขียนบทความวิจัย โดยแจ^งขPาวในชPองทางท่ีทุกคนเข̂าถึงได̂ คือไลน)กลุPมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร)  
   (3) แสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีได̂รับทุนวิจัย และได̂ตีพิมพ)ในวารสาร โดยลงภาพและ
รายละเอียดในสื่ออินเตอร)เน็ตทุกชPองทาง  
   (4) แจ^งให^บุคลากรทราบวPามีการนําผลงานด̂านการได̂รับทุนวิจัย และผลงานการตีพิมพ)มา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบด̂วย   
  ในป�การศึกษา 2564 จํานวนอาจารย)ท่ีมีตําแหนPงทางวิชาการจะลดลง 2 ราย เพราะเกษียณอายุราชการ 
อยPางไรก็ตาม มีอาจารย)ท่ีสPงผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนPงทางวิชาการแล^ว และอยูPในข้ันตอนการพิจารณาจาก
ผู^ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ราย คือ (1) ดร.ธนเสฏฐ) ทองใสเกลี้ยง (2) ดร.ราฮีมา วาแมดีซา (3) ดร.นราธิษณ) หมวก
รอง และ (4) อาจารย)จักรพงศ)  จิระแพทย) ซ่ึงหากได̂รับการกําหนดตําแหนPงในป�การศึกษา 2564 ท้ัง 4 ราย จะ



 

 

 

72 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

ทําให^สัดสPวนของของผู^ดํารงตําแหนPงทางวิชาการไมPลดลง และอาจจะได̂ตามเปyาหมายจํานวนผู^ดํารงตําแหนPงทาง
วิชาการร^อยละ 40 ในขณะเดียวกันคาดวPาในป�การศึกษา 2564 นPาจะมีบุคลากรสายสอนและวิจัยเสนอขอกําหนด
ตําแหนPงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีประกาศ ก.พ.อ. เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ให^ผู^ขอกําหนดตําแหนPงทาง
วิชาการใช^ผลงานทางวิชาการท่ีได̂รับการเผยแพรPในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยไมPต̂องอยูPในฐานข̂อมูล TCI ได̂  
(AUN 6-4)     

 6.1.2 การพัฒนาดHานคุณวุฒิการศึกษา ในป�การศึกษา 2563 มีบุคลากรท่ีเป2นอาจารย)ผู^สอนในหลักสูตร

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนจากป�การศึกษา 2562 จํานวน 3 ราย คือ (1) ดร.โรสลาวาตี  โตะแอ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (2) ดร.ณัฐพัชรากานต)  แก̂วพลอย สาขาหลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา และ (3) ดร.
สัญทัศน)  สินจรูญศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทําให^ในป�การศึกษา 2563 มีบุคลากรสายสอนและวิจัย มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกรวมท้ังสิ้น 13 ราย หรือร^อยละ 54 ของจํานวนอาจารย)ท่ีปฏิบัติงานสอนท้ังหมดในหลักสูตร ซ่ึง
มากกวPาเปyาหมายท่ีวางไว^ อยPางไรก็ตามคณะเกษตรศาสตร)มีมาตรการเพ่ิมจํานวนผู^มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ดังนี้  

 (1) กรณีบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีกําลังศึกษาตPอในระดับปริญญาเอกจํานวน 4 ราย คือ ผศ.
อัจฉรา  นิยมเดชา ผศ.ศิราณี  วงศ)กระจPาง อ.วัฒนา  เต็มดี และ อ.ชินีกาญจน)  อ̂องหวPาง ดําเนินการโดยให^งาน
บุคลากรดําเนินการเรPงรัดให^จบการศึกษาในเวลาท่ีกําหนดตามสัญญาลาศึกษาตPอ  

 (2) กรณีบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีได̂ลาศึกษาตPอแตPยังไมPจบการศึกษา กลับเข̂ารายงานตัว
ปฏิบัติราชการแล^วจํานวน 3 ราย คือ ผศ.นิรันดร หนักแดง อ.เปลื้อง  บุญแก̂ว และ อ.นุร)ซานีซา เจะดาโอะ 
ดําเนินการโดยอํานวยความสะดวก เชPน มอบหมายภาระงานไมPมากเกินไป และอนุญาตให^ลางานไปติดตPออาจารย)
ท่ีปรึกษา เพ่ือดําเนินการตามเง่ือนไขการจบการศึกษาให^เร็วท่ีสุด 

 (3) กรณีบุคลากรสายสอนและวิจัยท่ีมีคุณวุฒิตํ่ากวPาปริญญาเอก ได̂ดําเนินการผลักดันให^
อาจารย)ลาศึกษาตPอปริญญาเอก ด̂วยการอํานวยความสะดวกให^อาจารย)ท่ีมีศักยภาพในการศึกษาตPอปริญญาเอก 
คือ อ.อัมภรณ)พรรณ  พลาศัย และ น.สพ.เอลฮัม  แวฮามะ มีภาระงานไมPมากนัก เพ่ือใช^เวลาในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให^พร^อมสําหรับการศึกษาตPอในป�การศึกษา 2564  

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

quality of education, research and service (2)   

 คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีแผนท่ีจะเพ่ิมคPาสัดสMวนระหวMางอาจารย�ตMอนักศึกษา โดยดําเนินการ
ตามระบบและกลไกระบบและกลไกในการนําคPา FTEs ตPออาจารย) และภาระงานของอาจารย) มาใช^ในการ
ปรับปรุงงานด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ (AUN 6-5) 

การคํานวณคMา FTEs ของอาจารย�/ปBการศึกษา 

 คPา FTEs (อาจารย)) = ผลรวมของ FTE (/ป�) ของอาจารย)แตPละคนท่ีสอนในหลักสูตร  
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 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไมPกําหนดวิธีการคิดชั่วโมงการทํางานของภารกิจท้ัง 5 ด̂านของอาจารย)  ใน

เบ้ืองต̂นจึงกําหนดให^อาจารย)แตPละคนมีคPา FTE = 1 ตPอป�การศึกษา ซ่ึงอาจารย)ในหลักสูตร มีท้ังสิ้น 24 คน 

ดังนั้น คPา FTEs (อาจารย�) = 24   

 การคํานวณคMา FTEs ของนักศึกษา/ปBการศึกษา  
 FTEs (นักศึกษา) = SCH/36 ตPอป�การศึกษา 
 SCH = ผลรวมของ (หนPวยกิตของแตPละรายวิชา x จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแตPละรายวิชา) ท้ังป�

การศึกษา (นับเฉพาะรายวิชาท่ีเป2นรหัสวิชาของคณะเกษตรศาสตร)) (AUN 6-6)  

 ซ่ึงคPา FTEs นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ จะเป2นผู^คํานวณให^ทุกคณะ และแจ^งมายังคณะตPางๆ ซ่ึงคณะ

เกษตรศาสตร)มีคPา FTEs (นักศึกษา) = (2344+2071)/36 = 122.60  

การคํานวณคMาสัดสMวนระหวMางอาจารย�ตMอนักศึกษา (Staff-to-student ratio)  

 สัดสPวนของผู^สอนตPอนักศึกษา  = FTEs (นักศึกษา) / FTEs (อาจารย))    
      = 122.60/24 = 5.11 

สัดสPวนของผู^สอนตPอนักศึกษาในป�การศึกษา 2563 เทPากับ 5.11 เพ่ิมข้ึนจากป�การศึกษา 2562 ซ่ึงมีคPา

เทPากับ 4.91 เนื่องจากในป�การศึกษา 2563  มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เป2นผลจากการปรับกลยุทธ)ในการ

แนะแนวการศึกษา ซ่ึงเพ่ิมเติมจากป�ท่ีผPานมา 5 ประการ คือ  

 (1) ใช^การโทรศัพท)ไปทุกโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสและใกล^เคียง เพ่ือขอนัดเวลาเข̂าแนะแนว โดยไมP
คํานึงวPาจะมีนักเรียนชั้น ม. 6 มากน^อยเพียงใด  

 (2) เน^นประชาสัมพันธ)ด̂านการสามารถประกอบอาชีพสPวนตัวได̂ทันทีท่ีเรียนจบในพ้ืนท่ีภูมิลําเนาโดยไมP
ต̂องไปหางานทําตPางจังหวัด โดยการนําศิษย)เกPาท่ีทํากิจการสPวนตัวมารPวมแนะแนว  

 (3) ผู^บริหารของคณะเกษตรศาสตร) คือคณบดี รองคณบดี เดินทางไปพบผู^บริหาร และครูแนะแนวของ
โรงเรียนตPางๆ ด̂วยตัวเองเพ่ือพูดคุยเรื่องจุดเดPนท่ีคณะเกษตรศาสตร)ของมหาวิทยาลัยอ่ืนไมPมี ท้ังนี้เพ่ือให^คุณครู
สามารถแนะแนวการศึกษาเก่ียวกับคณะเกษตรศาสตร)ได̂อยPางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

 (4) เปpดชPองทางการติดตPอระหวPางนักเรียนผู^สมัคร และคณะเกษตรศาสตร)ทางไลน)กลุPม และทางกลุPม
เฟสบุtค และเพ่ือสPงขPาว แก̂ป�ญหา และติดตามให^มาดําเนินการตPางๆ ตามท่ีกําหนด  

 (5) อํานวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ)ออนไลน)ในชPวงการแพรPระบาดของเชื้อโควิด-2019    
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated (4, 5, 6, 7)  
คณะเกษตรศาสตร)มีการกําหนดเกณฑ)การรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรสายสอนและวิจัย รวมท้ังการแตPงต้ัง 

และเลื่อนตําแหนPงให^สูงข้ึน ด̂วยความมีจริยธรรมและเสรีภาพทางวิชาการ และได̂สื่อสารให^ทราบโดยท่ัวถึงกัน 
ดังนี้ 

  6.3.1 การรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรสายสอนและวิจัย เม่ือคณะเกษตรศาสตร)ต̂องการ
อาจารย)เพ่ิม จะสPงหนังสือขอความต̂องการบรรจุแตPงต้ังอาจารย)ใหมPตามคุณสมบัติท่ีหลักสูตรต̂องการไปยัง
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มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา แตPในสPวนของการรับสมัครและคัดเลือกนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการตามระเบียบการสอบคัดเลือกและแตPงต้ังให^บุคคลเข̂าทํางานตPอไป ซ่ึงประกอบด̂วย
การประชาสัมพันธ)ประกาศการรับสมัครชPองทางตPางๆ การสอบคัดเลือก การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก ฯลฯ 
ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ ให^อาจารย)ในหลักสูตรรPวมเป2นคณะกรรมการคัดเลือกด̂วย เพ่ือความมีจริยธรรมและมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ ซ่ึงในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)) มีการจัดสอบคัดเลือกบุคคล
เข̂าปฏิบัติงานในตําแหนPงอาจารย) รวม 3 คน คือ (1) ดร.โรสลาวาตี โตะแอ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (2) อ.
ภณิดา เภาประดิษฐ) สาขาชีววิทยา และ (3) ดร.สัญทัศน)  สินจรูญศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
จะจัดปฐมนิเทศแกPอาจารย)ใหมPทุกคน เพ่ือให^มีความรู^ ความเข̂าใจในบทบาทและหน^าท่ีของอาจารย)อยPางครบถ̂วน 
แตPในป�การศึกษา 2563 นี้ มี อ.ภณิดา เภาประดิษฐ) เพียงคนเดียวท่ีผPานการปฐมนิเทศ เนื่องจากในชPวงเวลา
ดังกลPาว ดร.โรสลาวาตี โตะแอ ได̂ลาคลอด สPวน ดร.สัญทัศน)  สินจรูญศักด์ิ มาบรรจุแตPงต้ังหลังชPวงเวลา
ปฐมนิเทศ ซ่ึงงานบุคลากรจะเสนอชื่อเข̂ารับการปฐมนิเทศในรอบตPอไป ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร)ได̂ดําเนินการตาม
ระบบและกลไกในการสรรหา และมอบหมายงานแกPบุคลากรสายสอนและวิจัย (AUN 6-7) ด̂วยการมอบหมาย
งานด̂านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ท่ีตรงกับความรู^ความสามารถแกPบุคลากรใหมPท้ัง 3 คน 

  6.3.2  การแตMงตั้ง และเล่ือนตําแหนMงใหHสูงข้ึน คณะเกษตรศาสตร)ได̂มีการสPงเสริมและ
สนับสนุนให^อาจารย)ทําผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหนPงให^สูงข้ึน ด̂วยความมีจริยธรรมและเสรีภาพทางวิชาการ และได̂
สื่อสารให^ทราบโดยท่ัวถึงกัน โดยอํานวยความสะดวกให^อาจารย)ดังนี้ 

 (1) อาจารย)ท่ีมีแผนการจะยื่นเอกสารขอเลื่อนตําแหนPงทางวิชาการสามารถแจ^งลPวงหน^าได̂กPอนวPาจะสPง
เอกสารประกอบการสอนวิชาอะไร เพ่ือคณะเกษตรศาสตร)จะได̂นําเข̂าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
พิจารณาเสนอชื่อผู^ตรวจอPานเอกสารประกอบการสอนตPอมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากกระบวนการดังกลPาวนี้ใช^เวลา
ดําเนินการนานพอสมควร 

 (2) มีการสื่อสารถึงอาจารย)ทุกคนถึงกําหนดการการประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ และแจ^งให^
อาจารย)ท่ีจะสPงผลงานขอเลื่อนตําแหนPงทางวิชาการวPาควรสPงเอกสารตPางๆ ในวันไหน เพ่ือการวางแผนการ
ดําเนินการให^กับตนเอง 

 (3) ในกรณีท่ีรายวิชาท่ีอาจารย)สPงขอตําแหนPงทางวิชาการไมPได̂เปpดสอนในห^วงเวลาท่ีประเมินผลวิธีการ
สอน ทําให^คณะกรรมการผู^ประเมินไมPสามารถประเมินการสอนในห^องเรียนตามตารางเรียนได̂ คณะเกษตรศาสตร)
ได̂อํานวยความสะดวกโดยการให^อาจารย)สามารถสาธิตการสอนตPอหน^ากรรมการผู^ประเมินได̂โดยให^นักศึกษา
อาสาสมัครเข̂ามานั่งฟ�ง และถามคําถามได̂ 

 ท้ังนี้คณะเกษตรศาสตร)ใช^วิธีการสื่อสารภายในกับบุคลากรโดยใช^ไลน)กลุPม แตPหากเป2นเรื่องสําคัญมาก จะ
ใช^วิธีการให^เจ^าหน^าท่ีเวียนหนังสือแกPอาจารย)ให^ลงนามทราบเป2นรายบุคคล 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
  อาจารย)ประจําหลักสูตรได̂นําระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัย
รายบุคคล (AUN 6-8) โดยตรวจสอบความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และความสามารถพิเศษของบุคลากรสายสอน
และวิจัย ในด̂านตPางๆ 5 ด̂าน เพ่ือนํามาใช^ประโยชน)ในการมอบหมายงานให^ตรงกับความถนัดและความสามารถ
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ของอาจารย)ภายใต̂ทรัพยากรท่ีคณะมีอยูP ซ่ึงพบวPามีอาจารย)ท่ีมีความโดดเดPน (ท่ีสุดเพียงด̂านเดียว) ดังนี้ (1) ด̂าน
งานสอนและปฏิบัติการ 10 ราย (2) ด̂านงานวิจัยและตีพิมพ) 5 ราย (3) งานฟาร)ม 4 ราย และ (4) ด̂านงาน
บริการวิชาการ 5 ราย (AUN 6-9) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากผลลัพธ) (Outcome) เป2นหลัก พบวPามีอาจารย)ท่ีมีความ
โดดเดPนด̂านตPางๆ ดังนี้  

  (1) ด̂านงานสอนและปฏิบัติการ ผลลัพธ)ท่ีแสดงถึงความสําเร็จในด̂านนี้คือ การท่ีนักศึกษาสามารถบูรณา
การองค)ความรู^จากการเรียนรายวิชาตPางๆ ไปใช^แก̂ไขป�ญหา หรือทํางานสร^างสรรค)ได̂จนเป2นท่ียอมรับ ในป�
การศึกษา 2563 อ.นุร)ซาร)นีซา เจะดาโอะ และ ดร.นิฟารีซา  เจtะเลtาะ ได̂รPวมกันให^คําปรึกษากับนักศึกษา 5 ราย 
ท่ีรวมตัวกันสร^างสรรค)งานท่ีใช^ชื่อวPา Fish Scale Packaging (การทําพลาสติกจากเกล็ดปลา) ในการแขPงขันรับทุน
ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต̂นป� 2564 ซ่ึงเป2นทุนอุดหนุนแบบให^เปลPาเพ่ือนําไปพัฒนาต̂นแบบและแผนธุรกิจฉบับ
สมบูรณ) หรือ Start up ประเภท Ideation (Idea) ท่ีมีผู^สPงโครงการเข̂าประกวดจากมหาวิทยาลัยตPางๆ ท่ัว
ประเทศ ผลปรากฏวPาทีมนี้ได̂รับการคัดเลือกให^ผPานเข̂ารอบเข̂าไปชิงทุน 100,000 บาท และได̂รับการคัดเลือกให^
ไปแสดงผลงานในงาน Startup Thailand League 2021 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล^าธนบุรี นับวPา
เป2นตัวอยPางท่ีดีด̂านผลลัพธ)ของความสําเร็จของงานสอนและปฏิบัติการ 

  (2) ด̂านงานวิจัยและตีพิมพ) ผลลัพธ)ท่ีแสดงถึงความสําเร็จในด̂านนี้คือการดําเนินการวิจัยและมีบทความ
ทางวิชาการท่ีตีพิมพ)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซ่ึงเป2นท่ียอมรับในระดับโลก ในป�การศึกษา 2563 ดร.สุไล
มาน เจtะอาบู มีผลงานตีพิมพ)ในระดับนี้จํานวน 3 หัวเรื่อง นับเป2นผลงานด̂านงานวิจัยและตีพิมพ)ท่ีโดดเดPนท่ีสุด 

  (3) ด̂านงานบริการวิชาการ ผลลัพธ)ท่ีแสดงถึงความสําเร็จในด̂านนี้คือ การบริการวิชาการท่ีไมPใช^
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ทํารายได̂ให^กับมหาวิทยาลัยฯ และมีผลกระทบสูงตPอผู^รับบริการ ในป�การศึกษา 
2563 ผศ.มนทนา รุจิระศักด์ิ ได̂รับงบประมาณวPาจ^างจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีแหPงประเทศไทย 
(วว.) ให^จัดกิจกรรมอบรมให^ความรู^และพัฒนาเชิงลึกการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีเรื่องพืชอาหารแกPเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสและใกล^เคียง เป2นเงิน 902,220 บาท ซ่ึงเป2นการระดมคณาจารย)ในหลักสูตรให^เป2นท่ีปรึกษา
เชิงลึกแกPเกษตรกรรายบุคคลจํานวน 23 ราย จนสามารถผลิตพืชได̂ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
เรื่องพืชอาหาร และยื่นใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน กับ วว. ได̂สําเร็จ 

  (4) ด̂านงานฟาร)ม คณะเกษตรศาสตร)สร^างงานฟาร)มทางด̂านพืชศาสตร) และสัตวศาสตร) เพ่ือให^เป2น
แหลPงฝ�กปฏิบัติการของรายวิชาท่ีเป2นวิชาชีพเกษตรสําหรับนักศึกษาให^มีฝ�มือและทักษะการเกษตรอยPางครบถ̂วน
สมบูรณ) โดยผลลัพธ)ท่ีแสดงถึงความสําเร็จในด̂านนี้คือการพัฒนานวัตกรรมมาใช^ในงานฟาร)มเพ่ือให^นักศึกษา และ
เกษตรกรได̂มาเรียนรู^ และสามารถนําไปใช^ได̂จริงในการสร^างรายได̂ ในป�การศึกษา 2563 ดร.นราธิษณ)  หมวก
รอง เป2นผู^มีผลงานด̂านนี้โดดเดPนมาก กลPาวคือได̂พัฒนาระบบให^น้ําพร^อมปุ�ยอัตโนมัติแบบพร^อมใช^ ให^นักศึกษา
และเกษตรกรได̂เรียนรู^จนสามารถออกแบบระบบให^น้ําได̂เอง เป2นผลให^มีนักศึกษารวมกลุPมกันรับจ^างออกแบบ
และติดต้ังระบบให^น้ําพร^อมปุ�ยอัตโนมัติท้ังในพ้ืนท่ีสวนผลไม̂ สวนปาล)ม โรงเรือนปลูกพืช ฯลฯ ตามความต̂องการ
ของผู^วPาจ^าง ทําให^นักศึกษามีรายได̂คPอนข̂างสูงต้ังแตPยังไมPจบการศึกษา   
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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) ด̂วยการสนับสนุนให^บุคลากรสายสอนและวิจัย
เข̂ารับการอบรม หรือประชุมสัมมนาท่ีประกาศตามเว็บไซต)ตPางๆ ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเอง หรือท่ีหนPวยงาน
ภายนอกจัดข้ึน ในรูปแบบการประชุมอบรมออนไลน) ซ่ึงสPวนใหญPไมPมีคPาใช^จPาย โดยในป�การศึกษา 2563 บุคลากร
สายสอนและวิจัยทุกคนได̂ผPานการฝ�กอบรม/ประชุมสัมมนา และนําความรู^มาใช^ประโยชน)ตPอการเรียนการสอนใน
หลักสูตรได̂โดยตรง (AUN 6-11) นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร)ยังได̂จัดให^มีการจัดการความรู^ผPานกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู^ เพ่ือให^ผู^ท่ีมีความเชี่ยวชาญด̂านตPางๆ ท่ีเก่ียวข̂องกับการพัฒนาการทํางาน มาแลกเปลี่ยนกันใน
ชุมชนคณะเกษตรศาสตร) (AUN6-12) ซ่ึงนับเป2นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัยได̂อยPางท่ัวถึง 
และตPอเนื่อง      

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 เชPนการได̂รับทุนวิจัยจากภายนอก การตีพิมพ)บทความทางวิชาการในวารสารตPางๆ การได̂รับรางวัลตPางๆ 
ฯลฯ โดยการแจ^งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ท่ีประชุมอาจารย)และบุคลากร ประกาศในเว็บไซต)ของ
คณะฯ และติดประกาศท่ีบอร)ดประชาสัมพันธ)ของคณะเพ่ือให^กําลังใจ และสร^างแรงจูงใจแกPบุคลากรให^พัฒนา
ตนเอง ในสPวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน คณะเกษตรศาสตร)ใช^วิธีการประเมินจาก
ความรู^ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใช^ KPI ในการประเมินท่ีเป2นท่ียอมรับท้ังสองฝ�าย     
 และในป�การศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)) มีแผนการยกยPองเชิดชูเกียรติ
คณาจารย)ท่ีสร^างชื่อเสียงแกPคณะตPอไป เพ่ือสร^างแรงบันดาลใจ และเป2นแบบอยPางท่ีดีแกPคณาจารย)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)ระดับนานาชาติและชาติ ผลการดําเนินการพบวPา จํานวนผลงานทางวิชาการในป� (ปฏิทิน) พ.ศ. 2563 
อาจารย)ผู^สอนในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ) 12 ชื่อเรื่อง หรือเฉลี่ย 0.5 เรื่อง ตPอคน อยPางไรก็ตามคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรได̂กําหนดนโยบายในการสนับสนุน และสPงเสริมให^คณาจารย)ทําข̂อเสนอโครงการของบประมาณ
การวิจัยให^มากข้ึน ซ่ึงในป�งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) มีอาจารย)ได̂รับทุนวิจัยจาก
ภายนอก 6 เรื่อง รวมเป2นเงินท้ังสิ้น 4,920,000 บาท    
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หลักฐานแสดงผลการดําเนินงาน 
รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 

AUN 6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย พ.ศ. 2560-2564  
AUN 6-2 ระบบและกลไกในการดําเนินการตามแผนบริหารพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6-3 รายชื่ออาจารย)ท่ีปฏิบัติงานในป�การศึกษา 2563 (13 กรกฎาคม 2563-27 มิถุนายน 2564)   
AUN 6-4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ)และวิธีการพิจารณาแตPงต้ังบุคคลให^ดํารงตําแหนPง 

ผู^ชPวยศาสตราจารย) รองศาสตราจารย) และศาสตราจารย) (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
AUN 6-5 ระบบและกลไกในการนําคPา FTEs ตPออาจารย) และภาระงานของอาจารย) มาใช^ในการปรับปรุง

งานด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
AUN 6-6 คPา SCH ของรายวิชาตPางๆของคณะเกษตรศาสตร)ป�การศึกษา 2563 
AUN 6-7 ระบบและกลไกในการสรรหา และมอบหมายงานแกPบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6-8 ระบบและกลไกในการประเมินศักยภาพของบุคลากรสายสอนและวิจัยรายบุคคลเพ่ือนํามาใช^

ประโยชน)ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
AUN 6-9 ศักยภาพท่ีโดดเดPนท่ีสุดรายบุคคลของบุคลากรสายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร) ป�การศึกษา 

2563 
AUN 6-10 ระบบและกลไกในการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
AUN 6-11 สรุปการเข̂ารับการอบรม/ประชุมสัมมนาของบุคลากรสายสอนและวิจัยแบบออนไลน) ป�

การศึกษา  
AUN 6-12 การจัดการความรู^ผPานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู^ของคณะเกษตรศาสตร) 
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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 2563 

  หลักสูตรมีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน พ.ศ. 2560-2564 ตามความต̂องการ
จําเป2นท้ังระยะสั้นและระยะยาว ในการให^บริการนักศึกษาในด̂านตPาง ๆ เชPน ห^องสมุด ห^องปฏิบัติการ ทรัพยากร
ด̂านสารสนเทศ และด̂านการจัดบริการแกPนิสิต นักศึกษา เพ่ือให^ม่ันใจวPาบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและ
ปริมาณท่ีเพียงพอตPอความต̂องการด̂านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

- - - 1 - 1 

บุคลากรงานพัสด ุ - - 1 - - 1 
บุคลากรงานบุคคล/ 
งานสารบรรณ 

- - 1 - - 1 

บุคลากรงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- 1 - - - 1 

บุคลากรงานฟาร�ม 4 - 2 - - 6 

รวม 4 1 10 2 - 17 
 

 จากตารางท่ี 7.1 จะเห็นได̂วPาหลักสูตรยังขาดบุคลากรท่ีทําหน^าท่ีให^การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน หลายงานเนื่องจากไมPมีกรอบอัตรากําลังและงบประมาณท่ีจะบรรจุและจัดจ^างเจ^าหน^าท่ีเข̂าไปทํางานในงาน
ตPาง ๆ โดยเฉพาะอยPางยิ่ง บุคลากรงานห^องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร)  งานแนะแนว และงานทุนการศึกษา  
อยPางไรก็ตาม หลักสูตรได̂ให^อาจารย)ผู^สอน เข̂าไปปฏิบัติงานในสายงานท่ีขาด เพ่ือไมPให^มีผลกระทบตPอการจัดการ
เรียนการสอน และให^นักศึกษาม่ันใจได̂วPาจะได̂รับการบริการท่ีท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือรอการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย และบรรจุบุคลากรสายสนับสนุนเข̂าไปปฏิบัติงาน ซ่ึงในป�การศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยได̂รับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังจากรัฐบาล และกําลังจัดสรรให^กับคณะ และคณะจะบรรจุบุคลากร
นักวิชาการศึกษา เพ่ือปฏิบัติงานห^องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร) และปฏิบัติการงานฟาร)มเป2นอันดับแรกๆ 
เนื่องจากมีความจําเป2นตPอการจัดการเรียนการสอนด̂านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี โดยได̂บรรจุในแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2560–2564 เป2นท่ีเรียบร^อยแล^ว สPวนตําแหนPงอ่ืน ๆ คณะฯ มีแผนการบรรจุเพ่ิม
ภายใน 3 ป� เพ่ือเข̂าไปปฏิบัติงานในตําแหนPงตPาง ๆ จนเพียงพอในการให^บริการแกPนักศึกษา 
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7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 

ระบบและกลไกลในการดําเนินงาน 
  หลักสูตร 

 
อาจารย)ประจําหลักสตูร 

 
คําขอและคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนใหมP 

 
คณะเกษตรศาสตร) 

 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร) 

 
อนุมัติตําแหนPง 

 
ประกาศรับสมคัร 

 
สอบคัดเลือก 

 
ประกาศผล 

 
ทําสัญญาจ̂าง 

 
คําสั่งมอบหมายหน̂าท่ี 

 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
การเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึน 

 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกในปBการศึกษา 2563 

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
อันดับความสําคัญในการบรรจุตามความจําเป2นเรPงดPวน ความสําคัญของงาน เม่ือได̂รับการจัดสรรอัตราตําแหนPง
แล^ว งานบุคลากรจะดําเนินการขออนุมัติเปpดสอบบรรจุแตPงต้ังตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และประกาศรับ

ทบทวน/ปรับปรุง 



 

 

 

82 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

สมัคร ผPานชPองทางหลายชPองทาง เชPน ติดประกาศ หนังสือขอความอนุเคราะห)ประชาสัมพันธ) เว็บไซต) ข̂อมูล
หลักเกณฑ)การรับสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ)ในตําแหนPงท่ีจะรับสมัคร จากนั้นก็จะมีการสอบบรรจุตามเกณฑ)การ
คัดเลือกท่ีระบุไว^ในประกาศการรับสมัคร โดยมีการสอบข̂อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ)  เพ่ือคัดเลือก
ผู^ท่ีมีความรู^ความสามารถตรงตามตําแหนPงท่ีต^องการและทําสัญญาจ^างเป2นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให^ปฏิบัติ
หน^าท่ีในตําแหนPงท่ีได̂รับมอบหมาย รายละเอียดคุณสมบัติหน^าท่ี และสภาพการทํางาน  การประเมิน การเลื่อน
ตําแหนPงถูกระบุไว^ในข̂อบังคับ ระเบียบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี  และผู^ท่ีถูกคัดเลือกจะ
รับทราบกฎเกณฑ)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 2563 
 หลักสูตรรPวมกับคณะฯได̂ดําเนินการ โดยประเมินบุคลากรสายสนับสนุนตามระบบและกลไกท่ีได̂วPางไว^
ภายใต̂ข̂อกําหนดท่ีได̂ระบุไว^ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการ
พัฒนาวิชาชีพสPวนบุคคลโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบด̂วย 
 1. การจัดทําเอกสารภาระงานหน^าท่ีและความรับผิดชอบ (TOR) และตPอมาได̂ปรับให^ใช^แบบ PD 
    (Position Description) 
 2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน   และตPอมาได̂ปรับให^ใช^แบบ PF (PORTFOLIO) 
 3. การประเมินเพ่ือสะท̂อนผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ทบทวน/พัฒนา 
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  3.1 บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทลูกจ^างชั่วคราว ประเมินผลการปฏิบัติงาน  จํานวน 3 รอบ
การประเมิน/ป�งบประมาณ  โดยประเมิน  2 องค)ประกอบ   
   -  องค)ประกอบท่ี 1 ด̂านปฏิบัติงาน 
   -  องค)ประกอบท่ี 2 ด̂านคุณลักษณะของบุคคล 
   3.2 บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
จํานวน 2 รอบการประเมิน/ป�งบประมาณ  โดยประเมิน  2 องค)ประกอบ   
   -  องค)ประกอบท่ี 1 ด̂านปฏิบัติงาน 
   -  องค)ประกอบท่ี 2 ด̂านคุณลักษณะของบุคคล 
  หมายเหตุ  โดยคณะได̂กําหนดรายละเอียดการประเมินสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน เพ่ิมเติม  เรื่อง การปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ  และความคิดสร�างสรรค�ในการพัฒนางาน/การ

วิเคราะห�งาน 
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1.  เอกสารแสดงภาระงานหนHาท่ีและความรับผิดชอบ PD มีสMวนประกอบ ดังนี้ 
1.1  ภาระงานหลัก หมายถึง ภาระงานตามตําแหนPงท่ีได̂รับมอบหมายท่ีเป2นงานประจําท่ีต̂องรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติ ออกแบบงานหรือกิจกรรมตPางๆ อยPางมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังออกแบบการขอสนับสนุนกิจกรรม
จากบุคคลอ่ืนๆ แตPตนเองยังเป2นผู^รับผิดชอบงานหลักท่ีต^องติดตามให^งานนั้นๆ สําเร็จตามเปyาหมาย ประกอบด̂วย 

• งานประจํา  
• ภาระงานตามยุทธศาสตร) 
• งานพัฒนา 

 1.2  ภาระงานรอง เป2นงานอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนหนPวยงานอ่ืน การเป2นกรรมการตPางๆ การบริการวิชาการ 
งานท่ีต^องทําแทนกัน และงานท่ีได̂รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากผู^บังคับบัญชา 
ขHอสรุปเก่ียวกับแบบ  PD 

• ประเภทลูกจ^างชั่วคราว กําหนดสPง  แบบ PD (พร^อมแนบ PF) ป�งบประมาณละ 3 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 มกราคม ครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม และครั้งท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 กันยายน  
ของป�  ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กําหนดสPง  แบบ PD (พร^อมแนบ PF) ป�งบประมาณละ 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม  และครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 30 กันยายน  ของป�  หากบุคคลใดมีการ
ปรับเปลี่ยนประเภทตําแหนPงหรือภาระงานให^จัดทําเสนอในตําแหนPงท่ีได̂รับมอบหมายใหมP 

• เสนอปรับชPวงเวลาในการสPงแบบ PD และแบบ PF ของบุคลากรท้ังประเภทลูกจ^าง
ชั่วคราว และประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให^รอบการประเมินอยูPในชPวงเวลาเดียวกันเพ่ือให^การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนประเมินตรงตามภาระงานและเป2นชPวงเวลาการ
ประเมินเดียวกันท้ัง 2 ประเภท  ตัวอยPาง เอกสารแสดงข̂อกําหนดหน^าท่ีและความรับผิดชอบ PD (Position  
Description) ดูในภาคผนวก 

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ข̂อสรุปเก่ียวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

• ประเภทลูกจ^างชั่วคราว รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ) ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน และครั้งท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 กันยายน  ของป� เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาการ
ตPอสัญญาจ^างในป�งบประมาณถัดไป   

• ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม  (เชPน ป�งบประมาณ 2563 เป2นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหวPาง วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) เพ่ือนํามาประกอบพิจารณาความดีความชอบ ของการเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2563 และครั้งท่ี 2  ภายในวันท่ี 30 กันยายน  (เชPน ป�งบประมาณ 2563 เป2นการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหวPาง วันท่ี 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เพ่ือนํามาประกอบพิจารณาความดีความชอบ ของ
การเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2563 

• การรายงานให^รายงานโดยจัดทําแฟyมสะสมงาน (PORTFOLIO) และนําเสนอบรรยายสรุป
ภาพรวมของกระบวนการปฏิบัติงานตามภาระงานเสนอตPอผู^บังคับบัญชาเบ้ืองต̂น 
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ตัวอยMาง  แฟyมสะสมงาน(PORTFOLIO)   ดูในคูPมือการประเมิน 

3. เกณฑ�การประเมิน 
กําหนดตามเกณฑ)ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ประกอบด̂วย  

3.1  องค)ประกอบท่ี 1 ด̂านปฏิบัติงาน    60  คะแนน 
3.2  องค)ประกอบท่ี 2 ด̂านคุณลักษณะของบุคคล   40  คะแนน 

4.  ผูHประเมิน กําหนดกลุPมผู^ประเมิน ประเภทของการประเมิน ดังนี้ 
4.1 ปริมาณงาน  

4.1.1  ผูHประเมินประกอบดHวย หัวหนHางาน/ฝ�าย/กลุMม ท่ีเก่ียวขHองและการประเมินตนเอง  
 

สายสนับสนนุ ผูHประเมินปริมาณงาน 
บุคลกรหHองสมุด หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรหHองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรหHองปฏิบัติการคอมพิวเตอร� หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทะเบียนนกัศึกษา หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานหลักสูตร หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานแนะแนว หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทุนการศึกษา หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลางานการเงินและบัญชี หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานนโยบายและแผน หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัสด ุ หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานบุคคล/งานสารบรรณ หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลาการงานฟาร)ม หัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

 
• ปริมาณงานเป2นภาระงานหลัก ท่ีหัวหน^างานเป2นผู^มอบหมายตามความสามารถของ 

รายบุคคลอยูPแล^ว โดยการกําหนดภาระงานหลักตามตามตําแหนPงท่ีได̂รับมอบหมายอาจแตกตPางกันท่ีตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และการพัฒนาตนเอง เป2นต̂น จะเป2นการกระตุ̂นให^บุคลากรพัฒนาคุณภาพการ
ทํางานให^มากข้ึน 

4.1.2  เกณฑ�การใหHคะแนนและรายละเอียดการประเมินปริมาณงานในแบบประเมิน 
 ใช^ตามแบบของคณะฯ เป2นการประเมินปริมาณงานตามท่ีมอบหมายในแบบ PD มี 4 ระดับ 
 ระดับ 4  : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂มากกวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงาน
ไมPน^อยกวPา 30 ชั่วโมงตPอสัปดาห) 
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 ระดับ 3 : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂มากกวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงานไมP
น^อยกวPา 28 ชั่วโมงตPอสัปดาห) 
    ระดับ 2 : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂มากกวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการปฏิบัติงานไมP
น^อยกวPา 26 ชั่วโมงตPอสัปดาห) 
          ระดับ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติได̂ต่ํากวPาภาระงานท่ีรับมอบหมาย และมีเวลาในการ 
ปฏิบัติงานไมPน^อยกวPา 24 ชั่วโมงตPอสัปดาห) 
 

4.2 คุณภาพงาน 
4.2.1 ผู^ประเมิน ประกอบด̂วย คณบดี รองคณบดี หัวหน^างาน/ ท่ีเก่ียวข̂อง  

และการประเมินตนเอง  
สายสนับสนนุ ผูHประเมินคุณภาพงาน 

บุคลกรห̂องสมุด คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรห̂องปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร) คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรห̂องปฏบัิติการคอมพิวเตอร) คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานหลักสตูร คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานแนะแนว คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทุนการศึกษา คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลางานการเงินและบัญชี คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานนโยบายและแผน คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัสด ุ คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานบุคคล/งานสารบรรณ คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลาการงานฟาร)ม คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

 

  4.2.2  รายละเอียดการประเมินคุณภาพและเกณฑ)การให^คะแนน : ให^ใช^ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 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 
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4.3 สมรรถนะ 
            4.3.1  ผู^ประเมิน ประกอบด̂วย คณบดี  รองคณบดี  หัวหน^างาน/ฝ�าย/กลุPมท่ีเก่ียวข̂อง และการ
ประเมินตนเอง 
 

สายสนับสนนุ ผูHประเมินคุณภาพงาน 
บุคลกรห̂องสมุด คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรห̂องปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร) คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรห̂องปฏบัิติการคอมพิวเตอร) คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานหลักสตูร คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัฒนานักศึกษา คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานแนะแนว คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานทุนการศึกษา คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลางานการเงินและบัญชี คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานนโยบายและแผน คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานพัสด ุ คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานบุคคล/งานสารบรรณ คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 
บุคลาการงานฟาร)ม คณบด/ีหัวหน̂างาน/รองฝ�ายท่ีเก่ียวข̂อง 

 

4.3.2  รายละเอียดการประเมินสมรรถนะและเกณฑ)การให^คะแนน : รายละเอียดให^ใช^ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 องค)ประกอบสมรรถนะหลัก 

• ความสามารถด̂านจัดการเชิงกลยุทธ) 

• ความสามารถด̂านบริการท่ีดี 

• ความสามารถด̂านการมุPงผลสัมฤทธิ์ 

• ความสามารถด̂านความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

• ความสามารถด̂านการทํางานเป2นทีม 

• ด̂านจริยธรรม 
 

เกณฑ)การให^คะแนนมี 4 ระดับ คือ ระดับ 4 =  ดีเดPน    ระดับ 3  =  ดี    ระดับ 2   = พ้ืนฐาน   
ระดับ 1   =  ตํ่ากวPาเกณฑ) 
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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 

ผลการดําเนินงานในปBการศึกษา 2563 ตามระบบและกลไก 
หลักสตูรและงานบุคลากรของคณะ ได^จดัทําแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเน̂นการพัฒนาความรู^

ความสามารถตามตําแหนPงสายงาน ตามความต^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 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ผลการทบทวนระบบและกลไกใหมMดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

คณะเกษตรศาสตร) 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากรสายสนับสนุน 

สํารวจความต^องการในการพัฒนาตนเองตามสายงาน 

สรุปผลการไปพัฒนาตนเอง 

ไปพัฒนาตนเอง 

จัดสรรงบประมาณ 

สาขาวิชา/หลักสูตร 

ถPายทอดประสบการณ)ให̂กับเพ่ือนรPวมงานในคณะ  

นํา
ไป

พัฒ
นา

งา
น 

รา
ยง

าน
ผล
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ตารางท่ี 7.4.1 สรุปการไปฝ�กอบรมและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป�การศึกษา 2563   
(ตั้งแตPวันท่ี  13 กรกฎาคม 2563  -  วันท่ี  8  มิถุนายน 2564)  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง หนMวยงานท่ีจัด ว/ด/ป 
จํานวน

ครั้ง 
1 นางสาวปราณี  ทองเกิด - เข^ารPวมประชุมการควบคุมพัสดุ ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 

ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) จ.นราธิวาส 

7 สิงหาคม 2563 12 

  - เข^ารPวมประชุมแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประจําป�งบประมาณ 2562 

ณ ห̂องประชุมสภา ช้ัน2 สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร) จ.นราธิวาส 

10 สิงหาคม 
2563 

 

  - เข^ารPวมประชุมช้ีแจงแนวทางการ
จัดทําคําของบประมาณรายจPาย 
ประจําป�งบประมาณ 2564 

ณ ห̂องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ช้ัน2 สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

27 สิงหาคม 
2563 

 

 - เข^ารPวมประชุมจัดทําแผนกลยุทธ)การ
พัฒนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

27 – 29 
สิงหาคม 2563 

 

- เข^ารPวมเชิงปฏิบัติการจัดทํากลยุทธ)
การพัฒนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 ตุลาคม 
2563 

 

 - เข^ารPวมประชุมการให̂ความรู^การเข^าสูP
ตําแหนPงสูงขึ้นของสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

3 – 4 ธันวาคม 
2563 

 

 - เข^ารPวมประชุมนโยบายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานฟาร)มของคณะ
เกษตรศาสตร)และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส 

ณ ห̂องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ช้ัน2 สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

8 มกราคม 2564  

 - เข^ารPวมประชุมการพัฒนาศักยภาพ
ผู̂บริหาร ในศตวรรษท่ี21 ครั้งท่ี 1 

ณ ห̂องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ช้ัน2 สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

13 มกราคม 
2564 

 

 - เข^ารPวมประชุมนโยบายการบริหาร
จัดการรถยนต) รวมถึงการบริหาร
จัดการด̂านความสะอาดของพ้ืนท่ี
ห̂องนํ้าและพ้ืนท่ีอาคาร 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)
จ.นราธิวาส 

8 มีนาคม 2564  

- เข^ารPวมประชุมการพัฒนาศักยภาพ
ผู̂บริหาร ในศตวรรษท่ี 21 ครั้งท่ี 2 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

12 – 13 มีนาคม 
2564 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง หนMวยงานท่ีจัด ว/ด/ป 
จํานวน

ครั้ง 

  - เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
ตําแหนPงสูงขึ้นของสายสนับสนุน 

ณ ห̂องประชุมสภา ช้ัน2  
สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 
 

19 มีนาคม 2564  

- เข^ารPวมประชุมการพัฒนาศักยภาพ
ผู̂บริหาร ในศตวรรษท่ี21 ครั้งท่ี 3 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)
จ.นราธิวาส 

30 – 31 มีนาคม 
2564 

 

2 นางสาวประกายวรรณ  
วิเชียรรัตน) 

- เข^ารPวมประชุมการให̂ความรู^การเข^าสูP
ตําแหนPงสูงขึ้นของสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

3 - 4 ธันวาคม 
2563 

2 

  - เข^ารPวมอบรมระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) 

ประชุมออนไลน)ผPานโปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
คณะเกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

  

3 นางสาวอรุณี  ศรีชัย - เข^ารPวมประชุมโครงการสัมมนา
หนPวยงานต̂นสังกัดท่ี ทําการหักเงิน
สงเคราะห)รายศพ ชพค./ชพส. 

ณ สวนอาหารริมนํ้า จ.นราธิวาส 31 สิงหาคม 
2563 

2 

- เข^ารPวมประชุมการให̂ความรู^การเข^าสูP
ตําแหนPงสูงขึ้นของสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

3 - 4 ธันวาคม 
2563 

 

4 นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสด์ิ - เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการตัดตPอ
วีดีโอด̂วยโปรแกรม Windows Movie 
Maker 

ณ ห̂องปฏิบัติการวิศวกรรม
ซอฟท)แวร) ช้ัน6  
คณะวิศวกรรมศาสตร)  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

8 – 9 กันยายน 
2563 

6 

 - เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ)การพัฒนา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)
จ.นราธิวาส 
 

1 – 2 ตุลาคม
2563 

 

- เข^ารPวมประชุมการให̂ความรู^การเข^าสูP
ตําแหนPงสูงขึ้นของสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวา 
สราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

3 - 4 ธันวาคม 
2563 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง หนMวยงานท่ีจัด ว/ด/ป 
จํานวน

ครั้ง 
  - เข^ารPวมอบรมหลักสูตร AUN QA 

Internal QA Assessor Refresh  
ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

27 พฤษภาคม 
2564 

 

  - เข^ารPวมอบรมเรื่องการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome – Based  Education 
(OBE) และ AUN - QA 

ณ ห̂องประชุมดอกป�บ และห̂อง
ประชุมทิพยวรรณ คณะพยาบาล
ศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาส      
ราชนครินทร) จ.นราธิวาส 

17 - 18 
มิถุนายน 2564 

 

  - เข^ารPวมอบรมหลักสูตร AUN – QA 
implementation and Gap 
Analysis version 4 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 กรกฎาคม 
2564 

 

5 นางสาวพิมลรัตน)   
หาญสกุลวัฒน) 

- เข^ารPวมประชุมแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประจําป�งบประมาณ 2562 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

10 สิงหาคม 
2563 

6 

  - เข^ารPวมประชุมช้ีแจงแนวทางการ
จัดทําของบประมาณรายจPาย ประจําป�
งบประมาณ 2565 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

27 สิงหาคม 
2563 

 

 - เข^ารPวมประชุมจัดทําแผนกลยุทธ)การ
พัฒนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 - 2 ตุลาคม 
2563 

 

- เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการตัดตPอ
วีดีโอด̂วยโปรแกรม Mindows Movie 
Maker 

ณ ห̂องปฏิบัติการวิศวกรรม
ซอฟท)แวร) ช้ัน 6  
คณะวิศวกรรมศาสตร)  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)
จ.นราธิวาส 

8 – 9 กันยายน 
2563 

 

- เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ) การพัฒนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 ตุลาคม 
2563 

 

  - เข^ารPวมประชุมการให̂ความรู^การเข^าสูP
ตําแหนPงสูงขึ้นของสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 
 
 

3 – 4 ธันวาคม 
2563 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง หนMวยงานท่ีจัด ว/ด/ป 
จํานวน

ครั้ง 
6 นางสาวธีรกานต)  ผิวแก^ว - เข^ารPวมประชุมฝ�ายวิชาการ ณ ห̂องประชุม ช้ัน3  

อาคารศูนย)วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสรานครินทร) จ.นราธิวาส 

20 สิงหาคม 
2563 

5 

  - เข^ารPวมประชุมจัดทําแผนกลยุทธ)การ
พัฒนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 - 2 ตุลาคม 
2563 

 

  - เข^ารPวมประชุมเตรียมความพร^อมใน
การรับรายงานตัวนักศึกษาใหมP 
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ระดับ
ปริญญาตรี ประจําป�การศึกษา 2564 

ณ ห̂องประชุมกองสPงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ช้ัน1  
สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร)
จ.นราธิวาส 

5 มกราคม 2564  

  - อบรมบันทึกข^อมูลของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาลงระบบ 
PNUCM 

ประชุมออนไลน)ผPานโปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
คณะเกษตรศาสตร) 

18 พฤษภาคม 
2564 

 

  - ประชุมระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง
คPาธรรมเนียมการศึกษา 

ประชุมออนไลน)ผPานโปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting 
คณะเกษตรศาสตร) 
 
 
 

30 มิถุนายน 
2564 

 

7 นางสาวอธิตา  จันทราช - เข^ารPวมประชุมปฏิบัติการตัดตPอวีดีโอ
ด̂วยโปรแกรม Window Movie 
Maker 

ณ ห̂องปฏิบัติการวิศวกรรม
ซอฟท)แวร) ช้ัน 6 
 คณะวิศวกรรมศาสตร)  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร)
จ.นราธิวาส 

8 – 9 กันยายน 
2563 

2 

  - เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ)การพัฒนา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 ตุลาคม 
2563 

 

8 นางสาวอังคณา  ศรีรักษ) - เข^ารPวมประชุมการควบคุมพัสดุ ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

7 สิงหาคม 2563 2 

- เข^ารPวมประชุมโครงการความโปรPงใส 
ในการดําเนินการด̂านการจัดซ้ือจัดจ^าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 
 

6 มกราคม 2564  
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง หนMวยงานท่ีจัด ว/ด/ป 
จํานวน

ครั้ง 
9 นางจินตนา  ทองน̂อย - เข^ารPวมประชุมการให̂ความรู^ ในการ

ใช̂ระบบสแกนลายน้ิวมือประจําสPวน
ราชการ 

ณ ห̂องประชุงานประกัน ช้ัน2 
สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

2 กันยายน 2563 1 

10 นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ   
มัยเซPง 

- เข^ารPวมประชุมปฏิบัติการตัดตPอวีดีโอ
ด̂วยโปรแกรม Window Movie 
Maker 

ณ ห̂องปฏิบัติการวิศวกรรม
ซอฟท)แวร) ช้ัน6  
คณะวิศวกรรมศาสตร)  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)
จ.นราธิวาส 

8 – 9 กันยายน 
2563 

1 

11 นางสาวรุสมา  ดอเลาะ - เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ)การพัฒนา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 ตุลาคม 
2563 

2 

  - เข^ารPวมอบรมหลักสูตร AUN QA 
Internal QA Assessor Refresh  

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

27 พฤษภาคม 
2564 

 

  - เข^ารPวมอบรมเรื่องการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome – Based  Education 
(OBE) และ AUN - QA 

ณ ห̂องประชุมดอกป�บ และห̂อง
ประชุมทิพยวรรณ คณะพยาบาล
ศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาส      
ราชนครินทร) จ.นราธิวาส 

17 - 18 
มิถุนายน 2564 

 

  เข^ารPวมอบรมหลักสูตร AUN – QA 
implementation and Gap 
Analysis version 4 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 กรกฎาคม 
2564 

 

12 นางสาวสุรัตนา  เทพแข - เข^ารPวมประชุมแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประจําป�งบประมาณ 2562 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

10 สิงหาคม 
2563 

 

- เข^ารPวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนกลยุทธ)การพัฒนา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

ณ ห̂องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 
จ.นราธิวาส 

1 – 2 ตุลาคม 
2563 
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สรุปการจัดการความรูHตามสายงาน 
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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 2563 

 เพ่ือรักษาคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ในป�การศึกษา 2563 คณะและหลักสูตรได̂ดําเนินการตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบบประเมินตามท่ีระบุไว^ในข̂อ 7.5 ท้ังการ

ประเมินตนเอง การประเมินจากผู^รับบริการและผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย เชPน นักเรียน อาจารย)และนักศึกษาประจํา

อยPางน^อยป�ละหนึ่งถึงสองครั้งโดยใช^แบบฟอร)มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และผลการประเมินจะถูกสPงไปยัง

คณะกรรมการ หัวหน^าสาขาวิชา รองคณบดี และคณบดี ข̂อมูลนี้ใช^เพ่ือวัตถุประสงค)ในการเลื่อนเงินเดือน ตPออายุ

สัญญาจ^าง และพัฒนางานโดยเฉพาะอยPางยิ่งหลักสูตรจะให^ความสําคัญกับข̂อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ือนําไป

พัฒนาให^ดีข้ึนในป�ถัดไป ในเรื่องของคะแนน คณะและหลักสูตร มหาวิทยาลัยได̂กําหนดเปyาหมายอยPางน^อย  4.0 

(out of 5) หรือ "Very Satisfactory"  ในป�การศึกษา 2563  มีคPาเฉลี่ยคะแนนของการประเมินเฉลี่ยอยูPในระดับ 

4.20  (ตารางท่ี 7.5.1 คะแนนการประเมินโดยเฉลี่ยของเจ^าหน^าท่ีห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)) ผลการประเมิน ใน

การให^บริการจะได̂รับรางวัลตPางๆ เชPน รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเดPน ในท่ีประชุม 

ตารางท่ี 7.5.1  คะแนนผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยของบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2563 

1. ดHานงานการใหHบริการหHองปฏิบัติการคอมพิวเตอร� LA409 

หัวขHอ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นHอย นHอย
ท่ีสุด 

x ̅ 
 

SD̅ ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)มีอุปกรณ)ครบถ̂วน
เพียงพอตPอความต^องการในการเรยีนการ
สอน 

20 26 9 0 1 4.14 0.82 มาก 

2. ห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)มีความทันสมัย 27 18 8 1 2 4.20 1.00 มาก 
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จากข̂อมูลในตารางดังกลPาว สามารถสรุปได̂วPา การเข̂าใช^บริการห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) LA409 
คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูPในระดับ  มาก  คิดเป2น
คPาเฉลี่ย 4.2 

เหมาะสมกับการเรยีน 
3. ห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)มีความเร็วและ

เสถียรภาพของอินเทอร)เน็ต 
22 24 6 2 2 4.11 0.98 มาก 

4. ห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)มีความสะอาดและ
เป2นระเบียบ พร^อมใช̂งานอยูPเสมอ 

24 24 6 1 1 4.23 0.85 มากท่ีสุด 

5. ห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)มีระบบปรับอากาศ
เอ้ือตPอการเรียนรู ̂

24 23 7 0 2 4.20 0.92 มาก 

6. ห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)มีระบบไฟฟyา แสง
สวPางเหมาะสม เพียงพอตPอการเรยีนการสอน 

25 22 6 1 2 4.20 0.96 มาก 

7. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร) มีเพียงพอตPอการ
เรียนการสอน 

22 22 11 0 1 4.14 0.86 มาก 

8. จํานวนห̂องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) มีเพียงพอ
ตPอการเรียนการสอน 

24 22 7 2 1 4.18 0.92 มาก 

9. โตtะ เก̂าอ้ี ในห̂องปฏิบัติการมีขนาดการใช̂งาน
ได^อยPางเหมาะสม 

23 23 7 1 2 4.14 0.90 มาก 

10. เจ̂าหน̂าท่ีให̂บริการด^วยความสะดวก รวดเร็ว
และตรงตPอเวลา 

26 20 8 1 1 4.23 0.89 มากท่ีสุด 

11. เจ̂าหน̂าท่ีให̂ความชPวยเหลือเมื่อเกิดป�ญหาใน
การใช̂บริการอยPางรวดเร็วพร^อมให̂คําแนะนํา
และตอบคําถามอยPางชัดเจน 

24 23 7 1 1 4.21 0.87 มากท่ีสุด 

12. เจ̂าหน̂าท่ีให̂บริการด^วยคําสภุาพ ยิ้มแย^ม 
และเป2นมิตร 

28 21 6 0 1 4.34 0.82 มากท่ีสุด 

13. เจ̂าหน̂าท่ีแตPงกายสุภาพและมคีวามเหมาะสม 26 22 7 0 1 4.29 0.28 มากท่ีสุด 
14. เจ̂าหน̂าท่ีมีความรู^ความสามารถในการ

ให̂บริการ 
24 23 6 2 1 4.20 0.90 มาก 

15. ความพึงพอใจในการเข̂าใช̂ห^องปฏิบัติการ
โดยรวม 

25 19 9 1 2 4.14 1.00 มาก 

รวม 4.20 0.06 มาก 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 7-1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนประจําป�งบประมาณ 2560 – 2564 
AUN 7-2 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะเกษตรศาสตร) 

AUN 7-3 
ข̂อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) วPาด̂วยการบรรจุบุคคลเข̂ารับราชการเป2น
ข̂าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขPงขันหรือการ
คัดเลือก พ.ศ. 2551 

AUN 7-4 ข̂อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 / (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

AUN 7-5 
ข̂อบังคับฯ การเปลี่ยนตําแหนPง เปลี่ยนระดับตําแหนPง และการตัดโอนตําแหนPงพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 

AUN 7-6 
ข̂อบังคับฯ การกําหนดระดับตําแหนPงและการแตPงต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให^ดํารง
ตําแหนPงสูงข้ึน พ.ศ.2555 

AUN 7-7 
ข̂อบังคับฯ หลักเกณฑ)และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

AUN 7-8 
แบบและหลักเกณฑ)การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และท่ัวไป/ลูกจ^างชั่วคราว 

AUN 7-9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ)การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ^างชั่วคราว 
AUN 7-10 แบบประเมินความพึงพอใจตPอสมรรถนะและการให^บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7-11 ตารางสรุปการเข̂าอบรม/การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
AUN 7-12 ตารางผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยของบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2563 

 

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) 

  
 

�    
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
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 2560-2563 

ป�การศึกษาท่ีรับเข̂า
(ต้ังแตPป�การศึกษาท่ีเริ่ม

ใช^หลักสูตร) 

    
ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

ป� 2560 67 45 44 44 
ป� 2561  72 61 60 
ป� 2562   51 44 
ป� 2563    53 

 
อัตราการคงอยูMและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา นับถึงส้ินปBการศึกษา 2563 
ปBการศึกษาท่ี

รับเขHา 
จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข̂า จํานวนนักศึกษาท่ี

หายไป 
จํานวนนักศึกษาท่ีคง

อยูP 
จํานวน
ผู^สําเร็จ

การศึกษา 
2560 65 21 44 - 

2561 72 11 61 - 

2562 51 3 48 - 

2563 53 9 44  - 
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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)กําหนดนโยบายการรับนักศึกษาท่ีสอดคล^องกับมหาวิทยาลัย 

 
         หลักสูตร 

 
จัดทําแผนการรับและเกณฑ)การรับ 

 
ฝ�ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร) 

 
กองสPงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการรับนักศึกษา 

 
งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ)ของคณะและมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ)ผPานชPองทางตPาง ๆ 

 
รับสมัครนักศึกษา 

เป�าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จํานวนชPองทางการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ)/แนะแนวหลักสูตร 

5 8 7 9 7 10 7 10 

 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) มีนโยบายในการขยายโอกาสให^กับนักศึกษาท่ีสนใจในด̂าน

การเกษตร โดยได̂กําหนดคุณสมบัติของผู^เรียนคือ นักศึกษาท่ีจบมาจากทุกสาขา หรือนักศึกษาท่ีต̂องการเทียบโอน
หรือย^ายสาขา สามารถสมัครเข̂าเรียนในหลักสูตรของคณะได̂ นอกจากนั้นสําหรับนักเรียนท่ีกําลังจะเข̂าศึกษาตPอ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตร ทางหลักสูตรได̂กําหนดคุณสมบัติท่ีเปpดกว^างแกPนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาชั้นป�ท่ี 6 
ทุกแผนการเรียน นักเรียนท่ีเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และนักเรียนท่ีเรียนระดับประกาศนียบัตร เพ่ือ
เปpดโอกาสในการเข̂าศึกษาตPอในหลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร)มีการดําเนินงานท่ีสอดคล^องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงด̂านการประชาสัมพันธ)
การรับนักศึกษาใหมP และการออกแนะแนวนักศึกษาใหมPตามโรงเรียนตPางๆ จากเดิมในป�การศึกษา 2562 มีการ

ทบทวน/ปรับปรุง 
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ดําเนินการเฉพาะพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาส ในขณะท่ีป�การศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร) ได̂ทําการขยายกลุPม
โรงเรียนเปyาหมายเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดใกล^เคียง ได̂แกP ป�ตตานี ยะลา ประกอบด̂วย กลุPมโรงเรียนในพ้ืนท่ี
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 29 โรงเรียน และพ้ืนท่ีใกล^เคียง จํานวน 12 โรงเรียน ท่ีดําเนินการโดยงานแนะแนวของ
คณะ ซ่ึงในกิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ)หลักสูตรของคณะ โครงสร^างหลักสูตร ตลอดจนคุณสมบัติของผู^มีสิทธิใน
การสมัคร หลายชPองทาง ดังนี้ 

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

ผลงานวิชาการนักศึกษา (IUCA 2021) เป2นต̂น 
ท้ังนี้ คณะเกษตรศาสตร)มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ท่ีสอดคล^องกับความต̂องการท้ังของ

ผู^เรียนและตอบสนองตPอตลาดแรงงานในอนาคต โดยการปรับข̂อมูลการรับสมัครอยPางตPอเนื่อง มีความหลากหลาย 
และตอบรับสถานการณ)ป�จจุบัน รวมถึงการกําหนดแผนและแนวปฏิบัติการออกแนะแนวภายใต̂สภาวะการแพรP
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปปรับใช^ได̂จริงในอนาคต และจากการเก็บข̂อมูลชPองทางการรับ
นักศึกษาใหมPท่ีได̂จากการสํารวจผลตอบรับของข̂อมูลขPาวสารท่ีเป2นชPองทางท่ีนักศึกษารับทราบข̂อมูลเก่ียวกับ
คณะ และเข̂ามาสมัครศึกษาตPอในระดับปริญญาตรีของคณะ ตามตารางแสดงข̂อมูลชPองทางการรับนักศึกษาใหมP
กับจํานวนนักศึกษา ดังนี้ 
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ขHอมูลชMองทางการรับนักศึกษาใหมMกับจํานวนนักศึกษา 
ชMองทางการรับรูHขHอมูลคณะ จํานวนนักศึกษา (คน) เปอร�เซ็นต� 

กิจกรรมแนะแนว 37  69.8 
Facebook ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 5 9.4 
ศิษย)เกPา 2 3.8 
ศิษย)ป�จจุบัน 2 3.8 
บุคลากรคณะ 4 7.5 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหมP (รีรหัส) 3 5.7 

รวม 53 100.0 

จากข̂อมูลท่ีได̂จะเห็นได̂วPา ชPองทางการรับรู^ข̂อมูลขPาวสารของนักศึกษาใหมPมากท่ีสุด จากกิจกรรมแนะ
แนว คิดเป2นร^อยละ 69.8 รองลงมาคือ Facebook ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย คิดเป2นร^อยละ 9.4 ถัดมาคือ
บุคลากรคณะ และนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหมP (รีรหัส) คิดเป2นร^อยละ 7.5 และ ร^อยละ 5.7 ตามลําดับ และ
ข̂อมูลจากศิษย)เกPา และศิษย)ป�จจุบัน มีคPาเทPากัน คิดเป2นร^อยละ 3.8 ดังนั้นจากตัวเลขท่ีปรากฏ แสดงให^เห็นวPา 
กิจกรรมแนะแนว ตามแผนกลยุทธ)ของคณะเกษตรศาสตร) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข̂าศึกษาตPอ เป2นแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีผลตอบรับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มากท่ีสุด 
 

 8.2  The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated (2) 
เป�าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

จํานวนนักศึกษานักศึกษาใหมP 100 67 100 72 100 52 100 53 

 
คณะเกษตรศาสตร)มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาผPานการประชุมของคณะกรรมบริหารหลักสูตร เพ่ือ

กําหนดจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข̂าในแตPละป�การศึกษา โดยใช^การเปรียบเทียบข̂อมูลจํานวนนักศึกษาท่ีสมัครและ
จํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวจริงในป�การศึกษา 2563 นํามาพิจารณารวมกับนโยบายการเปpดโอกาสทางการศึกษา
ให^กับนักเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดแผนการรับและคุณสมบัติของนักศึกษาใหมPท่ีจะรับเข̂ามา ท่ีผPานมา พบวPา การ
กําหนดคุณสมบัติของผู^สมัครได̂คPอนข̂างยาก เนื่องจากนักศึกษามีความหลากหลาย และมีความรู^พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร)ไมPเทPากัน ท้ังนี้ โดยมติท่ีประชุม ได̂มีการกําหนดแผนการรับนักศึกษาประจําป�การศึกษา 2564 โดย
รับจากระบบ TCAS จํานวน 6 รอบ จํานวน 100 คน ดังนี้ 
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• รอบท่ี 1 : การรับด�วยแฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม&มีการสอบข�อเขียน 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 2 – 16 ธันวาคม 2562 
o ประกาศผล : 30 มกราคม 2563 

� สําหรับ : นักเรียนท่ัวไป, นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือขPาย 

� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตPละแหPง 
• รอบท่ี 2 : การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบปฏิบัติและข�อเขียน 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 6 กุมภาพันธ) – 23 มีนาคม 2563 
o ประกาศผล : 22 เมษายน 2563 

� สําหรับ : นักเรียนท่ีอยูPในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค, นักเรียนในโรงเรียนเครือขPาย, นักเรียนท่ีมีความสามารถ 
        พิเศษ 

� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตPละแหPง 
• รอบท่ี 3 : การรับตรงร&วมกัน 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 17 – 27 เมษายน 2563 
o ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2563 

� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได̂ 4 สาขาวิชา  โดยท่ีจะมีการจัดสอบรPวมกันในเวลา 
                เดียวกัน สPวนเกณฑ)การคัดเลือกแตPละมหาวิทยาลัยเป2นผู^กําหนด 

� ย่ืนสมัครผMาน : ทปอ. (ท่ีประชุมอธิการบดีแหPงประเทศไทย) หลังจากนั้นจะสPงข̂อมูลผู^สมัครไปให^ 
                มหาวิทยาลัยเป2นผู^ประมวลคัดเลือก 

• รอบท่ี 4 : การรับแบบ Admission 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 7 – 20 พฤษภาคม 2563 
o ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2563 

� 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 – 17 มิถุนายน 2563 
� สําหรับ :  นักเรียนท่ัวไป 
� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได̂ตามความต̂องการ โดยท่ีแตPละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด̂วย 

                วิธีการของมหาวิทยาลัยเอง 
� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัย 
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• รอบท่ี 6 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 

� ชMวงวันเปkดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 18 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2563 
� สําหรับ :  นักเรียนท่ัวไป 
� การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได̂ตามความต̂องการ โดยท่ีแตPละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด̂วย 

                วิธีการของมหาวิทยาลัยเอง 
� ย่ืนสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัย 

 
การดําเนินงานในปBการศึกษา 2563 

- การรับด̂วยแฟyมสะสมผลงาน (Portfolio) มีนักศึกษาท่ีผPานการคัดเลือกคุณสมบัติและรายงานตัว
เข̂าศึกษาตPอ จํานวน 19 คน 

- การให^โควตาโรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ จํานวน 12 คน มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 
เทอม ไมPตํ่ากวPา 2.50 มีความประพฤติท่ีเป2นแบบอยPางท่ีดีตPอการอยูPรPวมกันในสังคม คัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณ) 

- การสอบผPานระบบกลาง หรือ Admission จํานวน 2 คน จากระบบการรับนักศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตร) พบวPาจํานวนนักศึกษาท่ีรับจริงตํ่ากวPาท่ีตั้งไว^  

- การรับตรงพ้ืนท่ีบริการจํานวน 1 คน โดยนักศึกษาต̂องมีการสอบผPานข̂อเขียนโดยใช^ข̂อสอบกลาง
โดยมีเกณฑ)ผPานร^อยละ 60 โดยข̂อสอบกลางมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมความรู^ท่ัวไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และนักศึกษาต̂องมีการสอบสัมภาษณ)โดยมีเกณฑ)ผPานร^อยละ 40 ในด̂านความรู^ทางการเกษตร ความรู^รอบตัว 
บุคลิกภาพ และเชาว)ป�ญญา 

- การรับตรงแบบอิสระ มีนักศึกษาท่ีเข̂ารายงานตัวเข̂าศึกษาตPอ จํานวน 9 คน  
- การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) มีนักศึกษาท่ีเข̂ารายงานตัวเข̂าศึกษาตPอ จํานวน 10 คน 

ป�ญหาการรับนักศึกษาใหมPในชPวง 2 ป�ท่ีผPานมา พบวPา จํานวนนักศึกษาท่ีสนใจการเรียนด̂านการเกษตร
ลดน^อยลงเนื่องจากมีทัศนคติด̂านลบตPอการเรียนเกษตร และอาชีพทางด̂านการเกษตร รวมถึงการได̂รับโอกาสให^
ไปศึกษายังนอกพ้ืนท่ี หรือบริเวณใกล^เคียงในสถาบันอ่ืนๆ แม̂วPาจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสนใจศึกษาตPอในคณะ
เกษตรศาสตร)เพ่ิมข้ึนในป�การศึกษา 2562 แตPในป�การศึกษา 2563 กลับพบวPา จํานวนนักศึกษาท่ีสนใจเข̂าศึกษา
ตPอคณะเกษตรศาสตร)มีจํานวนเพ่ิมข้ึนเล็กน^อย อยPางไรก็ตาม เหตุผลของการเข̂าศึกษาตPอด̂านการเกษตร ยัง
เป2นไปตามความประสงค)ของตน โดยต̂องการนําความรู^ไปพัฒนาอาชีพของครอบครัว และมีความชอบด̂าน
การเกษตรจริง  

 จากการประเมินวิธีการในการสอบคัดเลือกในป�การศึกษา 2563 พบวPา นักศึกษาท่ีรับเข̂ามีผลการเรียน
สะสมอยูPในระดับท่ีสูงข้ึน ความรู^ความเข̂าใจรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร)ท่ีดีใกล^เคียงกับป�การศึกษา 2562 
สําหรับการกํากับติดตามนักศึกษาท่ีมีการดําเนินการอยPางตPอเนื่อง ท้ังการชPวยเหลือโดยการสอนเสริม และต้ังกลุPม
ทบทวนบทเรียนกัน จึงทําให^ในป�การศึกษา 2563 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)ท่ีปรึกษา/อาจารย)ผู^สอน 

 
ติดตามความก̂าวหน^าในการเรียนของนักศึกษา 

 
รายงานให^ท่ีประชุมหลักสูตรทราบ 

เป�าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

เปอร)เซ็นต)นักศึกษาตก
ออก 

<2% 2 % <2% 2 % <2% 2 % <2% 2 % 

 
ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2563 
 หลักสูตรมีการดําเนินงานตPอเนื่องจากป�การศึกษา 2562 ท่ีผPาน ซ่ึงได̂กําหนดผลการเรียนรู^ของหลักสูตร
ของผู^เรียนท่ีจบการศึกษาของหลักสูตรตามผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนจะ
มุPงสูPเปyาหมายท่ีกําหนดไว^ข̂างต̂น โดยจะมีการประเมินความก̂าวหน^าทางวิชาการอยPางเป2นลําดับข้ัน ต้ังแตPพ้ืนฐาน
ของวิชาชีพ จนถึงความเป2นวิชาชีพของผู^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 

ทบทวน/ปรับปรุง 
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นักศึกษาชั้นป�ท่ี 3 เน^นรายวิชาชีพบังคับท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพ่ือให^รู^และเข̂าใจในวิชาชีพและ
สามารถนําไปปฏิบัติได̂อยPางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให^มีการลงทะเบียนไมPเกิน 40 หนPวยกิตตPอป�การศึกษา 
และกําหนดให^มีการออกไปฝ�กปฏิบัติงานภายนอกสถานศึกษาเป2นเวลา 480 ชั่วโมง 

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  

จากการดําเนินงานท่ีตPอเนื่องจากป�การศึกษา 2562 นักศึกษาทุกชั้นป�จะได̂รับการดูแลจากอาจารย)ท่ี
ปรึกษาต้ังต̂นจนจบการศึกษา ตามระบบและกลไกในการดําเนินงานท่ีกําหนดไว^ข̂างต̂น โดยอาจารย)ท่ีปรึกษาทํา
หน^าท่ีกํากับติดตามความก̂าวหน^าของผู^เรียนอยPางเข̂มข̂น ด̂วยการสร^างปฏิสัมพันธ)ด̂านตPางๆ นอกเหนือจากด̂าน
การเรียนการสอน อาทิเชPน การสร^างความเข̂าใจในตัวนักศึกษาด̂านครอบครัว ข̂อจํากัดและอุปสรรคท่ีสPงผลตPอ
การเรียน เป2นต̂น จึงมีนักศึกษาตกออกน^อยมาก นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการจัดแผนการเรียนอยPางเหมาะสม มี
การควบคุมการลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียน และตารางสอบเพ่ือเอ้ือตPอการเรียน และการเตรียมสอบของ
นักศึกษา 

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) การพูดคุยไมPเป2นทางการ 
  5) การเรียกพบนักศึกษาท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือให^ความปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
 นอกจากนั้นงานอาจารย)ท่ีปรึกษาได̂จัดทําคูPมืออาจารย)ท่ีปรึกษาและแจกให^อาจารย)ท่ีปรึกษาทุกคน โดย
คูPมืออาจารย)ท่ีปรึกษาผPานการประชุม วิพากษ)จากคณาจารย)ของคณะ ฯ ซ่ึงในคูPมือได̂มีการกําหนดบทบาทหน^าท่ี
ของอาจารย)ท่ีปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
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  -  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 ๆ ทุกด̂าน นอกจากนั้นหลักสูตรและงานพัฒนา
นักศึกษามีการจัดบริการข̂อมูลขPาวสารท่ีเป2นประโยชน)ตPอนักศึกษา เชPน ข̂อมูลเรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาตPางๆ  
ข̂อมูลการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดไว^ท่ีบอร)ดประชาสัมพันธ)และเผยแพรPผPานทางเว็บไซต)ของคณะฯ อยPาง
ตPอเนื่อง 

หลักสูตรและงานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมในการสPงเสริมการเรียน การประกอบอาชีพ และ
กิจกรรมท่ีสPงเสริมการแขPงขันเชิงสร^างสรรค)ในวิชาชีพท่ีเป2นประโยชน)ตPอนักศึกษา โดยมีกิจกรรมในด̂านตPางๆ เชPน 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมP โดยฝ�ายพัฒนานักศึกษาจัดเพ่ือให^นักศึกษาได̂ทําความรู^จักกับคณาจารย) และพบ
อาจารย)ท่ีปรึกษาเป2นครั้งแรก และมีการแนะนําหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร) การปรับตัวในการใช^ชีวิตจากการ
เป2นนักเรียนมาเป2นนักศึกษา นอกจากนั้นได̂แนะนําการทํากิจกรรมตPางๆในมหาวิทยาลัย โครงการป�จฉิมนิเทศ 
ฝ�ายพัฒนานักศึกษาได̂เป2นการเชิญวิทยากรภายนอกในสายอาชีพตPางๆ มาแนะนําอาชีพหลังการจบการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมชPองทางในการประกอบอาชีพ และเดิมทีคณะได̂จัดกิจกรรมโครงการแขPงขันทักษะทางวิชาชีพทางการ
เกษตรของ 3 มหาวิทยาลัย โดยฝ�ายวิชาการอันประกอบด̂วย คณะวิทยาศาสตร)เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยาเขตป�ตตานี และ
คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) เพ่ือให^นักศึกษาได̂มีเวทีในการแสดงศักยภาพของตนเอง 
แตPเนื่องจากสถานการณ)การแพรPระบาดของเชื้อโควิด-19 กิจกรรมนี้จึงเลื่อนไปอยPางไมPมีกําหนด ท้ังนี้ คณะ
เกษตรศาสตร) จึงปรับกลยุทธ)เพ่ือผลักดันและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอยPางตPอเนื่อง ให^สอดคล^องกับสภาพ
สังคมในป�จจุบัน พัฒนาทักษะทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู^ประสบการณ)ด̂านวิทยาการเกษตรกับนานาประเทศ
ท่ีเป2นเครือขPายของคณะ จึงได̂จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด̂านการเกษตรและวิทยาศาสตร)
ชีวภาพ ระดับปริญญาตรี ครั้งท่ี 1 (รูปแบบออนไลน)) หรือ The 1st International Undergraduate 
Conference on Agriculture & Life Science 2021 (IUCA 2021) ซ่ึงทางคณะฯ สPงนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เข̂ารPวมจํานวน 6 เรื่อง และสามารถคว^ารางวัลการนําเสนอ จํานวน 6 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการสPงนักศึกษาเข̂า
รPวมกิจกรรมในระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมสร^างประสบการณ)การนําเสนอผลงานทางวิชาการด̂านการเกษตรใน
กิจกรรมการนําเสนอวิทยานิพนธ)ภายใน 3 นาที หรือ Three Minute Thesis INTERNATIONAL 2021 รPวมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร) ท่ีเข̂ารPวมการแขPงขัน จํานวน 5 คน  

คณะเกษตรศาสตร)มีพ้ืนท่ีในการค̂นคว^า เชPน บริการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ) และฐานข̂อมูลงานวิจัยบริการแกP

นักศึกษาเพ่ือให^นักศึกษาได̂ใช^ประโยชน)ในการศึกษาค̂นคว^า และทางคณะได̂จัดโครงการพานักศึกษาไปทัศนศึกษา
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ดูงานเพ่ือเป2นการเปpดโลกทัศน)ทางด̂านการเกษตร เชPน ศูนย)พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส สวนทุเรียนคุณภาพ กลุPม

บาตูปูเตtะ อําเภอธารโต ศูนย)วิจัยและพัฒนาประมง ฟาร)มแพะการิม เทศบาลนครยะลา สวนคุณโอtค และศูนย)

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จังหวัดยะลา รวมจํานวน 104 คน  

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) เพ่ือเป2นแหลPง
เรียนรู^ในด̂านวิชาชีพของนักศึกษาเอ้ือตPอการเรียนรู^ การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย) ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีฟาร)มคณะ
เกษตรศาสตร) ได̂จัดพ้ืนท่ีสําหรับเป2นบ̂านพักนักศึกษาบางสPวนเพ่ือเป2นสวัสดิการแกPนักศึกษา นอกจากนั้น คณะยัง
มีโครงการหารายได̂ระหวPางเรียนเพ่ือให^นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนและมีความสนใจในการท่ีจะหารายได̂มาจุนเจือ
ครอบครัว ท้ังนี้ ในบริเวณฟาร)มคณะเกษตรศาสตร)ยังมีพ้ืนท่ีในการออกกําลังกายจากลานกิจกรรม และการฝ�ก   
ข่ีม̂า สPวนทางด̂านสังคมโดยจัดให^มีการทํางานเป2นกลุPมในวิชาเรียน และสนับสนุนการทํากิจกรรมรPวมกับภายนอก
มหาวิทยาลัย เชPน การเข̂ารPวมแขPงขันทักษะทางวิชาชีพทางการเกษตรของ 3 มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการ
ปลูกข̂าวเก่ียวข̂าว ตลอดจนสนับสนุนให^นักศึกษาเข̂ารPวมแขPงขันการประกวดนวัตกรรมท่ีประเทศมาเลเซีย ทําให^
นักศึกษาได̂มีรู^จักเพ่ือนตPางสถาบันและมีเครือขPายเกิดข้ึน สําหรับทางด̂านจิตใจ การจัดพ้ืนท่ีของการประกอบกิจ
ทางศาสนา เชPน ห^องละหมาด หรือโครงการเพาะกล^าจําป�สิรินธรในการชPวยเหลือดูแลระหวPางรุPนพ่ีรุPนน^อง 



 

 

 

110 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 8.1-1 มคอ. 2 
AUN 8.1-2 แผPนพับงานแนะแนว 
AUN 8.1-3 โครงการและสรุปผลการจัดกิจกรรมคPายยุวเกษตร 
AUN 8.1-4 เว็บไซต)ของคณะเกษตรศาสตร)และเว็บไซต)มหาวิทยาลัย 
AUN 8.1-5 กิจกรรมคPายยุวเกษตร ผPานโครงการแนะแนว 
AUN 8.2-1 คูPมือการศึกษา ประจําป� 2563 
AUN 8.2-2 คําสั่งอาจารย)ท่ีปรึกษาประจําป� 2563 
AUN 8.2-3 คูPมืองานอาจารย)ท่ีปรึกษา 
AUN 8.2-4 แผนการเรียน 
AUN 8.2-5 วิดิทัศน)แนะนําคณะเกษตรศาสตร)  
AUN 8.3-1 คูPมืองานอาจารย)ท่ีปรึกษา 
AUN 8.3-2 ตารางสอนท่ีมีการระบุชั่วโมงการพบอาจารย)ท่ีปรึกษา 
AUN 8.4-1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด^านการเกษตรและวิทยาศาสตร)ชีวภาพ 
AUN 8.4-2 กิจกรรมการนําเสนอวิทยานิพนธ)ภายใน 3 นาที 
AUN 8.5-1 รูปอุปกรณ)และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ 
AUN 8.5-2 รูปห^องสมุดประจําคณะ  
AUN 8.5-3 รายการหนังสือประจําห^องสมุด 
AUN 8.5-4 ภาพถPายห^องปฏิบัติการด̂านพืชศาสตร)และสัตวศาสตร) 
AUN 8.5-5 รายการครุภัณฑ)ประจําห^องปฏิบัติการ 
AUN 8.5-6 ภายถPายจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร) เครื่องถPายเอกสาร 1 เครื่อง เครื่องปริ้นท)กลาง เครื่อง

ฉายโปรเจคเตอร)เคลื่อนท่ี และประจําห^องเรียน  สําหรับบริการนักศึกษา  
AUN 8.5-7 ภาพถPายจุดติดต้ังระบบเน็ตเวิร)คไร^สาย (Wireless) สําหรับนักศึกษา 
AUN 8.5-8  ฐานข̂อมูลด̂านการวิจัย ของศูนย)วิทยาบริการ 
AUN 8.5-9 ภาพถPายการจัดมาตรฐานด̂านสิ่งแวดล^อมแปลงทดลองงานด̂านการเกษตรศาสตร) 

ห^องปฏิบัติการ 
AUN 8.5-10 ภาพถPายการจัดสภาพแวดล^อมห^องอPานหนังสือ ประชุม และทํางานกลุPม  
AUN 8.5-11 ภาพถPายห^องปฐมพยาบาลเม่ือนักศึกษามีการเจ็บป�วย 
AUN 8.5-12 คูPมือแนะนําการใช^ห^องปฏิบัติการกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)รั่วไหลของสารเคมี หรือไฟไหม̂ 
AUN 8.5-13 ภาพถPายหมูPบ^านเศรษฐกิจพอเพียง 
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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 2563  

 หลักสูตรได̂จัดอุปกรณ)และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^อยPางเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการ 
สอน และการวิจัย (ห^องเรียน ห^องเรียนรวม ห^องปฏิบัติการโครงการ ในป�การศึกษา 2563 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 จะเป2นห^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 2563  มีระดับความพึงพอใจอยูP
ในระดับมาก  
 
 
 
 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 

ตัวช้ีวัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ ตPอการจัดการเรียน

การสอนผPานแบบสอบถาม 

4.0 4.6 4.2 3.49 4.2 3.79 4.2 4.2 

 
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 2563 

 หลักสูตรได̂จัดให^มีห^องสมุดประจําคณะ และได̂จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือท่ีเก่ียวข̂องกับ

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

นักศึกษาท่ีมีความประสงค)จะยืมหนังสือ หรือการค̂นคว^าหรืออPานหนังสือภายในห^องสมุด นอกจากนี้ หลักสูตรยัง

สนับสนุนให^นักศึกษาได̂ใช^บริการ หนังสือท่ีศูนย)วิทยบริการ ซ่ึงเป2นห^องสมุดประจํามหาวิทยาลัย ท่ีมีหนังสือท่ี

เก่ียวข̂องกับวิทยาศาสตร)การเกษตร ท้ังภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให^นักศึกษาได̂ค̂นคว^าศึกษา และด̂วย

สถานการณ)โควิคมีการเพ่ิมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสืบค̂นผPานชPองทางห^องสมุด และสื่อ

เรียนรู^ด^วยตัวเองอยPางเพียงพอและท่ัวถึง 

จากผลการประเมินความพึงพอใจผู^เข̂าใช^บริการห^องสมุดคณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร) ป�การศึกษา 2563 ผPานระบบแบบสอบถามออนไลน) (Google Form) พบวPา การเข̂าใช^บริการห^อง

ปรับปรุง/พัฒนา 
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ห^องสมุด คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูPในระดับ ปานกลาง 

คิดเป2นคPาเฉลี่ย 4.20 โดยมีระดับความพึงพอใจสูงกวPาป�การศึกษา 2563 (2.88) 
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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 

ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2563 
หลักสูตรได̂มีการจัดเตรียมความพร^อมด̂านห^องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการฝ�กปฏิบัติของนักศึกษา

ห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) LA409 ประจําป�การศึกษา 2563 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด̂านห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) LA409 ป�การศึกษา 
2563 ผPานระบบแบบสอบถามออนไลน) (Google Form) พบวPา การเข̂าใช^บริการห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
LA409 คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูPในระดับ มาก คิดเป2น
คPาเฉลี่ย 4.20 โดยมีระดับความพึงพอใจสูงกวPาป�การศึกษา 2563 (3.83) 

 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 



 

 

 

116 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

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 

 

ผลการดําเนินงานในปBการศกึษา 2563 
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 

 ในป�การศึกษา 2563 มีคะแนนความพึงพอใจการใช^บริการด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูPท่ี 3.72 ระดับ
พึงพอใจ มาก 
เป�าหมาย และผลการดําเนินงาน 

เป�าหมาย 

ตัวชี้วัด/ปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ระดับความพึงพอใจ สิ่งอานวยความสะดวกทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศจากการประเมินผPาน

แบบสอบถาม 

4.0 4.61 4.2 3.55 4.2 3.58 4.2 3.69 

 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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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 2563 
  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 เป2นต̂น  
  ในการประเมินความพึงพอใจการใช^บริการด̂านสิ่งแวดล^อมท่ีเอ้ือตPอการจัดการเรียนการสอน ในป�
การศึกษา 2563 เทPากับ 3.33 อยูPในระดับ ดี 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN9.1-1 รูปอุปกรณ)และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ 
AUN9.2-1 รูปห^องสมุดประจําคณะ 
AUN 9.2-2 รายการหนังสือประจําห^องสมุด 
AUN 9.3-1 ภาพถPายห^องปฏิบัติการด̂านพืชศาสตร)และสัตวศาสตร) 
AUN 9.4-1 ภายถPายจุดบริการเครื่องคอมพิวเตอร) เครื่องถPายเอกสาร เครื่องเครื่องปรินท)กลาง เครื่องฉาย

โปรเจคเตอร)เคลื่อนท่ี และประจําห^องเรียน  สําหรับบริการนักศึกษา  
AUN 9.4-2 ภาพถPายจุดติดต้ังระบบเน็ตเวิร)คไร^สาย (Wireless) สําหรับนักศึกษา 
AUN 9.5-1 ภาพถPายการจัดสภาพแวดล^อมห^องอPานหนังสือ ประชุม และทํางานกลุPม  
AUN 9.5-2 ภาพถPายห^องปฐมพยาบาลเม่ือนักศึกษามีการเจ็บป�วย 
AUN 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 มุPงม่ันพัฒนา
หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพ่ือให^ได̂บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม ELOs ของหลักสูตร ด̂วยระบบและกลไกใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีการรับข̂อเสนอแนะและข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสียในแตPละ
พันธกิจมาวิเคราะห)เพ่ือพัฒนางานในดีมากยิ่งข้ึน  รPวมท้ังการทบทวนข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย เพ่ือ
ตอบสนองตPอผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย ซ่ึงเป2นหัวใจสําคัญท่ีหลักสูตรนํามาใช^ในการบริหารจัดการหลักสูตรให^ได̂คุณภาพ 
ในป�การศึกษา 2563 มีผู^มีสPวนได̂สPวนเสียท่ีรPวมให^ข̂อมูลในการพัฒนาหลักสูตรจํานวน 6 กลุPมดังนี้ 

ผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย แบบสอบถาม สัมภาษณ� โทรศัพท� การประชุม ชMวงเวลา 

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

2. ศิษย)เกPา � � �  -ชPวงรับปริญญา 

3. บุคลากรสายสอนและวิจัย �   � - กPอนเปpดภาคเรียน 
- ระหวPางภาคเรียน 

4. บุคลากรสายสนับสนุน �    - 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(ผู^มีสPวนได̂สPวนเสียท่ีเก่ียวข̂อง) 
7. กํากับติดตามผลการพัฒนาและประเมินผลเม่ือครบวงรอบป�การศึกษาโดยอาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตร

และงานหลักสูตร 
8. นําผลการประเมินและข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวนได̂สPวนเสียไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให^ดีข้ึนในป�

การศึกษาถัดไป 
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ผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร จากขHอเสนอแนะผูHมีสMวนไดHสMวนเสีย 
1. ศิษย�ปnจจุบัน 
  โดยในป�การศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได̂วิเคราะห)และข̂อมูลปyอนกลับจากศิษย)ป�จจุบัน 
ในประเด็นสําคัญจากความต̂องการของศิษย)ป�จจุบันคือความเข̂มข̂นในการปฏิบัติงานฟาร)ม โดยเฉพาะในรายวิชา
ฝ�กปฏิบัติงานในฟาร)ม การพัฒนาห^องปฏิบัติการให^มีความพร^อมให^สามารถรองรับการเรียนการสอนได̂อยPางมี
ประสิทธิภาพและให^มีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย ทางหลักสูตรได̂จัดสรรงบสนับสนุนใน
การพัฒนาห^องปฏิบัติการการเรียนการสอนและวิจัยเป2นเงิน 130,000 บาท ให^แกPห^องปฏิบัติการอารักขาพืช 
ห^องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว) ห^องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห^องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา ห^องปฏิบัติการอาหารสัตว) และห^องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ)จากสัตว)    
เพ่ือรองรับวิชาปฏิบัติการและการทําโครงการป�ญหาพิเศษของนักศึกษา นอกจากนั้นทางคณะได̂รับการจัดสรร
ครุภัณฑ)สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สําหรับการฝ�กปฏิบัติงานฟาร)ม หลักสูตรได̂มีการเพ่ิม
จํานวนชั่วโมงการฝ�กปฏิบัติงานเพ่ือให^นักศึกษาได̂ฝ�กทักษะมากยิ่งข้ึน หลักสูตรได̂ทําการประเมินความพึงพอใจใน
การดําเนินงาน ในป�การศึกษา 2563 พบวPา มีความพึงพอใจอยูPในระดับมาก (10.1-1) 

 การเพ่ิมการฝ�กทักษะการปฏิบัติงานฟาร)ม โดยเฉพาะในรายวิชาฝ�กปฏิบัติงานในฟาร)ม คณะได̂ออกแบบ
การจัดการเรียนแบบฐานฝ�กปฏิบัติการในฟาร)มคณะเกษตรศาสตร) มีการการสนับสนุนวัสดุฝ�ก เพ่ือให^นักศึกษาได̂
ฝ�กปฏิบัติมากข้ึนท้ังรายวิชาการการฝ�กปฏิบัติงาน 1 และ 2 แตPเนื่องจากสถานการณ) Covid-19 ในชPวงเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 ทําให^มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป2นแบบออนไลน) โดยใช^
โปรแกรมสําเร็จรูป เชPน Google Classroom , Zoom จนสิ้นสุดภาคการศึกษา ซ่ึงแนวทางการเรียนการสอน
แบบออนไลน) จะเป2นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะถูกกําหนดให^นําไปใช^ในป�การศึกษา 2563 การฝ�กปฏิบัติจึงปรับเป2นการสาธิต 
และการหมอบมายงานให^กับนักศึกษาให^ฝ�กปฏิบัติด^วยต̂นเองหลังการดูการสาธิตจาก VDO 
 นอกจากนี้ในป�การศึกษา 2563 ในสถานการณ)ของการระบาดของเชื้อ COVID-19 หลักสูตรได̂ปรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เน^นจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี  โดยคํานึงถึง
ผู^เรียน สภาพแวดล^อม เนื้อหา สถานการณ) เพ่ือตอบสนองการเรียนรู^และความแตกตPางระหวPางบุคคล สามารถ
จัดการเรียนการสอนท้ังภายในห^องเรียนและนอกห^องเรียน โดยมีการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน)
และออฟไลน)มาเป2นสPวนประกอบ ท้ังนี้เพ่ือสPงเสริมให^ผู^เรียนเกิดการเรียนรู^สูงสุด เกิดทักษะ และเกิดการเรียนรู^ท่ี
ทําให^บรรลุตามวัตถุประสงค)  ในสถานการณ)ของการระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางคณะเกษตรศาสตร)ได̂พัฒนา
ห^องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ระบบอินเตอร)เน็ต และ Wi-Fi เพ่ือรองรับ และสนับสนุนการค̂นคว^าข̂อมูลทาง
วิชาการในการเรียน การสอน รวมถึงการทําวิจัยและเขียนรายงาน ในการค̂นคว^าข̂อมูลทางวิชาการนักศึกษา
สามารถใช^บริการจากฐานข̂อมูลอิเล็กทรอนิกส)จากเครือขPายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter-University 
Network: UniNet) ซ่ึงประกอบด̂วย 11 ฐานข̂อมูลได̂แกP ACM Digital Library, IEEE/Electronic Library, 
Web of science, ProQuest Dissertation & Thesis Global, Springer Link Journal, American 
Chemical Society Journal, Emerald Management, Academic Search Complete, EBSCO Discovery 
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Service, Computer & Applied Science Complete และ Science Direct และมีห^องสมุดท่ีมีหนังสือทางด̂าน
วิทยาศาสตร)และวิทยาศาสตร)เกษตรท่ีทันสมัย 
  จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตPอคณะเกษตรศาสตร)ป�การศึกษา 2563 ประกอบด̂วย  

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอการให^บริการงานทะเบียนและวัดผลและงานหลักสูตร 
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอหลักสูตร 

  1.1.1 ด̂านการให^บริการของเจ^าหน^าท่ี ซ่ึงครอบคลุมท้ังด̂านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
ความเสมอภาคในการให^บริการ การเอาใจใสP มีความกระตือรือร^น มีความพร^อมในการปฏิบัติงาน ยิ้มแย^มแจPมใส 
รPาเริง กริยา วาจาสุภาพเรียบร^อย การตรงตPอเวลาและให^บริการประทับใจ พบวPามีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPใน
เกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.10 
   1.1.2 ด̂านการให^บริการกลุPมงานทะเบียนและวัดผล ประกอบด̂วยการลงทะเบียนเรียน การรับ
สมัครนักศึกษา/การรับรายงานตัวนักศึกษา การแนะแนวการศึกษา การขอหลักฐานทางการศึกษา การประกาศ
ขPาวสารตPาง ๆ ให^แกPนักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.27 
   1.1.3 ด̂านการให^บริการงานหลักสูตร การจัดตารางสอน/ตารางสอบ การเทียบโอนผลการเรียน 
การให^ข̂อมูลด̂านการเรียนการสอนแกPนักศึกษา การขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน การติดตPอประสานในการฝ�กงาน 
และสหกิจศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.17 
   1.1.4 ด̂านกระบวนการทํางาน การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชPวยในการให^บริการ การ
ดําเนินงานเป2นไปตามข้ันตอน และเป2นระบบท่ีชัดเจน การติดตPอประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว เอกสาร/แผPน
พับ แนะนําข̂อมูล แกPผู^รับบริการ มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 
3.30 
  1.1.5 ด̂านสถานท่ีให^บริการ ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสํานักงาน การจัดโตtะให^บริการมีความ
เหมาะสม ความสะอาด เป2นระเบียบ มีท่ีพักสําหรับผู^รับบริการ มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ปานกลาง 
โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.23 
  จากข�อมูลดังกล&าว ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอการให^บริการงานทะเบียนและวัดผล และ
งานหลักสูตรประจําป�การศึกษา 2563 สามารถสรุปได�ว&านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู&ในระดับ  ปานกลาง 
คิดเป.นค&าเฉลี่ย 3.23 นอกจากนี้นักศึกษาให^ข̂อเสนอแนะวPาให^การเรียนเป2นหลักและควรให^มีการปฏิบัติจริงตาม
ทฤษฎีด^วย 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอการจัดการศึกษาสาขาวิชาการเกษตรศาสตร) 
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอการจัดการศึกษา 

2.1.1 ด̂านวัตถุประสงค)ของหลักสูตร ประกอบด̂วยการจัดการศึกษาสอดคล^องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค)ของหลักสูตร มีการจัดแผนการเรียนแตPละป�การศึกษาเป2นไปตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร มี
ปฏิทินการศึกษาแตPละภาคการศึกษาอยPางชัดเจน หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล^องกับศาสตร)ในสาขาวิชาและ
ความต̂องการของตลาดแรงงาน วิชาเรียนมีการเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPใน
เกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.21 
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2.1.2 ด̂านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ประกอบด̂วยการกําหนดคุณสมบัติผู^มีสิทธิ์เข̂าศึกษา 
มีความเหมาะสม หลักเกณฑ)การคัดเลือกเข̂าศึกษา มีความเหมาะสม กระบวนการคัดเลือกเข̂าศึกษา มีความ
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.72 

2.1.3 ด̂านอาจารย)ผู^สอน ประกอบด̂วยอาจารย)ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ)
เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน อาจารย)ในหลักสูตรสอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค) โดยใช^วิธีการท่ีหลากหลาย 
และเน^นผู^เรียนเป2นสําคัญ อาจารย)ในหลักสูตรสนับสนุนสPงเสริมให^นักศึกษาเรียนรู^ และพัฒนาตนเองอยPาง
สมํ่าเสมอ อาจารย)เป2นผู^มีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเป2นครู มีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูP
ในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.60 

2.1.4 ด̂านอาจารย)ท่ีปรึกษา ได̂รับความสะดวกในการติดตPอกับอาจารย)ท่ีปรึกษา ชPองทาง
ติดตPอกับอาจารย)ท่ีปรึกษามีเพียงพอ อาจารย)ท่ีปรึกษาให^คําปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน การใช^
ชีวิตระหวPางเรียน อาจารย)ท่ีปรึกษาให^ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และชPวยเหลือให^นักศึกษา
เรียนเป2นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร อาจารย) ท่ีปรึกษาให^ความชPวยเหลือแกPนักศึกษาในด̂านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด̂านวิชาการและการใช^ชีวิต มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูP
ท่ี 3.66 

2.1.5 ด̂านการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนสอดคล^องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค)การเรียนรู^ การใช^สื่อประกอบการสอนอยPางเหมาะสม วิธีการสอนสPงเสริมให^นักศึกษาได̂ประยุกต)
แนวคิดศาสตร)ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร)ท่ีเก่ียวข̂องในการพัฒนาการเรียนรู^ มีการใช^เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสPงเสริมทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีการจัดสอนซPอมเสริม
สําหรับนักศึกษาท่ีมีป�ญหาทางการเรียน มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 
3.61 

2.1.6 ด̂านการวัดและประเมินผล วิธีการวัดประเมินผลสอดคล^องกับวัตถุประสงค) และ
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเป2นไปตามระเบียบกฎเกณฑ) และข̂อตกลง ท่ีกําหนดไว^ลPวงหน^า
การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนน
เฉลี่ยอยูPท่ี 3.55 

2.1.7 ด̂านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ ห^องเรียนมีอุปกรณ)เหมาะสม เอ้ือตPอการเรียนรู^ และ
เพียงพอตPอนักศึกษา ห^องปฏิบัติการมีอุปกรณ)เหมาะสม เอ้ือตPอการเรียนรู^ และเพียงพอตPอนักศึกษา ระบบบริการ
สารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตPอการเรียนรู^และเพียงพอตPอนักศึกษา ห^องสมุดเหมาะสม เอ้ือตPอการเรียนรู^ และ
เพียงพอตPอนักศึกษา หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยสPงเสริมการเรียนรู^ สภาพแวดล^อม
ภายในห^องเรียนโดยรวม (เชPน ความสะอาด แสง อากาศถPายเท เป2นต̂น) สภาพแวดล^อมภายนอกห^องเรียน
โดยรวม (เชPน ความสะอาด ความสงบรPมรื่น เป2นต̂น) มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPา
คะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.33 



 

 

 

123 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

 จากข�อมูลดังกล&าว ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีท่ีมีตPอการจัดการศึกษาสาขาวิชาการเกษตรศาสตร) 
ประจําป�การศึกษา 2563 สามารถสรุปได�ว&านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู&ในระดับมาก คิดเป.นค&าเฉลี่ย 
3.50 นอกจากนี้นักศึกษายังมีข̂อเรียกร^องและข̂อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  ควรตัดวิชาท่ีไมPเก่ียวข̂องกับสาขาวิชาท่ีเรียนออก 
  2.  อยากให^อาจารย)สอนตามหลักสูตรและให^ออกข̂อสอบท่ีเก่ียวข̂องกับวิชาเรียน 
  3.  อยากให^มีการฝ�กปฏิบัติห^องแลบบ̂าง ลงปฏิบัติงานฟาร)มด̂วยและลดการลงงานให^น^อยลง 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 
 3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอหลักสูตร 
  3.1.3 วัตถุประสงค)ของหลักสูตร ครอบคลุมท้ังด̂านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ความ
สอดคล^องกับสภาพความต̂องการของสังคมป�จจุบัน สอดคล^องกับความต̂องการของใช^ผลผลิตท้ังในหนPวยงาน
เอกชน ราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีความทันสมัยและสอดคล^องกับสภาพความต̂องการทางวิชาการ วิชาชีพ 
สอดคล^องกับความต̂องการของตลาดแรงงาน มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ย
อยูPท่ี 3.68     
  3.1.2 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร เนื้อหารายวิชาสอดคล^องกับจุดมุPงหมายของหลักสูตรและ
ผู^เรียน จํานวนหนPวยกิตของแตPละรายวิชามีความเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา สัดสPวนระหวPางภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติของแตPละรายวิชามีความเหมาะสม เนื้อหาของแตPละรายวิชาไมPซํ้าซ̂อนกัน เนื้อหาของแตPละรายวิชา
สPงเสริมให^นักศึกษาสามารถนําความรู^ไปประยุกต)ใช^ในสังคมและในการปฏิบัติงานจริงได̂ มีระดับความพึงพอใจอยูP
ในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.49    
  3.1.3 คุณลักษณะของอาจารย)ผู^สอน ประกอบด̂วยมีวุฒิตรงกับการสอน มีความรู^ความชํานาญ
ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย อธิบายเนื้อหาวิชาได̂อยPางชัดเจน และเข̂าใจงPาย มี
ความยุติธรรม มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.57    
  3.1.4 กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด̂วยกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล^องกับ
ลักษณะเนื้อหา จัดกิจกรรมการสอนโดยยึดผู^เรียนเป2นศูนย)กลาง เปpดโอกาสให^นักศึกษามีสPวนรPวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน อาจารย)สามารถดําเนินการสอนในเนื้อหาตPาง ๆ ได̂ครบถ̂วนตรงตามจุดประสงค)ท่ีกําหนดไว^ มี
กิจกรรมสPงเสริมความรู^และทักษะนอกชั้นเรียน เชPน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อาจารย)มีการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให^นักศึกษา มีกิจกรรมท่ีกระตุ̂นให^นักศึกษาค̂นคว^า หาความรู^ และสร^างองค)ความรู^ด̂วยตนเอง 
มีกิจกรรมการเรียนการสอนให^นักศึกษาคิดวิเคราะห) สังเคราะห) มีการสร^างประสบการณ)และฝ�กทักษะวิชาชีพ 
เชPน การฝ�กงาน สหกิจศึกษา มีกิจกรรมท่ีสPงเสริมให^นักศึกษาสามารถนําความรู^ทางด̂านทฤษฎี และปฏิบัติไป
ประยุกต)ใช^ในการประกอบอาชีพได̂ มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.46    
  3.1.4 การวัดและการประเมินผล ประกอบด̂วยมีการวางเกณฑ)การวัดผลและการให^คะแนนไว^
อยPางชัดเจน มีการเปpดโอกาสให^นักศึกษามีสPวนรPวมในการวางเกณฑ)การวัดผลและการให^คะแนน มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป2นไปด̂วยความยุติธรรม ให^นักศึกษามีการประเมินการสอนของอาจารย) มีการ
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ประเมินผลท้ังระหวPางภาคการศึกษาและปลายภาคศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPา
คะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.56    
  3.1.5 อุปกรณ)และสื่อสนับสนุนการเรียนรู^  ประกอบด̂วยขนาดห^องเรียนบรรยายและ
ห^องปฏิบัติการเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา มีสื่ออุปกรณ)การเรียนการสอนท่ีพร^อมใช^งาน และทันสมัย มีตํารา 
หนังสือ ห^องสมุด อินเตอร)เน็ต ไว^บริการนักศึกษาอยPางเพียงพอ มีวัสดุ ครุภัณฑ) เพียงพอในการประกอบการเรียน
การสอนในห^องเรียนบรรยายและห^องปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)มาก โดยมีคPาคะแนน
เฉลี่ยอยูPท่ี 3.22    
  จากข�อมูลดังกล&าวความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตPอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร) ประจําป�การศึกษา 2563 สามารถสรุปได�ว&านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู&ในระดับมาก คิด
เป.นค&าเฉลี่ย 3.50 นอกจากนี้นักศึกษายังมีข̂อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. อยากให^ปรับปรุง Wi-Fi ให^ใช^ได̂ทุกห^อง  
  2. ในห^องสมุดของคณะควรมีหนังสือท่ีเก่ียวข̂องกับการเรียนการสอนให^มากและทันสมัยมากข้ึน 
  3. ห^องปฏิบัติการหรือห^องทดลองตPางๆ ควรมีอุปกรณ)ทดลองให^เพียงพอตPอจํานวนของนักศึกษา
และควรเป2นอุปกรณ)ท่ีทันสมัยมากข้ึน 
  4. ควรใช^ศัพท)เฉพาะทางการเกษตร (ภาษาอังกฤษ) ในการเรียนการสอนให^มากยิ่งข้ึน 

2. ศิษย�เกMา 
 จากข̂อเสนอแนะของศิษย)เกPา หลักสูตรได̂จัดทําแผนและดําเนินการเพ่ิมเติมในป�การศึกษา 2563 ดังนี้  
  1. โครงการคPายภาษาอังกฤษให^กับนักศึกษากPอนจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย UMK เป2นเวลา 
1 สัปดาห)  
  2. การปรับกระบวนการเรียนให^มีการค̂นคว^าข̂อมูลด̂วยภาษาอังกฤษ เชPน ป�ญหาพิเศษ และมี
การนําเสนองานเป2นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในบางรายวิชา เชPน รายวิชาสัมมนา  
  3. หลักสูตรได̂ดําเนินการทํา MOU ในการพัฒนาบัณฑิตให^เป2น Young Smart Farmer และ
ปรับ การจัดการเรียนการสอนให^เป2นผู^ประกอบการมากข้ึน เชPน รายวิชาด̂านการผลิตกล^วยไม̂ รายวิชาด̂านการ
ผลิตโคเนื้อ   
  4. โครงการพาไปศึกษาดูงาน ในการประกอบธุรกิจ เชPน ตลาดไท กรุงเทพฯ สวนจิตรลดา สวน
ปyาผาด สมบัติฟาร)ม  
  5. หลักสูตรได̂ปรับแผนการจัดการเรียนสอน โดยเปpดรายวิชาชีพเลือกท่ีเพ่ิมทักษะในการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอตPอแหลPงทุน ในรายวิชาการวางแผนและวิเคราะห)โครงการการเลี้ยงสัตว)ผลจากการสอนรายวิชา
นี้ ทําให^นักศึกษาสามารถนําโครงการท่ีได̂เขียนไปยื่นเสนอตPอธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ)การเกษตร 
(ธกส.) เพ่ือการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตPอไป 
  6. โครงการหารายได̂ระหวPางเรียน ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินการโดยให^นักศึกษาเขียนโครงการ
และนําเสนอให^คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และดําเนินการปฏิบัติด̂วยตนเองทุกข้ันตอนจนได̂ผล
ผลิตและจําหนPาย 
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  7. ในป�การศึกษา 2563 ได̂เปpดการเรียนการสอนทางด̂านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรโดยเปpด
รายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิชาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว) และวิชาไม̂ดอกไม̂ประดับ ซ่ึงในแตPละ
รายวิชาการได̂มีการนําเทคโนโลยี และอุปกรณ)ท่ีทันสมัยมาใช^ในการเรียนการสอน 
  8. การปฏิบัติงานทางการเกษตรท่ีสอดแทรกตามรายวิชาตPางๆ แล^วหลักสูตรได̂เปpดทางเลือกให^
นักศึกษาได̂มีโอกาสในการฝ�กปฏิบัติงานมากข้ึนตามความถนัดและความพร^อม โดยกําหนดแผนการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกผPานรายวิชาฝ�กปฏิบัติงาน 1-3 โดยนักศึกษาท่ีเลือกแผนการ
เรียนนี้ จะต̂องปฏิบัติงานภายในรายวิชาฝ�กปฏิบัติงานท่ี 1-2 และฝ�กปฏิบัติงานภายนอก ในรายวิชาฝ�กปฏิบัติงาน 
3 และระหวPางปpดภาคเรียน นักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 จะต̂องฝ�กปฏิบัติงานภายนอกเพ่ิมเติม  สําหรับรูปแบบท่ีสอง เป2น
แผนท่ีเตรียมให^กับนักศึกษาท่ีมีความสนใจฝ�กสหกิจศึกษา โดยป�การศึกษา 2561 เป2นป�การศึกษาแรกท่ีทางคณะ
เกษตรศาสตร)ได̂สPงนักศึกษาไปฝ�กสหกิจท่ีประเทศอิสราเอลเป2นประจําทุกป� 

 อยPางไรก็ตาม Covid-19 ทําให^ไมPสามารถดําเนินการตามแผนได̂ โดยเฉพาะโครงการคPายภาษาอังกฤษ
ให^กับนักศึกษากPอนจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย UMK เป2นเวลา 1 สัปดาห) และโครงการพาไปศึกษาดูงาน ใน
การประกอบธุรกิจท่ีตลาดไท กรุงเทพฯ สวนจิตรลดา สวนปyาผาด สมบัติฟาร)ม ดังนั้น ในป�การศึกษา 2563 นี้ 
ทางหลักสูตรจึงไมPได̂จัดโครงการตามแผน อยPางไรก็ตามทางหลักสูตรได̂มีแผนรองรับกPอนนี้แล^วโดยให^นักศึกษาได̂
มีโอกาสไปฝ�กงานในสถานประกอบการณ)เป2นระยะเวลา 2 เดือน  

 จากผลการประเมินการบริหารหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 จากศิษย)เกPา พบวPามีความพึงพอใจตPอ
หลักสูตรเกษตรศาสตร)อยูPในระดับมาก (3.87) และได̂มีข̂อเสนอแนะกับทางหลักสูตรดังนี้คือ 

1.  ทางด̂านหลักสูตรศิษย)เกPาอยากให^เพ่ิมเติมหลักสูตรดังนี้คือ 
  - อยากให^เพ่ิมเติมหลักสูตรปริญญาโท 
  - ให^เพ่ิมเติมสาขาประมง สาขาพืชสวนและสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
  - อยากให^มีการเน^นภาคปฏิบัติ 

- อยากให^เพ่ิมหลักสูตรการนําผลผลิตมาแปรรูปและด̂านการค̂า 
- 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 ด̂านรวมถึงทักษะความเป2นผู^นําและการแนะแนว 
    อาชีพให^กับศิษย)เกPา 
  - อยากให^มีการรวมกลุPมกันของศิษย)เกPา เพ่ือสร^างอาชีพเสริม เชPน การทําฟาร)มแพะ แกะ 
  - อยากให^เพ่ิมความเข̂มข̂นทางด̂านวิชาการและการปฏิบัติให^มากกวPานี้ 
  - เน^นการปฏิบัติในห^อง LAB หรือห^องปฏิบัติการให^สมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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3.  ด̂านอ่ืนๆ 
- อยากให^การฝ�กงานของนักศึกษาป� 4 ให^อยูPเทอมสองของป� 
- อยากให^มีภาคปฏิบัติท่ีพอ ๆ กับภาคทฤษฎี 
- อยากให^มีการรับน^องแบบเกPาให^สมกับเป2นลูกเกษตร 
- สอนให^มีความรู^ด^านเกษตรจริง ๆ และสามารถปฏิบัติได̂อยPางมีคุณภาพ 
- ควรเน^นเทคโนโลยีและมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดจําหนPาย 
- อยากให^มีการแยกสาขาพืชและสัตว)ให^ชัดเจน มากกวPาเป2นแคPกลุPมเรียน 
- ควรมีการประชาสัมพันธ)คณะให^ดีกวPานี้ ให^เป2นท่ีรู^จักของจังหวัดอ่ืนบ̂าง 

 ดังนั้นในป�การศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจึงได̂มีแผนเพ่ิมโครงการเสริมหลักสูตรดังนี้ โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะ Young Smart Farmer เป2นต̂น  

3. บุคลากรสายสอนและวิจัย  
 จากข̂อเสนอแนะของบุคลากรสายสอนและวิจัยในป�การศึกษา 2562  ทางหลักสูตรจึงได̂ปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามข̂อเสนอแนะในป�การศึกษา 2563 ดังนี้  

1. ด̂านการบริหารและพัฒนาอาจารย) ประกอบด̂วยการวางแผนระยะยาวด̂านอัตรากําลังอาจารย)ให^
เป2นไปตามเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตร การกําหนดบทบาทหน^าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย)ประจําหลักสูตร
และอาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน การมีสPวนรPวมของอาจารย)ประจําหลักสูตรในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร การจัดรายวิชาให^อาจารย)สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม 
ตรงกับความรู^ความสามารถของอาจารย)ผู^สอน การกระจายจํานวนภาระงานสอนของอาจารย)ในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม การประเมินการสอนของอาจารย) และนําผลมาใช^ในการสPงเสริมพัฒนาความสามารถด̂านการสอนของ
อาจารย) อาจารย)ใหมPทุกคนได̂รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด̂านการจัดการเรียนการสอน อาจารย)ประจํา
หลักสูตรทุกคนได̂รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยPางน^อยป�ละหนึ่งครั้ง อาจารย)ได̂รับการสPงเสริมให^
เข̂าสูPตําแหนPงทางวิชาการหรือศึกษาตPอ การเสริมสร^างบรรยากาศทางวิชาการระหวPางอาจารย)ท้ังภายในและ
ระหวPางหลักสูตร ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.59 

2. ด̂านการจัดการหลักสูตร ได̂แกPความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร การกํากับและ
ติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ)ภาคสนาม (ถ̂ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยPาง
น^อยกPอนการเปpดสอนในแตPละภาคการศึกษาให^ครบทุกรายวิชา การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและประสบการณ)ภาคสนาม (ถ̂ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปpดสอนให^ครบทุกรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู^ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ̂ามี) อยPางน^อยร^อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปpดสอนในแตPละป�การศึกษา 
การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู^ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล^ว การพัฒนาด̂านวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ได̂รับความรPวมมือและความชPวยเหลือจากหนPวยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข̂อง
กันอยPางเหมาะสม ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.52 
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3. ด̂านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ได̂แกPการควบคุมการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาท่ีมีหลายกลุPมเรียนให^ได̂มาตรฐานเดียวกัน การสPงเสริมให^อาจารย)ใช^วิธีการสอนใหมPๆ ท่ีพัฒนาทักษะการ
เรียนรู^ของนักศึกษา การสPงเสริมการทําวิจัยของอาจารย)เพ่ือพัฒนานักศึกษา การควบคุมกํากับ และการสPงเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลนักศึกษา การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข̂ามามี
สPวนรPวมในการจัดการเรียนการสอนและสPงผลตPอการเรียนรู^ของนักศึกษา การนํากระบวนการวิจัยมาใช^ในการ
เรียนการสอนและสPงผลตPอการเรียนรู^ของนักศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเน^นการพัฒนา
นักศึกษาให^เรียนรู^ตามโครงสร^างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการพันธกิจตPางๆ สPงเสริมทักษะ
การเรียนรู^ในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู^ตลอดชีวิตให^นักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิป�ญญา
ท̂องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสPงผลตPอการเรียนรู^ของนักศึกษา ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจอยูPในอยูPใน
เกณฑ)ท่ีมาก โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.60 

4. ด̂านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ ประกอบด̂วยมีทรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู�ท่ีเพียงพอ
เหมาะสม และเอ้ือต&อการเรียนรู� มีอาคาร ห�องเรียนท่ีเพียงพอ เหมาะสม สภาพแวดล�อมเอ้ือต&อการเรียนรู� มีการ
บริการคอมพิวเตอร� และระบบอินเตอร�เน็ตเพ่ือการสืบค�น มีสถานท่ีสําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา ซ่ึงมีระดับ
ความพึงพอใจอยูPในอยูPในเกณฑ)ปานกลาง โดยมีคPาคะแนนเฉลี่ยอยูPท่ี 3.13 
 จากผลการสํารวจความพึงพอใจตPอการจัดการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2563 จากข̂อมูลสะท̂อนกลับ
ของบุคลากรสายสอน พบวPามีความพึงพอใจอยูPในระดับมาก และมีข̂อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้   
1. ข̂อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
  1.1 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน^นปฏิบัติมากข้ึน 
  1.2 จัดกิจกรรมในหลักสูตรด̂าน Start Up 
1.3 อยากให^อาจารย)มีเวลาสอนให^เต็ม ลดภาระงานด̂านอ่ืนๆ ให^น^อยลง และสPงเสริมการเรียนการสอนควบคูPกับ
งานวิจัย 
  1.4 การแลกเปลี่ยนป�ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวPางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนําไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
1.5 อาจารย)ประจําหลักสูตร หรืออาจารย)ผู^สอน ควรประชุมกันอยPางน^อง เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ืออัพเดทข̂อมูล 
ความรู^ใหมP และติดตามงานประกัน อยPางตPอเนื่อง 
  1.6 อุปกรณ)ทางวิทยาศาสตร) ยังไมPเพียงพอให^นักศึกษาทําแลบปฏิบัติการ 
2. ข̂อเสนอแนะ/ความต̂องการอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรจากคณะ
เกษตรศาสตร) 

  2.1 การจัดการวัสดุการเรียนการสอน ท่ีทันตPอเวลาการเรียนการสอนในแตPละภาคการศึกษา
จริงๆ 
2.2 พัฒนาฐานฝ�กให^สามารถไปการปฏิบัติงานของนักศึกษา 



 

 

 

128 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

  2.3 การบริหารจัดการหลักสูตรต̂องเปpดกว^างให^อาจารย)ผู^สอนรPวมแสดงความคิดเห็นและรับฟ�ง
พร^อมแก̂ไขอีกท้ังป�ญหาการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนต̂องเบิกจPาย และแจกจPายรวดเร็วข้ึนเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให^เกิดประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึนในเชิงประจักษ) 
2.4 ระบบการแก̂ I มีป�ญหาบ̂าง 
  2.5 การสื่อสารกับอาจารย)ท่ีปรึกษา เชPน เน^นย่ํากําหนดการท่ีสําคัญ เป2นต̂น 
2.6 ห^องปฏิบัติการแปรรูปควรมีเฉพาะสําหรับเครื่องไม̂เครื่องมือแปรรูปจําเพาะ แยกออกจากห^องวิเคราะห) ท่ีต̂อง
ใช^เครื่องมือท่ีต^องการความเสถียร 

4. บุคลากรสายสนับสนุน 
 จากข̂อเสนอแนะของบุคลากรสายสนับสนุนในป�การศึกษา 2562 ดังนี้ 
  ให^มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด̂านความก̂าวหน^าในตําแหนPงหน^าท่ีและให^ท่ีทํางานสร^าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือตPอการปฏิบัติงาน และอยูPรPวมกันอยPางมีความสุข  
 ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรได̂ให^ความสําคัญกับความก̂าวหน^าในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนอุปกรณ)เครื่องมือตางในเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ เชPน คอมพิวเตอร) วัสดุสํานักงาน อ่ืน ๆ  
 2. การสนับสนุนการเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึนหลักสูตรและคณะ จะสนับสนุนในเรื่องของเวลา งบประมาณ 
และการพัฒนาตนเองให^กับบุคลากรท่ีมีอายุงานท่ีสามารถเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึนได̂โดยในป�การศึกษา 2563 มี
บุคลากรท่ีพร^อมเข̂าสูPตําแหนPงท่ีสูงข้ึนจํานวน 3 ทPาน ขณะนี้อยูPระหวPางการเตรียมเอกสาร 
 3. คณะได̂จัดทํากรอบอัตรากําลังเพ่ือขออนุมัติบรรจุบุคลากรสายสนับสนุน เม่ือได̂กรอบอัตรากําลังก็
จะแจ^งให^บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความสนใจบรรจุในตําแหนPงดังกลPาว โดยจะพิจารณาจากความรู^ความสามารถ 
ประสบการณ)ในการทํางานในการพิจารณาบรรจุในแตPละตําแหนPง หรือ การเปpดสอบบรรจุตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหากบุคลากรมีความรู^ความสามารถก็จะสามารถเข̂าบรรจุในตําแหนPงงานดังกลPาวได̂ 
 4. หลักสูตร ได̂สร^างบรรยากาศในการปฏิบัติงานรPวมกันโดยการกิจกรรมการจัดการความรู^ โดยให^
ผู^ปฏิบัติงานมีสPวนรPวมในการแสดงศักยภาพ  
 5. คณะได̂มีการประชุมประจําเดือน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และได̂สอบถามถึงป�ญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6. สPงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนางานตามสายงาน เชPน KM การศึกษาดูงาน เป2นต̂น 
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5. ผูHปกครอง  
 ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรได̂ประเมินความต̂องการของผู^ปกครองของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร) 
ดังแสดงในตารางท่ี  1   

หัวขHอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นHอย 
นHอย
ท่ีสุด 

x̅ 
 

SD̅ 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ทMานความคาดหวังตMอการเรียนการสอนในระดับใด 
1. รายวิชามีความมีความหลากหลานPาสนใจ

และทันสมัย 
5 4 1 - - 4.50 0.76 มากท่ีสุด 

2. มีสื่อและเทคโนโลยีภายในห^องเรียนท่ีมี
มาตรฐานทันสมัยและพร^อมใช^งาน 

3 4 1 - - 4.25 0.71 มากท่ีสุด 

3. มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู^รPวมกับหนPวยงานอ่ืนๆ 

2 5 1 - - 4.13 0.64 มาก 

4. มีกิจกรรมสร^างรายได̂แกPนักศึกษาระหวPาง
เรียน 

2 4 2 - - 4.00 0.76 มาก 

5. มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลPอหลอม
ให^นักศึกษาเป2นคนดี 

3 5 - - - 4.38 0.52 มากท่ีสุด 

6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯท่ีเป2นประโยชน)
ตPอนักศึกษา 

2 6 - - - 4.25 
 

0.46 มากท่ีสุด 

7. จํานวนอาจารย)เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

4 3 1 - - 4.38 0.74 มากท่ีสุด 

8. อาจารย)ท่ีปรึกษาติดตPอกลับหาผู^ปกครอง
ถ̂านักศึกษามีผลการเรียนตํ่า 

4 3 1 - - 4.38 0.74 มากท่ีสุด 

ทMานมีความคาดหวังตMอผูHสอนในระดับใด 
9. เป2นผู^ท่ีมีความรู^ความสามารถและมีความ

เชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน 
4 4 - - - 4.50 0.53 มากท่ีสุด 

10. เป2นผู^ท่ีมีความสามารถในการสอน
ถPายทอดความรู^ได̂อยPางเหมาะสม 

2 
 

6 - - - 4.25 0.46 มากท่ีสุด 

11. เปpดโอกาสและกระตุ̂นให^นักศึกษาได̂
แสดงความคิดเห็นในวิชาท่ีเรียน 

4 4 - - - 4.50 0.53 มากท่ีสุด 

12. คอยดูแลให^คําปรึกษาและไมPเพิกเฉยตPอ
ป�ญหาของนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

3 4 1 - - 4.25 3.88 มากท่ีสุด 
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13. สามารถให^คําแนะนําแกPนักศึกษาใน
กฎระเบียบและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยได̂ 

1 5 2 - - 3.88 0.64 มาก 

14. เป2นผู^มีจรรยาบรรณของความเป2นครู
และเป2นแบบอยPางท่ีดี 

6 2 - - - 4.75 0.46 มากท่ีสุด 

ทMานมีความคาดหวังตMอสวัสดิการในระดับใด 
15. มีทุนการศึกษาหรือหาแหลPง

ทุนการศึกษาให^นักศึกษา 
4 4 - - - 4.50 0.53 มากท่ีสุด 

16. มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีดีและ
สะดวก 

3 4 1 - - 4.25 0.71 มากท่ีสุด 

17. มีห^องสมุดและระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมัยให^บริการ 

2 5 1 - - 4.13 0.64 มาก 

18. มีสภาพแวดล^อมท่ีเหมาะสมตPอการ
เรียนรู^และพักผPอน 

2 6 - - - 4.25 0.46 มากท่ีสุด 

19. มีหอพักภายในท่ีปลอดภัยแกPนักศึกษา 2 5 1 - - 4.13 0.64 มาก 
20. มีร^านจําหนPายอาหารและสินค̂า 4 3 1 - - 4.38 0.74 มากท่ีสุด 
21. มีสถานท่ีและอุปกรณ)สําหรับทํากิจกรรม

กลุPมนันทนาการหรือชมรม 
3 4 1 - - 4.25 0.71 มากท่ีสุด 

22. มีสถานท่ีและอุปกรณ)สําหรับออกกําลัง
กายและเลPนกีฬา 

1 6 1 - - 4.00 0.53 มาก 

ทMานมีความคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษาในระดับใด 
23. มีรายได̂จากการประกอบอาชีพทางการ

เกษตรตามความถนัดของตน 
2 6 - - - 4.25 0.46 มากท่ีสุด 

24. สามารถประกอบอาชีพรับราชการได̂ 2 2 4 - - 3.75 0.89 มาก 
25. สามารถประกอบอาชีพเอกชนได̂ 3 2 3 - - 4.00 0.93 มาก 
26. สามารถศึกษาตPอในระดับท่ีสูงข้ึนไปได̂ 3 3 2 - - 4.13 0.83 มาก 
27. เป2นท่ียอมรับในสังคม เชPน ครอบครัว ท่ี

ทํางานและเพ่ือน 
1 4 3 - - 3.75 0.71 มาก 

28. คิดเป2นระบบสามารถแก̂ไขป�ญหาและ
พัฒนาตPอยอดได̂ 

2 5 1 - - 4.13 0.64 มาก 

29. สามารถนําความรู^ท่ีได̂จากการศึกษามา
ทําให^เกิดประโยชน)แกPสังคม 

5 2 1 - - 4.50 0.76 มากท่ีสุด 

รวม 4.23 0.13 มากท่ีสุด 
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 จากการสํารวจพบวPา พบวPา ผู^ปกครองมีความผึงพอใจตPอ การเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด (4.38)               

มีความพึงพอใจตPอ ผู^สอนในระดับมากท่ีสุด (4.38) มีความผึงพอใจตPอ สวัสดิการในระดับมากท่ีสุด (4.24) มีความ

พึงพอใจตPอ คาดหวังหลังสําเร็จการศึกษา ในระดับมาก  (4.07) และภาพรวมผู^ปกครองมีความผึงพอใจตPอ

หลักสูตรอยูPในระดับ ดีมาก (4.23)  

 จากข̂อเสนอแนะในคราวประชุมผู^ปกครองในป�การศึกษา 2563 พบวPาผู^ปกครองมีความคาดหวังวPาตPอ

หลักสูตรวิทยาศาสตร)บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร) ในด̂านทุนการศึกษา และการมีงานทําหลังจบการศึกษา 

 ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรได̂มีการประชาสัมพันธ)แหลPงทุนตPาง ท่ีนักศึกษาสามารถสมัคร 

นอกเหนือจากทุนกู̂ยืมเพ่ือการศึกษา โดยมีนักศึกษาได̂รับทุนจํานวนท้ังสิ้น คน แตPเนื่องจากแหลงทุนมีจํากัด

นักศึกษาจึงไมPสามารถได̂รับทุนทุกคน ต̂องข้ึนกับความรู^ความสามรถ และการพิจารณาขอแหลPงทุนและในการ

สPงเสริมการได̂งานทําหลังจบการศึกษาคณะได̂ดําเนินการเตรียมความพร^อมของนักศึกษาเชPน การประชาสัมพันธ)

แหลPงงาน การฝ�กทักษะเพ่ือเป2นผู^ประกอบการหรือการประกอบธุรกิจของต̂นเอง เป2นต̂น  

6. สถานประกอบการ 

 ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรได̂รับข̂อมูลสะท̂อนกลับจากผู^ใช^บัณฑิตและสถานประกอบการในการ

พัฒนาหลักสูตรผPานระบบและกลไกท่ีได̂วางไว^ ผลจากการวิเคราะห)พบวPาต̂องมีการพัฒนาหลักสูตรในประเด็นท่ี

สําคัญ ดังนี้  

1. ควรผลิตบัณฑิตให^มีความชํานาญด̂านทักษะ ปฏิบัติ เนื่องจากจําเป2นตPอการปฏิบัติงานหลักสูตรได̂ให^

อาจารย)ผู^สอนเน^นการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนในรายวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติทักษะภายในคณะแตPมีข̂อจํากัดในเรื่องของ

ความพร^อมของอุปกรณ)ท่ีใช^ในการฝ�กงานภาคสนาม จึงได̂มีความรPวมมือกับสถานประกอบการในการสPงนักศึกษา

ออกไปปฏิบัติงาน ในรายวิชาปฏิบัติงาน 2 และ วิชาปฏิบัติงาน 3 เพ่ือให^บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได̂ตามวิชาชีพ

ท่ีตัวเองจบการศึกษา 

2. ควรสร^างความเป2นผู^นําให^บัณฑิตกPอนจบการศึกษาหลักสูตรได̂ให^อาจารย)ผู^สอนเน^นการสร^างความ

เป2นผู^นําให^กับบัณฑิต เชPน การทํางานเป2นทีม การแสดงออก โดยการสอดแทรกเข̂าไปในกระบวนการเรียนการ

สอนในทุกรายวิชาเพ่ือให^บัณฑิตมีความเป2นผู^นํา นอกจากนี้หลักสูตรได̂มีการอบรมความเป2นผู^นําให^กับนักศึกษา

กPอนจบการศึกษา 

3. ควรเน^นเรื่องความอดทนและขยัน หลักสูตรได̂ฝ�กความอดทน และความขยันของนักศึกษา โดยการ

เพ่ิมชั่วโมงการปฏิบัติงาน การอบรมและการสร^างความขยันโดยการมอบหมายงาน การติดตามความก̂าวหน^าใน

งาน และกระตุ̂นให^เกิดการทํางานให^บรรลุผลสําเร็จเป2นระยะๆ โดยอาจารย)ผู^สอนเพ่ือปลูกฝ�งความอดทนและ

ความขยันให^กับนักศึกษาและประเมินโดยอาจารย)ประจําวิชา 



 

 

 

132 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

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^มีการพัฒนาคุณภาพ

อยPางตPอเนื่องไว^ ดังนี้ 

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 ของหลักสูตรเป2นประจําทุกป� ต้ังแตPป�การศึกษา 2558-2560 

ตามท่ีระบุไว^ใน AUN-QA criterion ท่ี 1 เพ่ือให^เป2นไปตามความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิต และสถานการณ)ท่ี

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

ขับเคลื่อนรPวมกันทุกภาคสPวนท่ีเก่ียวข̂อง โดยอาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการประชุมชี้แจงแผนการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือกําหนดรายวิชาท่ีจะเปpดในภาคการศึกษานั้น ๆ รPวมกับอาจารย)ผู^สอนท่ีรับผิดชอบ
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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 

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� 

รวมท้ังหารือแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปเป2นประจําทุก 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 2563 หลักสูตรได̂พัฒนาอาจารย)ผู^สอนและผู^รับผิดชอบหลักสูตรเรื่อง

การออกข̂อสอบและการวัดผลประเมินผลท่ีมุPงสูPผลสัมฤทธิ์ ELOs ของหลักสูตร โดยการสPงบุคลากรเข̂ารPวมอบรม

กับกองสPงเสริมวิชาการ และพบวPาอาจารย)ผู^สอนมีความรู^ความเข̂าใจในการออกข̂อสอบและการวัดผลประเมินผล
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ท่ีมุPงสูP ELOs ของหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน และได̂ทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช^

เกณฑ) AUN-QA จํานวน 11   ตัวบPงชี้ โดยในป�การศึกษา 2559-2562 หลักสูตรได̂คะแนนผลการประเมินอยูPท่ี

ระดับ 3 ในป�การศึกษา 2562 ซ่ึงจะนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรในแตPละประเด็นตัวบPงชี้ให^มีคุณภาพ

การดําเนินของหลักสูตรให^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 การสPงเสริมการ

ทํางานวิจัย การพัฒนาความรู^ความสามารถให^แกPคณาจารย)ในการสอน วัดผลและประเมินผล 

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 ได̂รับการปรับและ

เปpดใช^ในป�การศึกษา 2564  ในการดําเนินงานหลักสูตรได̂เก็บรวบรวมข̂อมูลจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ในทุก ๆ ป� เป2นฐานข̂อมูลท่ีจะนําไปใช^ในการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีได̂วางไว^ นอกจากนั้น 

หลักสูตรยังได̂มีการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร พบจุดแข็ง และจุดอPอน คือจากกระบวนการท่ีได̂

ดําเนินการ หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการบางกระบวนการ เชPน กระบวนการสํารวจความต̂องการบัณฑิต

จากผู^ใช^บัณฑิต พบวPา ผู^ใช^บัณฑิตไมPตอบแบบประเมิน ทําให^ขาดข̂อมูล หลักสูตรจึงแก̂ไขด̂วยการเพ่ิมชPองทางการ

ติดตPอ โดยติดตPอผPานทางโทรศัพท) สัมภาษณ)การเข̂าพบรายบุคคลเพ่ือสอบถามข̂อมูลเพ่ือให^ได̂ข̂อมูลท่ีตรงกับ

ความต̂องการมากท่ีสุดในการไปปรับปรุงหลักสูตร 
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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) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร)มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู^เรียนอยPางตPอเนื่อง ท้ังการประเมินโดยอาจารย) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย)นิเทศการสอน 
เพ่ือให^ม่ันใจวPากระบวนการดังกลPาวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล^องกับผลการเรียนรู^ ท่ีคาดหวัง โดยคณะ
เกษตรศาสตร)ได̂มีแผนการจัดทําระบบและในการกําหนดผู^สอน และการติดตามตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรได̂ดําเนินการกํากับติดตามให^อาจารย)ผู^สอนและอาจารย)ประจําหลักสูตรทุกคนจัดทําและสPง
แผนการจัดการเรียน มคอ. 3 หรือ 4 ทุกรายวิชากPอนเปpดการศึกษา การเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 2561 สPงฝ�าย
วิชาการของคณะ มีการวิภาค มคอ. 3 หรือ 4 เพ่ือประกันคุณภาพวPาสอดคล^องและสนับสนุนการบรรลุผลการ
เรียนรู^ท่ีคาดหวังของหลักสูตร และแจ^ง มคอ. 3 ให^กับนักศึกษาได̂ทราบ มีการกํากับกระบวนการเรียนการสอน
ด̂วย โดยดําเนินการนิเทศการสอนหลังจากท่ีอาจารย)ผู^สอนได̂เริ่มดําเนินการสอนตามท่ีได̂รับมอบหมาย เพ่ือกํากับ
ติดตามให^ดําเนินการสอนตาม มคอ. 3 หรือ 4 และในการบวนการประเมินนักศึกษา หลักสูตรได̂ดําเนินการวิภาค
ข̂อสอบเพ่ือเป2นการควบคุมคุณภาพในการประเมินผู^เรียนเพ่ือให^บรรลุ ผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังของรายวิชาและ
หลักสูตร   

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร) มุ̂งเน^นให^นักศึกษาใช^กระบวนการทางวิทยาศาสตร) มา
ประยุกต)ใช^ในการพัฒนาและแก̂ป�ญหาทางการเกษตร มีการนํารายงานการค̂นคว^า ผลการวิจัยท่ีผPานการวิจัย 
วิเคราะห) ทดสอบ และสรุปผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร) เข̂ามาบูรณาในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ยิ่งไปกวPานั้นหลักสูตรยังนํากระบวนการวิจัย มารPวมในการจัดการเรียนการสอน มีรายวิจัยป�ญหาพิเศษ ซ่ึงเป2น
รายวิชาท่ีฝ�กให^นักศึกษาใช^กระบวนวิจัยในการค̂นหาคําตอบทางวิทยาศาสตร) โดยนักศึกษาจะเลือกทํางานวิจัย
ตามหัวข̂อท่ีตนเองสนใจและจะนําไปตPอยอดหลังจบการศึกษา ภายใต̂การดูแลของอาจารย)ท่ีปรึกษา ซ่ึงนักศึกษา
ทุกคนต̂องมีการทํางานวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยกPอนจบการศึกษา 
 

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 
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  นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร)ยังมีแผนการประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ (ห^องสมุดและการ
ให^บริการผู^เรียน) และมีการพัฒนาคุณภาพเป2นระยะ โดยหลักสูตรได̂มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ ดังนี้ 
 1. สิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน (ห^องเรียนและอุปกรณ)ในห^องเรียน) พบวPามีความเพียงพอโดย
หลักสูตรได̂จัดเตรียมห^องเรียนสําหรับนักศึกษาเชPนท่ีนั่งเรียนโปรเจคเตอร)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) ห^องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
  2) ห^องปฏิบัติการโรคพืช 
  3) ห^องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช 
  4) ห^องปฏิบัติการโภชนศาสตร)สัตว) 
  5) ห^องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา และการปรับปรุงพันธุ)สัตว) 

6) ห^องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและอณูชีววิทยา 
7) ห^องปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
8) ห^องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ)จากสัตว) 
 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement (6) 

 หลักสูตรมีแผนการประเมินการสอนสําหรับวิชาตPาง ๆ ทุกภาคการศึกษา ผPานระบบ PNUCM นอกจากนี้
คณะเกษตรศาสตร)ยังมีระบบคําร^องด̂านตPาง ๆ ท่ี http://agri.pnu.ac.th/ ซ่ึงเป2นชPองทางให^นักศึกษาสามารถสPง  
คําร^อง ความคิดเห็น หรือข̂อเสนอแนะมายังหลักสูตรและท่ี Website ท่ี https:// www.facebook.com/group 
/302441223217144/ ซ่ึงเป2นชPองทางติดตPอรับขPาวสารและให^คําแนะนําแกPนักศึกษา รวมท้ังเป2นชPองทางในการ
ติดตPอสื่อสารกับศิษย)เกPาของคณะเกษตรศาสตร)อีกด̂วยโดยหลักสูตรได̂พัฒนาระบบการรับข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มี
สPวนได̂สPวนเสียของหลักสูตร (ผู^เรียนอาจารย)บุคลากรสายสนับสนุนศิษย)เกPาและผู^ใช^บัณฑิต) อยPางมีระบบโดย
ได̂รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเป2นระยะซ่ึงเป2นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําให^หลักสูตรได̂รับรู^ผลการดําเนินการใน
ด̂านตPางๆเพ่ือนํามาใช^ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรซ่ึงมีระบบการรับข̂อมูลประเมินการดําเนินการของหลักสูตรในด̂าน
ตPางๆอยPางสมํ่าเสมอและนําข̂อมูลปyอนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยPางเป2นรูปธรรมโดยหลักสูตรมีการระบบ
ปyอนกลับเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรซ่ึงมีแผนดังนี้ดังนี้ 

• ระบบการประเมินผู^สอนโดยนักศึกษาผPานระบบ  PNUCM 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากผู^เรียนจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ) 
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• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากอาจารย)และบุคลากรจาก มคอ. แบบสอบถามและการสัมภาษณ) 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากศิษย)เกPาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ) 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากผู^ใช^บัณฑิต จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ) 

• ระบบข̂อมูลปyอนกลับจากผู^ปกครอง จากแบบสอบถามและการประชุมผู^ปกครอง 
โดยผลท่ีได̂จากการประเมินระบบการรับข̂อมูลปyอนกลับพบวPาเป2นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ได̂ข̂อมูลปyอนกลับตาม
ความเป2นจริงและครอบคลุมผู^มีสPวนได̂สPวนเสียในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 10.1-1 รายงานการประชุมคณะ 
AUN 10.1-2 รายงานผลการประเมินความคาดหวังของผู^ปกครอง ประจําป�การศึกษา 2563 
AUN 10.1-3 รายงานผลความพึงพอใจของผู^ใช^บัณฑิตตPอการปฏิบัติงาน ประจําป�การศึกษา 2563 
AUN 10.1-4  รายงานผลประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู^ตPอการจัดการเรียนการสอน ประจําป�

การศึกษา 2563 
 

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) 4 
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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
เป2นคูPเปรียบเทียบสมรรถนะ (แตPเนื่องด̂วยในป�การศึกษา 2563 ด̂วยสถานการณ)โควิด 19 ข̂อมูลดังกลPาวยังไมPได̂
ถูกสPงเข̂าเพ่ือเปรียบเทียบข̂อมูลในป�นี้) เพ่ือทําการวิเคราะห)ถึงสาเหตุของการสําเร็จการศึกษา และการตกออกของ
นักศึกษาผPานทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเสนอตPอรองคณบดีฝ�ายวิชาการ และเสนอคณบดีเพ่ือนํา
ป�ญหาดังกลPาวเข̂าสูPคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร) เพ่ือวิเคราะห)หาสาเหตุและแนวทางการแก̂ไขอยPาง
ใกล^ชิด รวมถึงได̂มีการกํากับติดตามผลการเรียนของนักศึกษาผPานทางอาจารย)ท่ีปรึกษาในแตPละชั้นป� จากการ
รวบรวมข̂อมูลเอกสารหลักฐานท่ีผPานมาต้ังแตPป�การศึกษา 2560 – 2563 (รหัสนักศึกษาแรกเข̂า 2557 – 2560) 
พบวPา มีอัตราการสอบผPานอยูPท่ี ร^อยละ 48.39, 49.38, 22.81 และ 50.77 ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุท่ีนักศึกษามี
แนวโน^มการสําเร็จการศึกษาท่ีลดลงเป2นผลเนื่องมาจากนักศึกษามีอัตราการตกออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนโดยพบวPานักศึกษา
รหัสแรกเข̂า 2557 – 2560 มีอัตราการตกออกอยูPท่ี 51.61, 50.62, 68.42 และ 32.31 ตามลําดับ แตPอยPางไรก็
ตามด̂วยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร) จึงมีผลให^นักศึกษารหัสแรกเข̂า 
2560 – 2562 ได̂มีการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก̂ป�ญหาอยPางตPอเนื่อง และจํานวนนักศึกษาตกค̂างกลับมี
จํานวนสูงมากข้ึน เนื่องจากนักศึกษามีความต̂องการฝ�กสหกิจศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และไปฝ�กสหกิจศึกษาท่ีประเทศ
อิสราเอล จึงทําให^นักศึกษากลุPมนี้ มีความจําเป2นต̂องใช^ระยะเวลาการเรียนจบการศึกษามากกวPา 4 ป� สPวน
นักศึกษาท่ีตกออกมีจํานวนท่ีไมPแตกตPางจากป�กPอนหน^านี้มากนัก ซ่ึงทางคณะกรรมากรบริหารหลักสูตร ได̂ประชุม
และพยายามวิเคราะห)สาเหตุท่ีแท̂จริงเพ่ือแก̂ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนตPอไป คณะเกษตรศาสตร) ได̂มีการเทียบเคียงกับคณะ
วิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยาเขตป�ตตานี แตPเนื่องด̂วยสถานการณ)โควิดจึงทําให^
มีการรับข̂อมูลท่ีลPาช^า 
 

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 33 11 21 

2561 72 1 (เทียบโอน) - 14 

2562 52 - - 4 

2563 53 - - 14 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 
หลักสูตรได̂มีการเก็บข̂อมูลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยงาน

ทะเบียนนักศึกษา ต้ังแตPป�การศึกษา 2557-2560 โดยต้ังเปyาหมายให^นักศึกษาท่ีเข̂าศึกษาสามารถจบการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมPน^อยกวPาร^อยละ 95 จากข̂อมูลพบวPา นักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด
เทPากับร^อยละ 86.67, 100.00, 72.22 และ 75.00 ตามลําดับ สําหรับนักศึกษาท่ีเข̂ามาป� 2560 ท่ีจบการศึกษาช^า
กวPากําหนดอันเนื่องมาจากสถานการณ)โควิด-19 นักศึกษาบางสPวนต̂องการไปฝ�กสหกิจศึกษาท่ีประเทศอิสราเอล 
จึงทําให^นักศึกษาไมPสามารถจบตามกําหนดได̂ 

 

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 - 33 11 
2561 1 - - 
2562 - - - 
2563 - - - 

 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement (1) 
 หลักสูตรได̂มีการเก็บข̂อมูลการได̂งานทําของนักศึกษา โดยใช^แบบสอบถาม จําแนกเป2น 1) จํานวนบัณฑิต
ท้ังหมด (นับต้ังแตPวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให^สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษานั้น) 2) จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา
พร^อมเงินเดือนเริ่มต̂นหรือรายได̂ประจําจากการเป2นผู^ประกอบการ 3) ข̂อมูลบัณฑิตท่ีศึกษาตPอระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยงานทะเบียนและวัดผลเป2นผู^จัดเก็บรวบรวมข̂อมูล ประจําป�การศึกษา 2559 ถึงป�การศึกษา 2562 พบวPา
จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป�การศึกษา 2559 – 2562 มีจํานวน 38, 33, 45 และ 15 คน ตามลําดับ มีงานทํา
หลังจบการศึกษา 27, 19, 20 และ 9 คน คิดเป2นร^อยละ 71.05, 57.58, 42.22 และ 60.00 ตามลําดับ โดยในป�
การศึกษา 2559 - 2561 โดย ดําเนินการธุรกิจอิสระหรือเป2นเจ^าของกิจการ 2, 3, 6 และ 3 คน คิดเป2นร^อยละ 
7.41, 15.79, 30.00 และ 20 ตามลําดับ บัณฑิตท่ีจบมีแนวโน^มท่ีจะประกอบอาชีพธุรกิจอิสระหรือเป2นเจ^าของ
กิจการ เพ่ิมสูงข้ึน ข̂าราชการ/เจ^าหน^าท่ีหนPวยงานของรัฐ 3, 5, 5 และ 5 คน คิดเป2นร^อยละ 11.11, 26.32, 25.00 
และ 6.67 ตามลําดับ บัณฑิตท่ีมีงานทําเป2นพนักงานบริษัท/องค)กรธุรกิจเอกชน 16, 11, 9 และ 5 คน คิดเป2นร^อย
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ละ 59.26, 57.89, 45.00 และ 33.33 ตามลําดับ อ่ืนๆ เชPน อุปสมบท หรือเกณฑ)ทหาร 7, 1, 0 และ 1 คน คิด
เป2นร^อยละ 25.93, 5.26, 0.00 และ 6.67 ตามลําดับ ในป�การศึกษาท่ีผPานมา บัณฑิตท่ีได̂งานทําได̂รับเงินเดือน
เฉลี่ย เดือนละ 21,000 บาท/เดือน จากผลการวิเคราะห)พบวPา อัตราการมีงานทําและ โดยหลักสูตรได̂กําหนด
เปyาหมายให^นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร)ได̂งานทําไมPน^อยกวPาร^อยละ 95 และรายได̂ของ
นักศึกษาไมPตํ่ากวPา 12,490 บาทตPอเดือนเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนท่ีสํานักงานคณะกรรมการข̂าราชการ
พลเรือนรับรองเม่ือป� พ.ศ. 2557 ท่ีกําหนดคุณวุฒิปริญญาตรีรับเงินเดือนข้ันตํ่า 12,490 บาทตPอเดือน ซ่ึงนําข̂อมูล
ของบัณฑิตท่ีได̂งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได̂ประจํามาเทียบกับจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป�
การศึกษานั้น เพ่ือคํานวณเป2นร^อยละของผู^มีงานทํา เพ่ือทําการวิเคราะห)และปรับปรุงหลักสูตรตPอไปหรือชี้แจงให^
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการกรอกข̂อมูลการได̂งานทําให^ถูกต̂อง เนื่องจากสPงผลตPอคุณภาพของหลักสูตร และ
ได̂มีการประขาสัมพันธ)ผPานทาง face book และ ทาง Line อยPางตPอเนื่อง 

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

 หลักสูตรมีกํากับดูแล ควบคุม และติดตามการสPงเสริมการผลิตและเผยแพรPผลงานวิชาการของนักศึกษา 
ผPานโครงการการแขPงขันทักษะสามสถาบัน ในทุกป� สําหรับป�การศึกษา 2563 นี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด 
คณะเกษตรศาสตร)จึงได̂มีการเผยแพรPงานวิจัยนักศึกษาผPานชPองทาง การประชุมวิชาการออนไลน)ระดับนานาชาติ
แทน ในป�การศึกษา 2563  เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ) 2564  นางสาวอานีส อับดุลเลาะ นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร) ชั้นป�ท่ี 4 ได̂นําเสนอผลงานกPอนเข̂ารPวมรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ป�การศึกษา 2563 
ให^กับคณะผู^บริหารมหาวิทยาลัยฯ และได̂รับรางวัลการประชุมวิชาการออนไลน) จํานวน 6 รางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัลระดับเหรียญทอง จํานวน 1 รางวัล 
 2. รางวัลระดับเหรียญเงิน จํานวน 4 รางวัล 
 3. รางวัลระดับเหรียญเงิน จํานวน 1รางวัล 

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^
คุณภาพบัณฑิตเป2นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค)ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว^ใน มคอ. 2 เป2นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหPงชาติท่ีสามารถสะท̂อนความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิตและผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย 
คณะมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษา และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช^ผลสะท̂อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีตอบสนองตPอความ
ต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสียอยPางแท̂จริง 

 



 

 

 

142 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

จากผลการวิเคราะห)ข̂อมูลพบวPา แนวโน^มคุณลักษณะของบัณฑิตคPอยข̂างคงท่ี ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก
จํานวนแบบสํารวจบางป�ท่ีมีจํานวนน^อยมาก คะแนนจึงคPอยข̂างแกวPงมาก จํานวนผู^ตอบแบบสอบถามในป�
การศึกษา 2563 มีผู^ตอบแบบสอบถามเพียง 1 ทPานเทPานั้น ดังนั้นในป�นี้จึงไมPสามารถท่ีระบบชี้วัดถึงระดับคุณภาพ
บัณฑิตได̂มากเทPาท่ีควร 
ตาราง AUN.11.5 ความพึงพอใจตPอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ตามความต̂องการของผู^ใช^บัณฑิต 

ปBการศึกษา 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ดHาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ดHานความรูH
ความสามารถ
ทางวิชาการ 

ทักษะ
ทาง
ปnญญา 

ดHานทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหวMาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

ดHาน
บุคลิกภาพ
และ
คุณลักษณะ
สMวนตัว  

ดHานทักษะ
การใชH
เทคโนโลยี
สมัยใหมM 

คุณภาพของ
บัณฑิตตาม
ปรัชญา 
“รับผิดชอบ 
ใฝ�ศึกษา มี
คุณธรรม 
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 
2562 4.54 4.30 4.32 4.35 4.14 4.14 4.50 4.30 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน ช่ือหลักฐาน 
AUN 11.1 รายงานการสําเร็จการศึกษา และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร 
AUN 11.2 รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาภายในระยะเวลาตPางๆ 
AUN 11.3 รายงานสถิติการได̂งานของบัณฑิต 
AUN 11.4 รายงานผลงานของผู^เรียนและผู^สําเร็จการศึกษา 
AUN 11.5 รายงานความพึงพอใจตPอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค)ตามความต̂องการของผู^ใช^

บัณฑิต 
 
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) 
   X    

11.2 The average time to graduate is established, monitored    X    
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
Level 

1 2 3 4 5 6 7 
and benchmarked for improvement (1) 

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

   X    

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

   X    

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

   X    

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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สMวนท่ี 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

4.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ� AUN QA ปBการศึกษา 2562 และ 2563 

ตัวบMงช้ี (Indicators) 
ระดับ 

ปBการศึกษา 
2562 

ปBการศึกษา 
2563 

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 4 4 

AUN. 5 Student Assessment 3 4 

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 4 4 

AUN. 10 Quality Enhancement 3 4 

AUN. 11 Output 3 4 
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4.2 จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางปรับปรุงของ AUN-QA แตMละขHอ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เป2นผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ีเอ้ือให̂บัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติและแก̂ไขป�ญหาทางวิชาชีพเกษตรได ̂
2. เป2นผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ีสPงเสริมให̂บัณฑิตสามารถ
ทํางานรPวมกับผู^อ่ืนได ̂
3. การไดม̂าซ่ึง ELOs ครอบคลุมผู^มสีPวนไดส̂PวนเสียทุกกลุPม 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

1. เป2นผลการเรียนรู^ท่ีคาดหวังท่ียังไมPครอบคลุมองค)ความรู^
ด^านความเป2นเลิศทางนวัตกรรม 
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) หลักสตูรในแตPละชPองทางอยPางเป2นระบบ
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 ของหลักสูตรเป2นท่ีตั้ง 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 Wi-Fi 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^สPวนเสียท่ีเป2นระบบ
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 ี

 

 



 

 

 

149 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

 

 

 

 

 



 

 

 

150 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

5.1 ตารางขHอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) 
CdsName หนMวยนับ จํานวน 

จํานวนหลักสูตรที่เปpดสอนทั้งหมด   1 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง   0 

จํานวนนักศึกษาป�จจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   211 

จํานวนอาจารย)ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ   28 

- ---จํานวนอาจารย)ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทPา    1 

- ---จํานวนอาจารย)ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทPา   14 

- ---จํานวนอาจารย)ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตPอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทPา    13 

จํานวนอาจารย)ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนPงอาจารย)   18 

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

- ---จํานวนอาจารย)ประจํา (ที่ไมPมีตําแหนPงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทPา   8 

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

จํานวนอาจารย)ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย)    10 

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

- ---จํานวนอาจารย)ประจําตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทPา   6 

- ---จํานวนอาจารย)ประจําตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทPา   4 

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   6 

- - --ระดับปริญญาตรี   0 

- - --ระดับ ป.บัณฑิต   0 

- - --ระดับปริญญาโท   0 

- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   0 

- - --ระดับปริญญาเอก   6 

จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนPงทางวิชาการ   6 

- - --จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตรที่ไมPมีตําแหนPงทางวิชาการ   2 

- - --จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนPงผู^ชPวยศาสตราจารย)   4 

- - --จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนPงรองศาสตราจารย)   0 

- - --จํานวนอาจารย)ประจําหลักสูตรที่มีตําแหนPงศาสตราจารย)   0 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย)ประจําหลักสูตร   5 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
  

0 

- - --บทความฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ)การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป2นประกาศให̂ทราบเป2นการ
ทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ)การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป2นประกาศให̂ทราบเป2นการทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศ 

 

0 

- - --ผลงานที่ได̂รับการจดอนุสิทธิบัตร   0 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ)ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 2   0 
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CdsName หนMวยนับ จํานวน 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ)การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป2นประกาศให̂ทราบเป2นการทั่วไป และแจ̂งให̂  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall’s list) หรือตีพิมพ)ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

 
4 

- - --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 
 

15 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา  15 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได̂งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมPนับรวมผู^ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  6 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  3 

จํานวนผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากPอนเข̂าศึกษา  0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได̂ประจําอยูPแล^ว  0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตPอระดับบัณฑิตศึกษา  0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ)ทหาร  1 

เงินเดือนหรือรายได̂ตPอเดือน ของผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได̂งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คPาเฉลี่ย)  6,200 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ̂างที่มีตPอผู^สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
 

3.85 

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
สถาบันอนุมัติและจัทําเป2นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง 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 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป2นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall's list) หรือตีพิมพ)ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

 0 
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CdsName หนMวยนับ จํานวน 

- ---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�การศึกษาที่เป2นวงรอบประเมิน)  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
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป2นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง 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 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป2นประกาศให̂ทราบทั่วไปและแจ̂ง 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  122.44 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร^างสรรค)จากภายในสถาบัน  0 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร^างสรรค)จากภายนอกสถาบัน บาท 4,920,000 

จํานวนอาจารย)ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมPนับรวมผู^ลาศึกษาตPอ)  24 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมPนับรวมผู^ลาศึกษาตPอ)  0 

จํานวนอาจารย)ประจําที่ลาศึกษาตPอ  4 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตPอ  0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ)การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรPผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป2นประกาศให̂
ทราบเป2นการทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศ 

 0 

ผลงานที่ได̂รับการจดอนุสิทธิบัตร  0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 2   0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ)ที่ตีพิมพ)ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมPอยูPในฐานข̂อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวPาด̂วย หลักเกณฑ)การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรP
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตPสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป2นประกาศให̂ทราบเป2นการทั่วไป และแจ̂งให̂ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตPวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมPอยูPใน Beall’s list) หรือตีพิมพ)ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข̂อมูล TCI กลุPมที่ 1 

 6 

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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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�าพรุโตtะแดง 

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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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 and Peerasak 

Srinives 2020. Genetic Potential of 

Agronomic Traits and Seed 

Physicochemical Properties of 

Novel  Jatropha Lines Developed 

from Complex Interspecific 

Hybridization. AGRIVITA Journal of 

Agricultural Science. 2020. 42(1): 

92–109 

 

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 
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ตรง สัมพันธ� 
10.1.3 

9. อาจารย) ดร.สุไลมาน   

เจtะอาบ ู

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) �  Pitchayapipatkul, J., Suhaila, U., & 

Asleena, M. (2019). Effect of 

Supplementation of difference 

avian species egg yolk in Semen 

Extender on Frozen-Thawed Betong 

chicken Semen Quality. In 

Proceedings of the 3rd international 

Indonesia-Malaysia -Thailand on 

innovation and creativity 

“Cultivating Innovation and 

Creativity culture” IMIT-SCI 2019 

(pp.7). 16-18 June 2019, Princess of 

Naradhiwas University, Narathiwat 

Thailand. 

 

11. ผศ.ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด. สัตวศาสตร) �  Sareena Semae, Suhaimee Yamaae 

and Ruhinee. 2019.   Effects of 

different levels of rain tree 

(Samanea saman) pods on blood 

metabolites, ruminal fermentation 

and methane production in growing 

goats. National and international 

conference: Innovation and 

Creativity Network 2019. In. The 3rd 

international Thailand-Malaysia-
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ตรง สัมพันธ� 
Indonesia Symposium on 

Innovation and Creativity  12. 

12. อาจารย) ดร.ณัฐพัชรากานต)   

แก^วพลอย 

ปร.ด.การศึกษาเกษตร  � Natpatcharakarn Kaewploy , 
Ratchadakorn Phonpakdee , 
Pakkapongpoungsukc, 
NopakoonSiriwand, Marlowe 
UbaldoAquinoe .2020.Knowledge 
Management of Indigenous Farmers 
of Serrated Mud Crab Fattening in 
the MangroveForest of La-NGU, 
Thailand International Journal of 
Innovation, Creativity and Change. 
Volume 13, Issue 1, 2020:783-791 

ปร.ด.การศึกษา
เกษตร 

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 

�  - ณฤทธิ์ ไทยบุรี ภัทราวดี ศรีมีเทียน สุนีย) 

ตรีมณี สมนึก ล้ิมเจริญ และจํานงค) จุล

เอียด. 2563. ต̂นทุนและผลตอบแทนการ

เล้ียงปูดําในจังหวัดนราธิวาส. แกPนเกษตร. 

48 (1):713-718 

 

16. อาจารย) ดร.ธนเสฏฐ)   ปร.ด. �  Thanaset Thongsaiklaing.  (2563).   



 

 

 

158 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2563 

ช่ือ  สกุล วุฒิการศึกษา 
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ผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ 

ตรง สัมพันธ� 
ทองใสเกล้ียง เทคโนโลยีชีวภาพ

เกษตร 

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 

17. อาจารย) ดร.นิฟารีซา  

เจtะเลtาะ 

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 

21. อาจารย)เปล้ือง บุญแก^ว วท.ม. สัตวศาสตร) �  ไมPมีผลงานเผยแพรP 
กลับเข^าปฏบิัติงาน 

3 สิงหาคม 2563 

22. อาจารย) ดร.โรสลาวาตี    

โตtะแอ 

ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรวท. 

�  
ไมPมีผลงานเผยแพรP 

เร่ิมปฏิบัติงาน 

1 กรกฎาคม 2563 
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ตรง สัมพันธ� 
23. อาจารย)ภณิดา เภาประดิษฐ) วท.ม. จุลชีววิทยา �  ไมPมีผลงานเผยแพรP 

เร่ิมปฏิบัติงาน 

16 ตุลาคม 2563 

24. อาจารย) ดร.สัญทัศน)  

สินจรูญศักด์ิ 

ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ �  ไมPมีผลงานเผยแพรP 
เร่ิมปฏิบัติงาน 

1 มิถุนายน 2564 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจําปBการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 

 

 

 
รายช่ือผูHประเมิน 

 
1. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.ถาวร  จันทโชติ  ประธาน 
2. ผู̂ชPวยศาสตราจารย) ดร.สาลูมา  สมานหมาน  กรรมการ 
3. นางสาวนูรีมัน     ดอเลาะ  เลขานุการ 
4. นางสาวรุสมา    ดอเลาะ 

 ผู̂ชPวยเลขานุการ 
 

 
 

 
 
 

คณะเกษตรศาสตร) 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

วันท่ีจัดทําเอกสาร :   23  สิงหาคม  2564 
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บทสรุปสําหรับผูHบริหารหลักสูตร 
 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร) คณะเกษตรศาสตร) เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 โดย ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.ถาวร  จันทโชติ 
(ประธานกรรมการ) ผู^ชPวยศาสตราจารย) ดร.สาลูมา  สมานหมาน (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ)  
และนางสาว    รุสมา ดอเลาะ (ผู^ชPวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ต้ังอยูPบนข̂อมูลท่ีหลักสูตรได̂จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ)ผู^มีสPวนได̂สPวนเสียท่ีประกอบด̂วยอาจารย)ผู^รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย)ผู^สอน ตัวแทนนักศึกษาป�จจุบัน ตัวแทนศิษย)เกPา และตัวแทนเจ^าหน^าท่ีสายสนับสนุน  

การประเมินนี้ดําเนินการภายใต̂การประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ) AUN QA  มีท้ังหมด 11 
ข̂อ       ซ่ึงประเมินด̂วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 

Criteria Score 
1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 3 
3. Programme Structure and Content 3 
4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 4 
7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 4 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10. Quality Enhancement 3 
11. Output 3 

จุดแข็ง (ภาพรวม) 
1. การจัดกิจกรรมสามารถไปสูPการบรรลุ ELOs เชPน กิจกรรมการหารายได̂ระหวPางเรียน การ

ประชุมวิชาการนานาชาติ เป2นต̂น 

2. ระบบอาจารย)ท่ีปรึกษาในการติดตามและดูแลความก̂าวหน^าของผู^เรียน 

3. มีแผนบริหารอัตรากําลังท่ีสPงผลให^บุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

4. มีการปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนให^สอดคล^องกับสถานการณ)ป�จจุบันท่ีมีข̂อจํากัด 

5. ผู^เรียนมีทักษะท่ัวไปท่ีสามารถประยุกต)ใช^ในการทํางาน 

6. มีการสหกิจนานาชาติ 
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แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 
1. การวิเคราะห)ข̂อมูล SHs need การเรียงลําดับความสําคัญ และการนําเอาข̂อมูลไปใช^ในการ 

สร^าง ELOs ท่ีเป2นอัตลักษณ)ของหลักสูตร 

2. การกําหนดลําดับข้ันของ ELOs ตามลําดับข้ันของ Bloom ‘s Taxanomy 

3. การกระจาย ELOs สูPรายวิชาอยPางเหมาะสม 

4. การกําหนด CLOs ท่ีสอดคล^องกับ PLOs 

5. การสื่อสารและสร^างความเข̂าใจในปรัชญาของมหาวิทยาลัย และหลักสูตร 

6. การสื่อสาร ELOs และ CLOs กับอาจารย)ผู^สอน และผู^เรียน 

7. การกําหนดวิธีประเมินและตัวชี้วัดการบรรลุผลลัพธ)แตPละชั้น YLO และ LLL 

8. การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให^เพียงพอ และพร^อมใช^งาน 

9. การประเมินผู^เรียนกPอนจบท่ีครอบคลุมกับการบรรลุ ELOs  

10. เน^นเรื่องการเป2นผู^ประกอบการให^แกPผู^เรียน  

11. การบริหารจัดการเรื่อง Workload ของผู^เรียน และการจัดการเรียนการสอนท่ีมุPงเน^นปฏิบัติใน

ห^องปฏิบัติการ  

12. การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Intergrated Learning (WIL)  

13. การเทียบเคียง และนําข̂อมูลไปใช^การพัฒนา 
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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  

-ระบบและกลไกในการสร^าง ELOs 
หลักสูตร 
-มีการแปลงวิสัยทัศน)และ   พันธ
กิจของคณะ และมหาวิทยาลัยเป2น
ความต̂องการเพ่ือใช^ในการสร^าง 
ELOs หลักสูตร 

-การสื่อสารทําความเข̂าใจใน
การวัดและประเมินผล
พฤติกรรมของผู^เรียนท่ี
แสดงออกในการบรรลุ ELOs 
ของหลักสูตร 
-ก า ร กํ า ห น ด ลํ า ดั บ ข้ั น
ผ ล ลั พ ธ) ก า ร เ รี ย น รู^ ข อ ง 
ELOs หลักสูตรให^ชัดเจน 

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

ELOs หลักสูตรครอบคลุมท้ัง 
Subject specific และ generic 
learning outcome 

 

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

 -การนําข̂อมูลวิเคราะห)
ความต̂องการของผู^มีสPวน
ได̂สPวนเสีย (stakeholders 
needs) มาสร^าง ELOs ท่ี
สะท̂อน/ตอบสนองความ
ต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวน
เสียได̂อยPางครอบคลุม 

2. Programme 
Specification 

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

 -การตรวจสอบความ
ครบถ̂วนของข̂อมูลหลักสูตร
ใน มคอ. 2 วPามีความ
สอดคล^องกับเกณฑ)ในคูPมือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน AUN-QA: 
Assessment at 
Programme Level: 
Version 3.0 หน^าท่ี 19) 
หรือไมP 
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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] 

 -การตรวจสอบความ
ครบถ̂วนของข̂อมูลรายวิชา
ใน มคอ. 3 และ 4 วPามีความ
สอดคล^องกับเกณฑ)ในคูPมือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน AUN-QA: 
Assessment at 
Programme Level: 
Version 3.0 หน^าท่ี 19) 
หรือไมP 

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

มีการเผยแพรPข̂อมูลหลักสูตร
หลากหลายชPองทาง 

-การกําหนดชPองทางท่ี
เหมาะสมในการสื่อสาร
ข̂อมูลหลักสูตรและข̂อมูล
รายวิชาให^กับ 
stakeholders ของหลักสูตร
แตPละกลุPม 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

 การออกแบบโครงสร^าง
หลักสูตรตามแนวคิดของการ
ออกแบบหลักสูตรแบบ 
Backward curriculum 
design 

3.2 The contribution made by 
each course to achieve the 
expected learning outcomes 
is clear [2] 

 การทบทวนความเหมาะสม
ของการกระจาย ELOs 
หลักสูตรสูPรายวิชา 
โดยเฉพาะรายวิชาป�ญหา
พิเศษ  ซ่ึงอาจจะมีความ
เก่ียวข̂องกับการบรรลุ 
ELOs ข̂อท่ี 3 ของผู^เรียน 

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

 การกําหนดลําดับข้ันผลลัพธ)
การเรียนรู^ตาม Bloom’s 
Taxonomy ของ ELOs 
หลักสูตรให^สอดคล^องกับ
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 Criteria Strengths Area for improvement 
ระดับข้ันผลลัพธ)การเรียนรู^ 
ELOs รายวิชา  

4. Teaching 
and Learning 
Approach 

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

- มีการกําหนดชPองทางการสื่อสาร
ปรัชญาการศึกษาสําหรับผู^มีสPวนได̂
สPวนเสียของหลักสูตรแตPละกลุPม 
-มีการกําหนดเนื้อหาสาระของการ
สื่อสารปรัชญาการศึกษาสําหรับผู^มี
สPวนได̂สPวนเสียแตPละกลุPม 

-การกําหนดเนื้อหาสาระ
ปรัชญาการศึกษาในทิศทาง
เดียวกันสําหรับใช^ในการ
สื่อสารแกPผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย
แตPละกลุPมได̂ทราบ 

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

-มีการกําหนด CLOs ของแตPละ
รายวิชา 
-หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุPงสูPการบรรลุ ELOs  

การกําหนด CLOs ทุกราย
รายวิชาในหลักสูตรให^
สอดคล^องกับ ELOs 
หลักสูตร 

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

-มีการกําหนดทักษะ Life Long 
learning แตPละชั้นป� 
-มีการกําหนดวิธีการสอนและ
วิธีการประเมินผลทักษะ Life 
Long learning ของผู^เรียน 
 

-การประเมินผลการบรรลุ
ทักษะ Life Long learning 
ของนักศึกษา เนื่องการจัด
กิจกรรม ของหลักสูตร  
-การแสดงผลการประเมิน
การบรรลุทักษะ Life Long 
learning ของผู^เรียนอยPาง
เป2นรูปธรรม  

5. Student 
Assessment 

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

หลักสูตรมีการกําหนดวิธีการวัด
และประเมินผลผู^เรียนแรกเข̂า 
ระหวPางเรียน และกPอนจบ
การศึกษา 

-การออกแบบวิธีการวัดและ
การประเมินผลการบรรลุ 
ผลลัพธ)การเรียนรู^ของ
ผู^เรียนให^ครอบคลุม ELOs 
ท้ังหมดของหลักสูตร ท่ี
อาจจะนอกเหนือไปจากการ
จัดสอบประมวลความรู^ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students 
[4,5] 

อาจารย)ผู^สอนมีการกําหนดวิธีการ
วัดและการประเมินผลผู^เรียนใน 
มคอ. 3 ไว^ครบถ̂วน และแจ^งให^
ผู^เรียนทราบในคาบแรกของการ
จัดการเรียนการสอน 

 

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

 การพิจารณาใช^เกณฑ) rubric 
และ marking schemes ใน
การวัดและประเมินผลในแตP
ละรายวิชาตามความ
เหมาะสม 

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

-มีการให^ข̂อมูลปyอนกลับผลลัพธ)
การเรียนรู^แกPผู^เรียนในรายวิชา
ป�ญหาพิเศษ และมีการเฉลย
ข̂อสอบ 

- การกําหนดแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตรใน
การให^ข̂อมูลปyอนกลับแกP
ผู^เรียนท่ีสามารถทําให^ผู^เรียน
แตPละคนสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงให^เกิดการบรรลุ
ผลลัพธ)การเรียนรู^ได̂ยิ่งข้ึน 

5.5 Students have ready 
access to appeal procedure 
[8] 

-มีระบบ/กลไกการอุทธรณ)
ร^องเรียนผลการประเมินท่ีนักศึกษา
สามารถเข̂าถึงได̂เม่ือมีความจําเป2น 
และมีการสื่อสารให^นักศึกษาได̂
ทราบ 

 

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 

-มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสอนและสายวิจัย พ.ศ. 2560-
2564 
-มีแผนความก̂าวหน^าของสาย
วิชาการ เชPน การพัฒนาตําแหนPง
ทางวิชาการ และการพัฒนาคุณวุฒิ
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 Criteria Strengths Area for improvement 
and service [1] ศึกษา เป2นต̂น 

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

มีการวิเคราะห)และติดตาม สัดสPวน 

FTES ของอาจารย)ตPอ FTES ของ
นักศึกษา 

การวิเคราะห)สัดสPวน FTES 
ของอาจารย)ตPอ FTES ของ
นักศึกษา หากตัวเลขสัดสPวน
มีคPามากแสดงถึงอะไร 

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

-กระบวนการคัดเลือกและการสรร
หาบุคลากรสายวิชาการดําเนินตาม
ระบบกลไกของมหาวิทยาลัยโดย
หลักสูตรมีสPวนรPวมในการกําหนด
คุณสมบัติและเป2นกรรมการในการ
คัดเลือก  

 

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

การตรวจสอบความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและความสามารถพิเศษ
ของบุคลากรสายสอนและวิจัยใน
ด̂านตPางๆ  5 ด̂าน 

 

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

ผู^สอนมีการฝ�กอบรมเพ่ือการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสอน
และสายวิจัย และมีการจัดการ
ความรู^ผPานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู^  

 

6.6 Performance 
management including 
rewards and recognition is 
implemented to motivate 

มีกระบวนการให^รางวัลและเชิดชู
เกียรติแกPบุคลากรเพ่ือสร^าง
แรงจูงใจด̂านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
and support education, 
research and service [9] 
 

และหลักสูตร ได̂เผยแพรP
ประชาสัมพันธ)ผลการได̂รับรางวัล
ท่ีผPานชPองทาง   ตPาง ๆ 

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

ป�การศึกษา 2563 อาจารย)ใน
หลักสูตรมีผลงานตีพิมพ)จํานวน 12 
เรื่อง 

การวิเคราะห)และการติดตาม
ประเภทและปริมาณการวิจัย 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ)ของ
คณาจารย)ในหลักสูตร
ย^อนหลังอยPางน^อย 3 ป� และ
การมีคูPเทียบเพ่ือเรียนรู^
นําไปสูPการปรับปรุงและ
พัฒนาตPอไป 

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] 

มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน พ.ศ. 2560-2564 
-หลักสูตรมีสPวนรPวมในการ
วิเคราะห)ความต̂องการอัตรากําลัง
ของสายสนับสนุนรPวมกับคณะ 

 
 

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

มีระบบและกลไกในการรับสมัคร
และคัดเลือกสายสนับสนุนชัดเจน 

 

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

-มีการกําหนดและหน^าท่ีของสาย
สนับสนุน 

-การกําหนดและประเมิน
สมรรถนะของสายสนับสนุน
ให^ชัดเจน  

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

-สายสนับสนุนมีการฝ�กอบรมและ
พัฒนาตนเองตามสายงาน 

-การฝ�กอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให^สอดคล^องกับ
สมรรถนะท่ีกําหนด 
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7.5 Performance 
management including 
rewards and recognition is 
implemented to motivate 
and support education, 
research and service [5] 

-มีระบบ/กลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน
และการสร^างขวัญกําลังใจและ
แรงจูงใจ 

 

8. Student 
Quality and 
Support 

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

-มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ)
รับนักศึกษาชัดเจน 
-มีชPองทางการประชาสัมพันธ)การ
รับสมัครนักศึกษาใหมPท่ี
หลากหลายจํานวน และมีการ
ประเมินชPองทางการรับสมัคร
นักศึกษา 

 

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

การรับสมัครนักศึกษาแตPละรอบมี
การกําหนดเกณฑ)ในการคัดเลือก
ชัดเจน 

 

8.3 There is an adequate 
monitoring system for 
student progress, academic 
performance, and workload 
[3] 

หลักสูตรมีติดตามความก̂าวหน^าใน
การเรียนของนักศึกษาโดยอาจารย)
ท่ีปรึกษา 

-การจัดให^มีระบบในการ
ติดตามภาระงาน 
(workload) ของผู^เรียน  

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

-มีระบบและกลไกในการให^
คําปรึกษาทางวิชาการและเรื่อง
สPวนตัวให^กับผู^เรียน 
-มีการจัดกิจกรรมสPงเสริมและ
สนับสนุนให^ผู^เรียนได̂เข̂ารPวม
กิจกรรมประชุมทางวิชาการ และมี
กิจกรรมสPงเสริมอาชีพและการได̂
งานทํา 
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8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal 
well-being [5] 

มีการจัดสิ่งแวดล^อมด̂านกายภาพ 
สังคม ด̂านจิตวิทยา   ท่ีสPงเสริม
การเรียนรู^และทําให^นักศึกษาได̂
อยPางเหมาะสมและเพียงพอ 

 

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] 

มีจํานวนห^องเรียน พร^อมอุปกรณ)
และเครื่องมือเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

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

มีการจัดสรรทรัพยากรในการ
เรียนรู^ เชPน หนังสือ ฐานข̂อมูลและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส)และวารสาร
สําหรับการศึกษาและการค̂นคว^า
ของนักศึกษาอยPางเพียงพอ 

 

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

มีห^องปฏิบัติการท่ีเพียงพอในการ
ทําปฏิบัติการของผู^เรียน 

การจัดอุปกรณ) และ
เครื่องมือให^เพียงพอตPอการ
ทําปฏิบัติการของผู^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^และ
สืบค̂นข̂อมูลของผู^เรียนได̂
อยPางมีประสิทธิภาพ 

9.5 The standards for 
environment, health and 
safety; and access for people 
with special needs are 
defined and implemented [7] 

-มีการจัดการด̂านมาตรฐานความ
ปลอดภัยภายในอาคารเรียนและใน
ห^องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร)
และมีการจัดอุปกรณ)และเครื่องมือ
ในการระงับอัคคีภัย 

-การต้ังคําถามการประเมิน
ความพึงพอใจให^ครอบคลุม
คําถามของเกณฑ) 
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10. Quality 
Enhancement 

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

มีการนําข̂อมูลการวิเคราะห)ความ
ต̂องการของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย
หลายหลายกลุPมไปใช^ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

 

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

มีการวางระบบและกลไกการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ
มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
เชPน กระบวนสํารวจความต̂องการ
ของผู^ใช^บัณฑิต เป2นต̂น  

 

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

-มีคณะกรรมการวิพากษ)วิธีการ
สอนและวิธีการวัดและประเมิน 
ผลผู^เรียน มคอ. 3 และ 4 ให^
สอดคล^องกับ ELOs หลักสูตร และ 
CLOs รายวิชา 
-มีการประเมินข̂อสอบเพ่ือควบคุม
คุณภาพในการประเมินผู^เรียน
เพ่ือให^บรรลุผลลัพธ)การเรียนรู^  

- 
 

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

 การแสดงข̂อมูลการนํา
ผลการวิจัยของอาจารย)ไปใช^
ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาให^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] 

 การจัดระบบและกลไกการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนด̂านตPางๆ ท่ี
เก่ียวข̂องกับหลักสูตรให^
ชัดเจน 
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10.6 The stakeholder’s 
feedback mechanisms are 
systematic and subjected to 
evaluation and enhancement 
[6] 

มีระบบประเมินผู^สอน และระบบ
การรับข̂อมูลปyอนกลับจากผู^มีสPวน
ได̂สPวนเสียหลากหลายกลุPม 

การออกแบบระบบและกลไก
ในการรับข̂อมูลปyอนกลับ
จากผู^มีสPวนได̂สPวนเสียท่ี
ชัดเจน เชPน มีผู^รับผิดชอบ 
วิธีการท่ีมีประสิทธิผล 
ความถ่ี ชPวงเวลา และ
จํานวนผู^มีสPวนได̂สPวนเสียแตP
ละกลุPม เป2นต̂น 

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

มีการวิเคราะห)ข̂อมูลและการ
ติดตามการตกออกของนักศึกษา 
พบวPามีนักศึกษาตกค̂างจํานวน
มากข้ึน  

การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 

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

มีการวิเคราะห)ข̂อมูลและการ
ติดตามระยะเวลาเฉลี่ยการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา  

-การคํานวณระยะเวลาเฉลี่ย
การสําเร็จการศึกษาให^
ชัดเจน 
-การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 

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

มีการวิเคราะห)ข̂อมูลและการ
ติดตามการได̂งานทําของนักศึกษา 
พบวPามีการได̂งานทําของนักศึกษา
มีแนวโน^มท่ีไมPแนPนอน 

-การรายงานผลการ
ดําเนินงานในรูปแบบตาราง 
-การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 

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

นักศึกษาของหลักสูตรมีการ
เผยแพรPผลงานวิจัยและได̂รับ
รางวัลจากการประชุมวิชาการฯ  

การรายงานข̂อมูลวิเคราะห)
ประเภทและปริมาณ
งานวิจัยของนักศึกษา
ย^อนหลังอยPางน^อย 3 ป� 
และการเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ  
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11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [3] 

มีการวิเคราะห)ข̂อมูลและการ
ติดตามความพึงพอใจของผู^ใช^
บัณฑิต พบวPาความพึงพอใจของ
ผู^ใช^บัณฑิตมีแนวโน^มท่ีไมPแนPนอน 

-การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานกับคูPเทียบ 
-การสํารวจข̂อมูลความพึง
พอใจของผู^มีสPวนได̂สPวนเสีย
ของหลักสูตรในกลุPมอ่ืนๆ 
นอกจากกลุPมผู^ใช^บัณฑิต 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร) 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.30 น. 

 

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 09.20 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือ แนวทางในการตรวจประเมิน 
09.20 – 09.30 น. - คณบดีกลPาวต̂อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

- ประธานกรรมการประเมินแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ 
09.30 – 09.50 น. - ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
09.50 – 10.20 น. สัมภาษณ)นักศึกษาป�จจุบัน (ชั้นป�ละ 1 คน) ผPาน ZOOM 
10.20 – 10.50 น. สัมภาษณ)ศิษย)เกPา (3 คน) ผPาน ZOOM 
10.50 – 11.00 น. สัมภาษณ)ผู^ใช^บัณฑิต (3 คน)   
11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ)อาจารย)ผู^รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย)ผู^สอน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ)เจ^าหน^าท่ีสายสนับสนุน (3 คน) ผPาน ZOOM 
13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

วาจาให^แกPหลักสูตร 
15.30 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยวาจาให^แกPหลักสูตร 
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ภาพบรรยากาศการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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วันศุกร) ท่ี 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ ห^อง LA 310 อาคารศิลปศาสตร) คณะเกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร) 
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