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คำนำ 

 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผล 

การดำเนินงานและผลการประเมินตนเองของหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564ตาม

เกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  วัตถุประสงค์เพ่ือให้หลักสูตรดำเนินงานตามระบบ

ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก  

 ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทราบสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานของตนเอง จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป รวมทั้งเป็นข้อมูลให้คณะและมหาวิทยาลัยได้มี

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

 การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือของอาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรสาย

สนับสนุน และผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

     

(ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน) 

ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

14 มิถุนายน 2564 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่
ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานที่ดีทางสายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑติที่มีทักษะปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลักสูตรนี้
ได้จัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาคงอยู่
จำนวน 86 คน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชาและปฏิบัติงานตลอดปี
การศึกษาทั้งหมดจำนวน 5 คนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การให้คำปรึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านการดำเนินชีวิต มีหลากหลายช่องทางเทคโนโลยีเพ่ือให้
เข้าถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากท่ีสุด สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น  และต้องมีการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และงานวิจยัทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วมประชุมวิชาการและตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนต้อง
เร่งส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำผลงานเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เลย 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพ จำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การกำกับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้  
ผลการประเมินตนเองของหลักสูตรโดยเฉลี่ย 3.98 คะแนนแสดงให้เห็นว่า การบริหารและการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี  และมีตัวบ่งชี้ที่ต้องทำการปรับปรุง คือ คุณภาพ
อาจารย์ในประเด็นตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนน้อย 
นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนมีจำนวนน้อย และบัณฑิตมีงานทำตรงสาขามีจำนวนน้อย โดยมีรายละเอียด
เปรียบเทียบคะแนนและผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ใน 
ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ดังตาราง 
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ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สกอ.) ปีการศึกษา 2562 และ 2563 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

ชื่อองค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การกำกับมาตรฐาน 
ผ่านการประเมิน/

หลักสูตรได้มาตรฐาน 
ผ่านการประเมิน/

หลกัสูตรได้มาตรฐาน 

2 
บัณฑิต 3.89 ดี 3.92 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 4.65 ดีมาก 4.61 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 3.13 ด ี 3.23 ด ี

3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 3.00 ปานกลาง 4.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 4.00 ด ี 4.00 ด ี

ตัวบง่ช้ีที ่3.3 2.00 น้อย 4.00 ด ี

4 อาจารย ์ 3.11 ดี 3.96 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 3.00 ปานกลาง 4.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 3.33 ด ี 3.89 ด ี

(ตัวบ่งช้ีที ่4.2.1) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(ตัวบ่งช้ีที ่4.2.2) 0.00 น้อย 1.67 น้อย 

(ตัวบ่งช้ีที ่4.2.3) 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 3.00 ปานกลาง 4.00 ด ี

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 ดี 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 3.00 ปานกลาง 4.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 3.00 ปานกลาง 4.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที ่5.4 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 3.00 ปานกลาง 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.32 ดี 3.98 ดี 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่น 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 60 และสอดคล้องกับศาสตร์สาขาวิชาที่สอน
ในหลักสูตร 
 2. ผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับศาสตร์สาขาวิชาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการตีพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีทั้งในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 3. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการจดอนุสิทธิบัตรต่อเนื่อง 2 ปี 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 ได้รับทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และท้ังในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย  
 5. นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทำให้นั กศึกษามีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ควรส่งเสริมอาจารย์ผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก และวุฒิปริญญาโท เพ่ือเป็นการกระตุ้นและพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 2. การสร้างความต่อเนื่องในทุกกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จและเพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
หลากหลายรูปแบบและทักษะมากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนน้อยจึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป 
 2. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำมีจำนวนน้อย ควรติดตามภาวะการณ์การมีงานทำของบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม 
อาจจะต้องแสดงข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงานเป็นรายบุคคล และรับฟังข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้สะท้อนถึง
ความต้องการ เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม 
 3. หลักสูตรควรมีการกำหนดวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ให้เพิ่มเติมจากกรายวิชาที่ได้ดำเนินการ
แล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่าน ได้จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ทำให้เกิดการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ลดสัดส่วนการเรียนการสอนแบบบรรยายลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.ข้อมูลท่ัวไป  
 1.1 หลักสูตร 25511641102405 
 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Agriculture) 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) B.Sc. (Agriculture) 

 1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ได้ถูกดำเนินการ
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้มีการจัด
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกพืชศาสตร์ และกลุ่มวิชาเอกสัตวศาสตร์ มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
สำคัญของประเทศทั้งในภาครัฐภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัว และมีความรู้ พ้ืนฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาที่สูงขึ้นได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
ผ่านการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
โดยดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดสอนนักศึกษา
ถึงชั้นปีที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการจัดการศึกษา 1 กลุ่มวิชาเอก คือ กลุ่ม
วิชาเอกพืชศาสตร์ ผ่านการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โดยดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้
เปิดสอนนักศึกษาถึงชั้นปีที่ 4 
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2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนน้อย จึงควรปรับปรุง
การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของผู้ เรียนและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป 

1.1 หลักสูตรฯมีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษา โดยสร้างเครือข่ายครูแนะแนวของหลักสูตร
เพ่ิมเติมจากของทางมหาวิทยาลัย 
1.2 หลักสูตรฯ มีการดำเนิ นปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้เปิดรับ
นักศึกษาสำหรับหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2564 เป็น
ปีแรก 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ระดับ
ปริญญาตรีมีจำนวนลดลง จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน
การปรับพ้ืนฐานและการสอนเสริมตลอดระยะเวลาที่
เรียนในหลักสูตร รวมทั้งการจัดการรายวิชาสัมมนา 
และปัญหาพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

2.1 หลักสูตรฯดำเนินการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตกค้างให้เสร็จสิ้น
ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
2.2 หลักสูตรฯควบคุมให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 และสอบโครงร่าง
ปัญหาพิเศษให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ตั้งภาคเรียนที่2 ขณะกำลัง
สึกษาในชั้นปีที่3ปีการศึกษา 2562 และสามารถการ
เขียนเล่มปัญหาพิเศษพร้อมสอบจบปัญหาพิเศษเสร็จสิ้น
ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

3. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำมีจำนวนน้อย ควรติดตาม
ภาวะการณ์การมีงานทำของบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม 
อาจจะต้องแสดงข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงานเป็น
รายบุคคล และรับฟังข้อมูลจากผู้ ใช้บัณฑิตเพ่ือให้
สะท้อนถึงความต้องการ เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร และการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม 

3.1 หลักสูตรฯดำเนินการติดตามภาวะการณ์การมีงาน
ทำของบัณฑิตทางช่องทางLine 
3.2 หลักสูตรฯดำเนินการออกแบบสอบถามออนไลน์
เพ่ือรับฟังข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้สะท้อนถึงความ
ต้องการ และได้นำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และ
การออกแบบหลักสูตร 

4. หลักสูตรควรมีการกำหนดวิชาที่มีการบูรณาการกับ
พันธกิจต่างๆ ให้เพ่ิมเติมจากกรายวิชาที่ได้ดำเนินการแล้ว 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ ได้จัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ทำให้เกิดการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ลดสัดส่วนการเรียนการ
สอนแบบบรรยายลง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เอง 

4.1 หลักสูตรฯได้กำกับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการ 
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3. ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน อาจารย ์ Ph.D. Biological Sciences 
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

Nara Institute of Science 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
2540 
2535 

2 นายพินิจ  ดำรงเลาหพันธ ์ อาจารย ์ วท.ม.เกษตรศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2533 
2522 

3 นางสาวศุภัครชา  อภิรติกร อาจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2558 
2546 
2541 

4 นายอภิชาติ  พันชูกลาง อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางการเกษตร 
วท.บ. สัตวศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

2551 
 

2547 

5 นายวีรยุทธ  ทองคง อาจารย ์ วท.ม.กีฏวิทยา 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2549 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบลักสูตร(ชุดปัจจุบัน) 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน ผศ. Ph.D. Biological Sciences 
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

Nara Institute of Science 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2555 
2540 
2535 

2 นางสาวภวิกา บณุยพิพัฒน์ อาจารย ์ Ph.D. Agronomy 
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

The University of Wyoming 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2548 
2537 
2529 

3 นางสาวศุภัครชา  อภิรติกร อาจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. พืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2558 
2546 
2541 

4 นายอภิชาติ  พันชูกลาง อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีชวีภาพ 
ทางการเกษตร 
วท.บ. สัตวศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

2551 
 

2547 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

5 นายวีรยุทธ  ทองคง อาจารย ์ วท.ม.กีฏวิทยา 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2553 
2549 

* หมายเหตุ นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ แทน นายพินิจ  ดำรงเลาหพันธ์ ตามคำสั่งคําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสตูร ป ี
2563 ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 

 
4. อาจารย์ผู้สอน  

 4.1 อาจารย์ประจำ 

ลำดับ อาจารย์ประจำ คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
1 ผศ.ดร.ครวญ  บัวคีร ี วท.ด.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
2 ผศ.ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน Ph.D. Biological Science วิทยาการเมล็ดพันธุ์ 
3 ดร.มงคล  เทพรตัน์ ปร.ด.สัตวศาสตร ์ สถิติเพ่ือ การวิจัยทาง

การเกษตร 
4 ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ Ph.D. Agronomy โรคพืชและการควบคุม 
5 ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร ปร.ด.พืชศาสตร์ หลักการไม้ผล 
6 ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม ปร.ด.พืชศาสตร์ หลักการผลิตผัก 
7 ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ ปร.ด.ชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เพ่ือการเกษตร 
8 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัช

กรรม) 
ปฐพีวิทยา 

9 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ วท.ม. พืชศาสตร์ หลักการขยายพันธุ์พืช 
10 อาจารย์อภิชาติ  พันชูกลาง วท.ม. เทคโนโลยีขีวภาพทาง

การเกษตร 
เกษตรเพ่ือชุมชน 

11 อาจารย์ปริยากร  สุจิตพันธ์ บท.ม.การจัดการธุรกิจเกษตร การประกอบ การทางธุรกิจ
เกษตร 

12 ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง ปร.ด.การจัดการทรัพยากรเกษตรเขต
ร้อน 

หลักการผลิตสัตว์ 

13 อาจารย์ชนางลักษณ์ ขุนทอง ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
14 อาจารย์มณี อินทพันธ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) ม.สงขลานครินทร์ 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 

15 อาจารย์โสภิดา ขาวหนูนา ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 
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ลำดับ อาจารย์ประจำ คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
ภาษานานาชาติ) ม.สงขลานครินทร์ 

16 ผศ.ศอลาฮุดดีน สมาอูน ศศ.ม.(มลายูศึกษา) 
 University Kebangsaan Malaysia 

เฮฮาภาษามาเลย 

17 อาจารย์ ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ) วิเคราะห์การคิด 
18 อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ ร.ม.(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
กฎหมายกับการสร้างความ
เป็นพลเมืองที่ดี 

19 อาจารย์ กมลนาวิน อินทนูจิตร วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ท้องถิ่นสมัยใหม่ 

20 ดร.ธิวาริ โอภิธากร ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.2 อาจารย์พิเศษ 
 - 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ได้แก่ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานีปฏิบัติการพืชสวน       

สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการสัตวบาล และอาคารอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคำนึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ พ.ศ.2548 และประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
ดำเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว   
 ในการควบคุมกำกับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวแยกเป็นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 
 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
  1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 3 ข้อ 
  2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ  
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
  1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 5 ข้อ 
  2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
 อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้เกิน 2 คน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 

ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผา่น 

✓  1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ไม่น้ อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
โดยมีอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน 
2. นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
3. นางสาวศุภัครชา  อภิรติกร 
4. นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
5. นายวีรยุทธ  ทองคง 

1.1-1 สมอ .08 แก้ไขรายชื่อ
และลำดั บ ที่ ข อ งอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
(หลักฐาน) 
1.1-2 ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตร ปี 2562 (หลักฐาน) 
1.1-3 ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตร ปี 2563 (หลักฐาน) 

✓  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 
1. นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน 
2. นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
3. นางสาวศุภัครชา  อภิรติกร 
4. นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
5. นายวีรยุทธ  ทองคง 
 
 

1.1-4 สมอ .08 แก้ไขรายชื่อ
และลำดั บ ที่ ข อ งอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร 
(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3cVeFZE
https://bit.ly/3cVeFZE
https://bit.ly/3cVeFZE
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผา่น 
คุณสมบัติ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิ จำนวนผลงาน

วิชาการรอบ 5ป ีป.เอก ป.โท 

ภัทรพร  ภักดีฉนวน /  6 
ภวิกา บุณยพิพัฒน์ /  4 
ศุภัครชา  อภิรติกร /  2 
อภิชาติ  พันชูกลาง  / 4 
วีรยุทธ  ทองคง  / 2 
รวม 3 2 ผ่าน  

✓  3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 
หลักสูตร 

3.1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรคือ  
1. นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน 
2. นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
3. นางสาวศุภัครชา  อภิรติกร 
4. นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
5. นายวีรยุทธ  ทองคง 

1.1-5 สมอ .08 แก้ไขรายชื่อ
และลำดั บ ที่ ข อ งอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
(หลักฐาน) 

✓  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาตรี 
 4.1 อาจารย์ประจำ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หาก
เป็นอาจารผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีได ้
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผา่น 
 อาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 39 คน และ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
 2. อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์ 
 3. ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 
 4.ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
 5. อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง 
 6. ดร.มงคล เทพรัตน์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครษิฐ์สพล หนูพรหม 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนพีร ชีพประสพ 
 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาพรรณ คงเย็น 
 11.ดร.สายใจ วัฒนเสน 
 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ ชอบบุญ 
 13.อาจารย์ผจงสุข สุธารัตน์ 
 14.ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล 
 15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด 
 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครวญ บัวคีรี 
 17.อาจารย์มณี อินทพันธ์ 
 18.อาจารย์อรวีร์ ปานนาค 
 19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศอลาฮุดดีน สมาอูน 
 20.อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 21.อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย 
 22.อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ 
 23.อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก 
 24.อาจารย์อรนุช สุขอนันต์ 
 25.ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ 
 26.อาจารย์พัชราวดี อักษรพิมพ์ 
 27.MR.BENOIT CARETTE 
 28.อาจารย์วรรณดี หนูหลง 
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ผลการ
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผา่น 
 29.อาจารย์กีรกิต จิตสมบูรณ์ 
 30.อาจารย์Tatik Ek 
 31.อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 
 32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไหมไทย ไชยพันธุ์ 
 33.ดร.เสาวณี ทับเพชร 
 34.อาจารย์โสภิดา ขาวหนูนา 
 35.ดร.มะลิ ประดิษฐแสง 
 36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร ชะนะ 
 37.อาจารย์เอกรินทร์ วาโย 
 38.ดร.ภารดา อุทโท 
 39.อาจารย์สิทธิพร ศรีผ่อง 
 4.2 อาจารย์พิเศษ 
คุณวุฒิ ระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิ ปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 6 ปีทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

✓  10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และเปิดรับนักศึกษาในปี 
2560 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและหลักสูตร
ปรับปรุงผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
19 ธันวาคม 2563 เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นปี
แรก 

1.1-6 แผนการปรับปรุง
หลักสูตร(หลักฐาน) 
1.1-7  มคอ.2 รายละเอียด
ของหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2564 (หลักฐาน) 
1.1-8 คู่มือการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร(หลักฐาน) 
 1.1-9 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร ปี 2562 (หลักฐาน) 

 
 
 

https://bit.ly/3cVeFZE
https://bit.ly/3cVeFZE
https://bit.ly/3cVeFZE
https://bit.ly/3cVeFZE


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 15 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี 2562 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน ผ่าน    
ไม่ผ่าน 

ผ่าน    
ไม่ผ่าน 

บรรลุ 

หมายเหตุ :หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์ 
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หมวดที่ 2 อาจารย ์ 
องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์  
 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรและมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายแผนระยะยาวและกิจกรรมการดำเนินงานตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที ่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อน
จากวุฒิการศึกษาตำแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มดำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณภาพอาจารยแ์ละผลลัพธ์ที่เกดิ
กับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร
มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดย
การกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์  ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด 
ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน

ก า ร ก ำ กั บ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

- ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการนำระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดำเนนิงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไป สู่ ก า รป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า รป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

- มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็ น ชั ด เจ น  เป็ น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยื นยั น และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 18 

 

ผลการดำเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

เป้าหมายเพื่อทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทาง

วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป้าหมายการดำเนินการ 
 หลักสูตรมีระบบกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีคุณวุฒิตรง
ตามท่ีระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
การดำเนินการตามขั้นตอนและตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดย
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดขั้นตอนในการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ดังนี้  
 1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะตาม
แบบฟอร์ม สมอ.08 ทั้งนี้หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก
คุณ วุฒิ  ต ำแห น่ งท างวิ ช าก าร  ค ว าม เชี่ ย วช าญ  คุ ณ สม บั ติ ทั่ ว ไป 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การดำเนินการจะกระทำเมื่อหลักสูตรมีจำนวน
อาจารย์ต่ำกว่าเกณฑ ์
  2. ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับ
หลักสูตร หากไม่ถูกต้องเหมาะสมของคุณสมบัติดังกล่าวในประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง จะส่งผลกับให้หลักสูตรพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นเหมาะสมครบถ้วน 
ฝ่ายวิชาการดำเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย อนุมัติ  
  อย่างไรก็ตามแม้ในปีการศึกษา 2563 จะไม่มีการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ใหม่  ในการดำเนินการของหลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไก
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ระบบและกลไก
ขัน้ตอนดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสม สามารถที่จะทำให้หลักสูตรมีอาจารย์
ตรงตามคุณสมบัติ เหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และความ
เชี่ยวชาญ โดยประเมินจากอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทั้ ง 5 คน มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดเป้าหมายไว้ ตาม
แผนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ หลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบและกลไก
ดังกล่าวในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

4.1-1 ระบบและกลไกการ

ดำเนินงานของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ปี

การศึกษา 2563 (หลักฐาน) 

4.1-2 กรอบอัตรากำลัง

ข้าราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) 

(หลักฐาน) 

4.1-3 แผนปฏิบัติการประจำปี 

2564 (หลักฐาน) 

4.1-4 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปี 

2564 (หลักฐาน) 

 

https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 20 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การวางแผน (P) 

ในปี 2562 หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับคณะในการสำรวจและวางแผน
ระยะยาวเพ่ือให้อัตรากำลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร และไม่กระทบกับแผนการดำเนินงานของหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากำลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาต่อ) และ
การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะ
มอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติทั้ง
ด้านคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แล้วแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือดำเนินการต่อโดยในปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรและคณะฯ ได้มีการทบทวนแผนระยะยาวด้านอัตรากำลัง
อาจารย์ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ หากมีการรับอาจารย์ ใหม่มา
ประจำหลักสูตรจะต้องดำเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1.1 ประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังอาจารย์ เพ่ือกำหนด
คุณสมบัติทั้งคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

1.2 เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดกระบวนการรับอาจารย์ โดย
ระบุวันรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัคร วันสอบข้อเขียน วันสอบ
สัมภาษณ์ วันประกาศผลข้อเขียน และวันประกาศผลการคัดเลือก 

1.3 ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณา
คัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ สำหรับการ
สอบสอนและการสัมภาษณ์จะทำในวันเดียวกันเฉพาะคนที่ผ่านการสอบ
ข้อเขียนเท่านั้น หลังจากนั้นคณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือก 

1.4 แจ้งข้อมูล (ผลการคัดเลือก) ไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ประกาศผล และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อไป 

1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตร 
และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์  

1.6 คณะแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงตามที่หลักสูตรเสนอชื่อ โดย
หลักสูตรพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความสามารถในการ
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำและพร้อมติดตามการทำงานของอาจารย์ใหม่ 

1.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ใหม่และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนในทุกๆ 6 เดือน 

การดำเนินการ (D) 
โดยในปี 2563 หลักสูตรได้ประชุมพิจารณากระบวนการรับแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใน
กระบวนการรับและตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่จากการสรรหา
อาจารย์จากสาขากลุ่มหรือกลุ่มวิชาอ่ืนที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
ทบทวนและกำหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ
หลักสูตรเสนอต่อคณะเพ่ือดำเนินการต่อไป 

2.2 หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาผลการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังกล่าวพบว่า อาจารย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ มีสมรรถนะและ
ศักยภาพปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
จากผลการประเมินพบว่า หลักสูตรฯ ได้มีระบบการบริหารอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
การปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ งานวิจัย และทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคนได้ทำการ
สอนในสาขาวิชาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการประจำฝ่ายตามความถนัด นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง
วิชาการ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการ
บริหารอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุดใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ความชัดเจนในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การ
กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือทาง
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกระบวนการบริหารหลักสูตร การเสริม
บรรยากาศทางวิชาการทั้งในและระหว่างหลักสูตร และจากการประเมินผลการ
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยอาจารย์ประเมินตนเองตาม 
MOU ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบผลเพ่ือการปรับปรุงในการทำ 
MOU ในรอบถัดไป  

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
            โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ และในส่วนของการทำวิจัยรวมทั้งการนำเสนอ
ผลงานวิจัยมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีการทำงาน
วิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการครบทุกคน 

- ระบบการบริหารอาจารย์ 

          เป้าหมายการดำเนินงาน 
            มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบทั้ง 5 คน และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่
ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 

โดยในการบริหารอาจารย์เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรมีระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย โดยประธานหลักสูตรได้ประชุม
ทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการดำเนิ น งานหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

การวางแผน (P) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุมหลักสูตร 

และทำข้อตกลงกับหลักสูตรและคณะฯ ตามระบบและกลไกโดยจัดทำแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับบุคลากรสายวิชาการซึ่งผลการดำเนินงาน
ในปี 2562 พบว่า การบริหารอาจารย์เกิดประสิทธิภาพน้อย จึงมีการปรับปรุง
พัฒนา และผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นใน
รูปแบบของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา บทความทาง

4.1-5 รายงานสรุปผลประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารย์

ประจำหลักสูตรต่อการบริหาร

จัดการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

(หลักฐาน) 

4.1-6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงานและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติราชการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 

(หลักฐาน) 

4.1-7 แบบบันทึกข้อตกลง 

(หลักฐาน) 

4.1-8 รายงานการประชุม 

(หลักฐาน) 

 

https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
และยื่นผลงานวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น ดังนั้น
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนร่วมกันโดยมีการ
ดำเนินการ ดังนี้  

1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากผล
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง)ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการ
เรียนการสอน (มคอ.3, มคอ.5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การ
ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ 
รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อ่ืน ๆ เช่น การประกนัคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) 
สกอ.ปรับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามกิจรรมต่าง ๆ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 คือ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

2. หลักสูตรฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 
2563- 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับเตรียม
ความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้สอยในการ
จัดทำเอกสารประกอบการสอน เพ่ือสนับสนุนภาระงานด้านการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย 
ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณที่
จัดตั้งไว้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
การจดัการศึกษา 

- แผนการลาศึกษาต่อ การขอทุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
และภายใน และการยื่นขอกำหนดเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

การดำเนินการ (D) 
 จากการทบทวนระบบและกลไกการบริหารอาจารย์เพ่ือประเมิน

กระบวนการพบว่า หลักสูตรยังไม่สามารถผลักดันให้อาจารย์ได้ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกได้ในปี 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุง
ระบบและกลไกด้านการวางแผนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผน
การศึกษาต่อ พบว่า มีแผนลาศึกษาต่อในปี 2565 จำนวน 1 คน และ ปี 
2566 จำนวน 1 คน ในส่วนการทำวิจัยในปีการศึกษา 2563 ผลจากการ
กำหนดให้มีการวางแผนอย่างชัดเจน ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
การเขียนเสนอขอและสามารถได้รับทุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 9 โครงการ มีผลงานตีพิมพ์และ
ผลงานสร้างสรรค์จำนวน 11 ผลงาน และและการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการมีผู้
ผ่านการยื่นขอกำหนดเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 คน และอยู่ในขั้นตอนรอผลการประเมิน จำนวน 1 คน นอกจากนั้น
ในปี 2564 มีผู้ขอสอบสอนเพ่ือยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 
คน อยู่ในกระบวนการแล้วจำนวน 1 คน และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในภารกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาตนเองตามแผนที่วางไว้ 
ทั้งนี้หลักสูตรได้ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์จากผลที่เกิดขึ้นในปี
การศึกษา 2563 และนำผลเข้าที่ประชุมของหลักสูตร รวมทั้งร่วมกับคณะใน
วาระการประชุมกรรมการบริหารคณะโดยผ่านประธานหลักสูตร มีการพูดคุย
และประเมินผลโครงการของงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดำเนินในรอบปี
การศึกษา 2563) นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงจัดทำโครงการของ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารพัฒนาอาจารย์ซึ่งจะ
ดำเนินการจัดในปีการศึกษา 2564 โดย 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดสรรวิชาสอน ตรงกับความ
ชำนาญของอาจารย์ผู้สอน และมีการเกลี่ยจำนวนภาระงานสอนให้มีความ
เหมาะสมและมีการจัดทำรายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
ตามกำหนดเวลาทุกภาคการศึกษา และมีการตรวจสอบข้อเสนอแนะใน  
มคอ.5 ให้มีการปรับมาใช้จริงใน มคอ.3 เพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยอยู่เสมอ  

2. การดำเนินการตามแผนในส่วนของโครงการพัฒนาระบบบริหาร
บุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
วิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้ตามการจัดสรรของคณะฯ และหลักสูตรอย่าง
เพียงพอ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ทั้งที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายในและภายนอกรวมทั้งมีการนำเสนอ
ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติทั้ งนี้หลักสูตรได้ประเมินผล
กระบวนการที่เกิดขึ้นเพ่ือนำผลเข้าที่ปะชุมหลักสูตรและคณะในวาระการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะโดยผ่านประธานหลักสูตรเพ่ือดำเนินการขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารพัฒนาอาจารย์ซึ่ ง
ดำเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

3. หลักสูตรได้จัดสรรให้ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
ภาระหน้าที่ ในส่วนของการทำกิจกรรมร่วมกับคณะ ได้แก่  อาจารย์          
ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ ผู้รับผิดชอบฝ่ายทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์ 
ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ผู้รับผิดชอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และ 
อ.อภิชาติ พันชูกลาง ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริการวิชาการ  

นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการดำเนินการบริหาร
อาจารย์ตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ซึ่งดำเนินงานร่วมกับคณะ 
กล่าวคือ มีการประชุมเพ่ือทบทวนกรอบอัตรากำลัง แผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ แผนการลาศึกษาต่อ และให้อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้ทำข้อตกลง
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (MOU) โดย
น้ำหนักภาระงานสายวิชาการด้านผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ 70 และด้าน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการร้อยละ 30 แบ่งเป็นสายวิชาการทำหน้าที่บริหาร
และไม่ทำหน้าที่บริหาร ซึ่งน้ำหนักภาระงานของสายวิชาการแต่ละประเภท
เป็นไปดังตาราง ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทำภาระงานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์และมีระดับคุณภาพให้ได้ตามน้ำหนักภาระงานขั้นต่ำหรือมีระดับ 
ค่าเป้าหมายตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ตาราง น้ำหนักภาระงานของสายวิชาการแต่ละประเภท 

ภาระงาน 

สายวิชาการ 
ทำหน้าที่บริหาร ไม่ทำหน้าท่ีบรหิาร 

ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสตูร 

ดร.ภวิกา 
ดร.ศุภคัรชา 
อ.อภิชาติ 
อ.วีรยุทธ ผศ.ดร.ภัทรพร 

ด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน (ร้อยละ 70) 

1. ภาระงานบริหาร 20 - 

2. ภาระงานสอน 18 30 

3. ภาระงานวิจัยและ

งานวิชาการอื่น 

  

15 – 20 

4. ภาระงานบริการ

วิชาการ 

31 8 – 15       39 

5. ภาระงานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม        2 – 5 

6. ภาระงานอ่ืน ๆ        5 – 15 

7. งานประกันคุณภาพ

หน่วยงาน 1 1 

ด้านพฤติกรรมการปฏิบัตริาชการ (ร้อยละ 30) 

1. สมรรถนะหลัก (5 

สมรรถนะ) 

10 15 

2. สมรรถนะประจำสาย

งาน 

10 15 

3. สมรรถนะการบริหาร 10 - 

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมกับคณะโดยให้อาจารย์ในหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง ในด้านการทำผลงานวิชาการและการศึกษาต่อ นอกจากนี้คณะและ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังของอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
หลักสูตรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรโดยอาจารย์ประเมินตนเองตาม MOU แล้วนำผลประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้ง
คณะร่วมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและจัดลำดับผลการประเมิน
เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ในการตรวจประเมินมีการให้ผู้รับการประเมิน 
ลงนามรับทราบเพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการทำ MOU ในรอบถัดไป ในปี
การศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงใน 
MOU อย่างครบถ้วน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย การจดสิทธิบัตรผลงาน และการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

จากผลการประเมินพบว่า หลักสูตรฯ ได้มีระบบการบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
การปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยทุกคน
ได้ทำการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการประจำฝ่ายตามความถนัด นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับมากท่ีสุดใน 3 ด้านด้วยกัน คือ ความชัดเจน
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและหรือทางวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การเสริมบรรยากาศทางวิชาการทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
และจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดย
อาจารย์ประเมินตนเองตาม MOU ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ
ผลเพ่ือการปรับปรุงในการทำ MOU ในรอบถัดไป  
การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
             โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้ งในส่วนของการทำวิจัยรวมทั้ งการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ท่านมีการทำงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายการดำเนินงาน 
           ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สามารถนำมาพัฒนา
ตนเองและนักศึกษาได้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีแผนให้ดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา เช่น การลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสาร หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความ
ชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การดำเนินการ (D) 
1. หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ประชุมตั้งงบประมาณในการพัฒนา

อาจารย์ เช่น การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การ
อบรมและการสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรปีละประมาณ 8,000 บาทต่อคน 

2. หลักสูตรฯร่วมกับคณะฯได้จัดโครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยื่นขอกำหนดในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด  

3. มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกอง
แผนและนโยบายเพ่ือระบุช่วงเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ
ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. นอกจากการพัฒนาตนเองโดยใช้งบประมาณที่สนับสนุนโดยคณะ
แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนยังได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดให้ด้วย โดยในปีการศึกษา 2563 มีการขอ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

4.1-9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ของ ผศ.ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน

(หลักฐาน) 

4.1-10 กิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพของ ดร.ภวิกา บุณย

พิพัฒน์(หลักฐาน) 

4.1-11 กิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพของ ดร.ศุภัครชา  อภิรติ

กร(หลักฐาน) 

4.1-12 กิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพของ  อ.อภิชาติ พันชู

กลาง (หลักฐาน) 

4.1-12 กิ จ ก ร รม ก า ร พั ฒ น า

วิชาชีพของ  อ.วีรยุทธ ทองคง

(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการเสร็จสิ้นมาแล้วในปี 2562 คือ อ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน การแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิ ชาการ 
(ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการประชุมครั้ง
ที่ 8/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 และในส่วนของ อ.ดร.ศุภัครชา 
อภิรติกร ได้มีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเสร็จสิ้นมาแล้วในปี 
2563 (ข้ันตอนรอผลการประเมินจากสภามหาวิทยาลัย) 
การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

หลักสูตรได้มีการนำผลการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
ปีการศึกษา 2563 มาประชุมร่วมกันกับคณะเพ่ือประเมินและวางแผนส่งเสริม
พัฒนาบริหารอาจารย์ในปี 2564  

1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 
และแบบรายงานการดำเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จาก
การอบรม โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน เช่ น 
การบูรณาการงานวิจัยเรื่อง การประเมินข้าวเพ่ือสุขภาพ 5 พันธุ์ ในแปลงนา
เกษตรกร ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กับการเรียนการสอนใน
รายวิชาพืชไร่ เศรษฐกิจ เป็นต้น  นอกจากนี้หลักสูตรได้วิ เคราะห์ถึ ง
งบประมาณที่จัดไว้สำหรับการพัฒนาตนเอง ซึ่งหลักสูตรได้วางงบประมาณไว้
โดยเฉลี่ยคนละ 8,000 บาท โดยพบว่าในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีที่ผ่านมาน้อยลงเนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคระบาดทางเดินหายใจโควิด-19 ทำให้การใช้งบประมาณส่วน
ใหญ่เกิดจากการประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใน
การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์แทนการเดินทางไปร่วมงานประชุม ซึ่ง
ยังคงมีค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาตนเองที่มากกว่าทีก่ำหนดไว้  

2. กรรมการประจำหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563 โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย และนำผลการสำรวจ
มาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งพบว่าผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดี (4.275) 
เพ่ิมขึ้นและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2564 ในลำดับต่อไป 

3. กรรมการประจำหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมและ
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
พัฒนาอาจารย์ในส่วนของการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
พบว่าจะมีอาจารย์ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
            1. จากการที่มหาวิทยาลัย และคณะฯ จัดโครงการส่งเสริมการยื่น
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติ การ ทำให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีแผนดำเนินการเพ่ือยื่นขอผลงานทาง
วิชาการในระดับผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  จำนวน 3 คน และระดับรอง
ศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ดังนี้  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน 

ช่ือ-สกุล 
ระบุประเภทของ

ผลงาน 

ปีท่ีจะยืนเสนอขอ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. อ.ดร.ภวิกา 
บุณยพิพัฒน์  

เอกสาร/งานวิจัย 

(รายวิชาวิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยวผลติผล

พืชสวน) 

 ✓    

2. อ.อภิชาติ 
พันชูกลาง  

เอกสาร/งานวิจัย 

(รายวิชาการผลิตสัตว์

เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่)  

✓     

3. อ.วีรยุทธ 
ทองคง  

เอกสาร/งานวิจัย 

(รายวิชากีฏวิทยา)  
 ✓    

ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน 

ช่ือ-สกุล 
ระบุประเภทของ

ผลงาน 

ปีท่ีจะยืนเสนอขอ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. ผศ.ดร.ภัทรพร 

ภักดีฉนวน 

เอกสาร/งานวิจัย 

(รายวิชาพืชไร่

เศรษฐกิจ)  

 ✓    

2. อ.ดร.ศุภัครชา 

อภิรติกร 

เอกสาร/งานวิจัย 

(รายวิชาเทคโนโลยี

การผลิตไม้ผล) 

    ✓ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
2. ในส่วนของงบประมาณที่จัดไว้สำหรับการพัฒนาตนเองร่วมกับ

คณะฯ โดยเฉลี่ยคนละ 8,000 บาทนั้น หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือให้มีการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม และได้ปรึกษาร่วมกับคณะ 
ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน คือ ถ้าหากเป็นการพัฒนาตนเองในส่วนของการนำเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะ
สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้มีการพัฒนา
ตนเอง ทั้ งแบบ onsite – online และมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบ
บรรยายและโปสเตอร์ ทั้งแบบไม่เสียค่าลงทะเบียนและมีการลงทะเบียนเพ่ือ
ร่วมนำเสนอลงานทางวิชาการด้วย  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย แต่ส่งผลต่อการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการขอ

ตำแหน่งวิชาการน้อยลง เนื่องจากภาระการสอนมาก มหาวิทยาลัยควรมีการ

ปรับเกณฑ์ภาระงานสอนให้อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนที่เท่ากัน เช่น 12 คาบ

ต่อสัปดาห์ เป็นต้น เพ่ือให้มีเวลาทำวิจัยในการใช้ขอกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการและเพ่ิมแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้า

ไม่มีผลงานจะมีผลต่อการเพ่ิมเงินเดือนและอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้น

เพ่ือใช้เวลาในการทำผลงานวิชาการ เป็นต้น 

สรุปผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์   
จากการบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 1 คน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ระหว่างการยื่นขอสอบสอน 1 คน 
4. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการตีพิมพ์ทั้งในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทั้งใน

ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย  
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2       คุณภาพอาจารย ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ปัจจัยนำเข้า (I) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้    การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและ

เพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม

กับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่องประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

▪ ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

▪ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

▪ จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและ

ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติ พันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่คุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เป้าหมาย เพ่ือต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 5 คน  
 
      มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน ได้แก ่

ลำดับ          ชื่อ-สกุล 
1 อ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
2 อ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 
3 อ.ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 

 

โดยแสดงวิธีการคำนวณดังนี้ 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก x100% 
             จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

(3/5)x100 = 60 % 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
                         (60/20)x5 = 15 คะแนน      

4.2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ปี 2564 

(หลักฐาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

ร้อยละ 40 
 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

บรรลุ 

https://bit.ly/3qcSyDs
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมาย เพ่ือต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการซึ่งเป็นพันธ
กิจสำคัญของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน  
    ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 คน ได้แก ่ผศ.ดร.ภทัรพร ภักดีฉนวน 
วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ x 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

(1/5)x 100 = 20% 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ x 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

                         (20/60) x5 = 1.67 คะแนน 

4.2-2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลาที่ 3548/2563 การ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบัน อุดมศึกษาให้ ดำรง

ต ำ แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 

(ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการประชุมครั้งที่  8/2563 

เมื่ อวัน เสาร์ที่  19 ธันวาคม 

2563 (หลักฐาน) 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  20 
1.67 คะแนน 

ร้อยละ  0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 20 
1.67 คะแนน 

บรรลุ 

https://bit.ly/3qcSyDs
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้น 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการ

อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสรา้งสรรค์ต่าง ๆ  โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทีก่ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่

ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป้าหมาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของหลักสูตร 
        ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในวารสารวิชาการ จำนวน  9 เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่
ในวารสารใหม่ จำนวน 1 เรื่อง และผลงานอนุสิทธิบัตรจำนวน 1 เรื่อง รวม
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 11 ผลงาน 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 40 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนนโดย
แสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

4.2-3 ผลงานที่ 1 
(หลักฐาน) 

4.2-4 ผลงานที่ 2 

(หลักฐาน) 

4.2-5ผลงานที่ 3 
(หลักฐาน) 

4.2-6 ผลงานที่ 4 
(หลักฐาน) 

4.2-7ผลงานที่ 5 
(หลักฐาน) 

4.2-8 ผลงานที่ 6 
(หลักฐาน) 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

วิธีการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร x100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

                        5.6x100 = ร้อยละ 112 
                             5 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ………. คะแนน  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

              112x5 = 28 คะเนน 
                20 
***ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
ดังนั้นร้อยละ 112= 5 คะแนน 

4.2-9 ผลงานที่ 7 
(หลักฐาน) 

4.2-10 ผลงานที่ 8 
(หลักฐาน) 

4.2-11 ผลงานที่ 9 
(หลักฐาน) 

4.2-12 ผลงานที่ 10 
(หลักฐาน) 

4.2-13 ผลงานที่ 11 
(หลักฐาน) 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ค่าน้ำหนัก 

1. ศุภัครชา  อภิรติกร, คริษฐ์สพล  หนูพรหม และศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์. 
2563. การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน 4 พันธุ์ ที่ปลูก
ภายใต้โรงเรือนในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 28 (8) : 1450-1461. 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.60 

2. Seetapong, N., Chulok, S., and Thongkhong, V. 2012. 
Physical properties of termite mound soil in para 
rubber plantation of southern border provinces. 
Journal of physics. 1719: 1-4.  

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาชีววิทยา  

1.00 

3. ศุภัครชา  อภิรติกร. 2564. ผลของมลูไส้เดือน กะปิ และวิตามิน บี 1 ใน
วัสดุปลูกต่างกันต่อการชักนำให้เกิดรากและยอดของก่ิงปักชำ
แก้วมังกร. หน้า BP 167 – BP 173. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 “นวัตกรรมทางสังคม
ของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-
19” ในวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้. 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.02 

4. Apiratikorn, S. 2020. Using shrimp paste, vermicompost and 
vitamin-B1 under different media for promoting root 
growth of stem cuttings in dragonfruit (Hylocereus 
undatus). International Journal of Agriculture and 
Environmental Research. 6(4): 574-581.  

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.80 

5. ภัทรพร ภักดีฉนวน. 2564. เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน. เลขที ่   อนุ
สิทธิบัตร 17305 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  28 มกราคม 2564 
วันที่อนุสิทธิบัตรหมดอายุ 26 เมษายน 2567. 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.80 
 

6. ธีรภาพ แก้วประดับ, ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ศุภัครชา  อภิรติกร, ธีรพล  
ฆังคมณ ีและจารี ทองสกูล. 2564. ผลผลิตในรอบปีของปาล์ม
น้ำมัน 8 สายพันธุ์ทางการค้า. วารสารเกษตร. 37(2): 169-177. 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.60 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ค่าน้ำหนัก 

7.  นิราณี บือราเฮง, การีมะห์ ดวงสาเมาะ, ศุภัครชา  อภิรติกร และ 
ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม. 2564. ผลของพันธุ์ วัสดุเพาะและน้ำหมัก
ชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นอ่อนกระเจี๊ยบ. 
หนา้ 993-1000. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564.  

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.20 
 

8. ธนนต์  รุ่งนิลรัตน์ และศุภัครชา  อภิรติกร. 2564. ความแตกต่างของ
ลักษณะการเจริญเติบโตและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันระยะ
อนุบาลหลัก. หน้า 1066-1072. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2564 
“วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19” ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2564. 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.20 
 

9. 

ขนิษฐา พันชูกลาง และอภิชาติ  พันชูกลาง. 2564. ผลของไฮโดร
คอลลอยด์ต่อคุณลักษณะของแผ่นแป้งแช่เยือกแข็ง. หน้า 
1073-1080. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2564 “วิจยัและนวัตกรรมสังคม
ยุคหลังโควิด-19” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564. 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

0.20 
 

10. 

ธีรภาพ แกวประดับ, ธนนต รุงนิลรัตน, ศุภัครชา  อภิรติกร, ธีรพล  
ฆังคมณี และวันดี สุขสะโร. 2564. ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะ
ทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มน้ำมันระยะ
อนุบาลแรกวารสารผลิตกรรมการเกษตร. (2)3: 25-36.  

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

วารสาร
ใหม่ 
0.00 

11. 

Chaiwattanarungruengpaisan, S., Thongdee, M., Anuntakarun, 
S., Payungporn, S., Arya, N., Punchukrang, A., Ramasoota, P., 
Singhakaew, S., Atithepand, T. and Sariya, L. 2021. A new 
species of Chlamydia isolated from Siamese crocodiles 
(Crocodylus siamensis). PLoS ONE 16(5): e0252081. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252081: 1/12-12/12 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.00 

รวม 11 ผลงาน คิดเป็น  ค่าน้ำหนัก = 5.60 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563  

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 60 
5 คะแนน 

ร้อยละ 40 
5 คะแนน 

ร้อยละ 112 
5 คะแนน 

บรรลุ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.89 คะแนน 3.33 คะแนน 3.89 คะแนน บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3        ผลที่เกิดกับอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี       ผลลัพธ์ (O) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้      ผลการประกันคุณภาพ ต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ให้มีจำนวนเหมาะสมกับ

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตรในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

   - การคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 

- มีการรายงานผล
การดำเนิน
ดำเนินงานในบาง
เรื่อง 
 

- มีการรายงานผล
การดำเนิน
ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 
 

- มีการรายงานผล
การดำเนิน
ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบาย
ใน 
ตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดำเนิน
ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบาย
ใน 
ตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผล 
การดำเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การดำเนิน
ดำเนินงานครบทกุ
เรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานดีขึ้นทุก
เรื่อง 
- มีแนวโน้มที่โด
เด่นเทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
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หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุล
อธิบายวา่เป็นผล
การดำเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

 
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อ
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน มีอัตราการคงอยู่ 
ร้อยละ100 ซึ่งในปี 2562 อาจารย์พินิจ ดำรงเลาหพันธ์ เกษียณอายุราชการ ดังนั้น
จึงมีการแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ ทดแทนตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งทำให้
หลักสูตรยังคงมีอัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ต่อเนื่อง ดังนี้ 

ลำดับ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
2 อ.พินิจ ดำรงเลาหพันธ ์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
3 นายอภิชาติ พันชูกลาง นายอภิชาติ พันชูกลาง นายอภิชาติ พันชูกลาง 
4 ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร 
5 นายวีรยุทธ ทองคง นายวีรยุทธ ทองคง นายวีรยุทธ ทองคง 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 

100 100 100 

หมายเหตุ **อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการ
อนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 

4.3-1 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ปี 2563 

(หลักฐาน) 

4.3-2 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ปี 2564

(หลักฐาน) 

 

https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อย
ละ 80 ทุกครั้ง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การ
ติดตามการจัดทำ มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตามหน้าที่ การ
จัดทำ มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.21 ลดลงจากปี 2560 
2562 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.13 ลดลงจากปี 2561 
2563 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ 4.42 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

y = 0.105x + 4.0433

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

 
ภาพ แสดงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อหลักสูตร 
         หมายเหตุ**ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำหน้าที่ประจำหลักสูตร เป็นการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ดำเนินการให้กับ
อาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ 

4.3-3 แบบประเมินความ

พึงพอใจสำหรับอาจารย์

ประจำหลักสูตร 2 ครั้ ง

(หลักฐาน) 

4 .3 -4 รายงานสรุป ผล

ความพึงพอใจของอาจารย์

ต่ อ ก ารบ ริห ารจั ด ก าร

หลักสูตร (หลักฐาน) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

4.21 

4.13 

4.42 

https://bit.ly/3qcSyDs
https://bit.ly/3qcSyDs
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู ่

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)  
ปีการศึกษา 

2559 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

2559 38 30 (78.95%) 24 (63.15%) 23 (60.52%) 23 (60.52%) จบการศึกษา 
2560 31 - 23 (95.83%) 21 (91.30%) 19 (61.29%) 19 (61.29%) 
2561 21 - - 20 (95.24%) 20 (95.24%) 19 (90.47%) 
2562 32 - - - 27 (84.37%)  25 (78.12%) 
2563 17 - - - - 17 (100%) 
รวม 139 30 47 64 89 86 

 
2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา2563 

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ไม่มาเรียน 
2. ผลการศึกษาไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจาก 
- มีทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย 
- นักศึกษาขาดสอบและไม่ดำเนินการแก้ไข 
3. นักศึกษาลาออก เพราะ 
- หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ 
- มีปัญหาส่วนตัว 
- ได้สถานที่เรียนใหม ่

 
3. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
(ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยเริ่มต้นจากปี
การศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 
 

ชั้นปีท่ี 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 

1 30 (78.95%) 23 (95.83%) 20 (95.24%) 27 (84.37%) 17 (100%) 

2 24 (63.15%) 21 (91.30%) 20(95.24%) 25 (78.12%) - 

3 23 (60.52%) 19 (61.29%) 19 (90.47%) -  
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4 23(60.52%) 19 (61.29%) - -  

5 จบการศึกษา - - -  

รวม 23 (60.52%) 19 (61.29%) 19 (90.47%) 25 (78.12%) 17 (100%) 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ

ผ่านตามแผนกำหนด

การศึกษา 
60.52 61.29 90.47 78.12 100 

 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
- ดังตัวเลขแสดงในตารางข้างบน 

5.จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน(เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน) 16 คน 
5.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลักสูตร    0    คน 
5.2 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร   11 คน 
5.3 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร   5 คน 

 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 
6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ 57.89 

คำนวณจากข้อ 5.2 และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเขา้ในรุ่นนั้น 
6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา 
    - นักศึกษาจำนวนมากมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในช่วงระหว่างชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2  
      ส่งผลให้พ้นสภาพ  
    - นักศึกษาบางส่วนถอนรายวิชาเรียนบางรายวิชาออกไป จึงทำให้แผนการเรียนไม่เป็นไปตามแผน 
      การเรียน 
    - นักศึกษามผีลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีระเบียบวัดผลการศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยตั้งไว้ จะต้องจำกัด 
      หน่วยกิตในการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ทำให้นักศึกษา    
      ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพนักศึกษา

ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์
ความรู้ได ้

 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่(1) 
กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
(information, media and technology skills) 

 ทักษะสำคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากคือ 
 1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

(criticalthinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) 
การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

 2. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  (information, media and technology skills)
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 

 3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถใน
การปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative 
and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อ
สังคม (leadership and social responsibility) 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการ
รับนักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการดังกล่าวให้พิจารณา
จากตวับ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบ่งชี ้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ 
แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกำหนดเกณฑ์ท่ีใช้
ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนด
ในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษา
ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดในการรายงาน
การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา              - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม่ มี ก า ร น ำ

ระบบกลไกไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า รน ำระ บ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มี ก า รป ระ เมิ น

กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 
  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กล ไก ไป สู่ ก าร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มีก ารประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร น ำ ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- มี ก ารป รั บ ป รุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็ น ชั ด เจน  เป็ น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบั ติที่ ดี  
โดยมี หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ผลการดำเนินงาน  
 

ผลการดำเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

- การรับนักศึกษา 

เป้าหมาย :รับสมัครนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เกษตรกรรม (ปวช.เกษตรกรรม) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขา้ศึกษาต้องมีความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนเพื่อให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
การวางแผน (P) 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯได้ทำการประเมินและนำผลการประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2562 มาประชุมร่วมกันในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และการประชุมร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพ่ือทบทวนระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา นำมาปรับปรุง วาง
แผนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จากการประเมินผลการรับนักศึกษาทุก
รอบการสมัครมาพิจารณา พบว่า จำนวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2562 มี
จำนวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนนักศึกษาที่ได้ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนรับในทุกรอบการสมัคร จึงได้วางแผนปรับปรุงการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 1) เพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเครือข่ายในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ิมเติม คือ กิจกรรมชวนน้องมา
เรียนเกษตร กิจกรรมค่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร 2) การนำเอากิจกรรม
ประชาสัม พันธ์หลักสูตรเป็นกิจกรรมร่วมอยู่ ในโครงการต่างๆ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบศักยภาพของหลักสูตรฯ อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น 3) ปรับแผนรับนักศึกษาโดยให้รับจำนวนเพ่ิมขึ้นจากแผน
รับเดิมที่กำหนดไว้ ร้อยละ 10–30 เพ่ือให้หลักสูตรมีโอกาสได้นักศึกษามาเรียนจริง
ตามจำนวนแผนรับที่กำหนด 4) เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน เพ่ือเป็นการจูงใจนักเรียนที่
ต้องการศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) การเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ออนไลน์  
 
 

3.1-1-1 ระบบและกลไกการ
ดำเนินงาน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรประจำปี
การศึกษา 2563 (หลักฐาน) 

3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วาระพิจารณาเกณฑ์และ
คุณสมบัติในการรับนักศึกษา
(หลักฐาน) 

3.1-1-3แผนรับนักศึกษาภาค
ปกติ ปีการศึกษา 2563(
หลักฐาน) 

3.1-1-4 ภาพกิจกรรมโครงการ 
SKRU OPEN HOUSE 
(หลักฐาน) 

3.1-1-5 ภาพกิจกรรมโครงการ
เปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว
(หลักฐาน) 
 
3.1-1-6 โครงการค่ายวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักฐาน) 
 
3.1-1-7 สรุปผลการดำเนิน
โครงการชวนน้องมาเรียนเกษตร
(หลักฐาน) 
 
3.1-1-8 โครงการเกษตรช่อใหม่ 
กิจกรรมสอบคัดเลือกตรงพิเศษ
เกษตรราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 

https://bit.ly/3cXdhpl
https://drive.google.com/file/d/1KjRt5e6k7mLW1WU2C6BqADw18_b9rd7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRt5e6k7mLW1WU2C6BqADw18_b9rd7t/view?usp=sharing
https://bit.ly/3cXdhpl
https://drive.google.com/file/d/1d5ya1e-PYqU2YbpH3G9UnsIKINwf6mGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5ya1e-PYqU2YbpH3G9UnsIKINwf6mGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5ya1e-PYqU2YbpH3G9UnsIKINwf6mGU/view?usp=sharing
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
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การดำเนินการ (D) 

การประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 
สำหรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับนักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการ SKRU OPEN HOUSE และโครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว 
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ และสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดกิจกรรมในวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการศึกษาต่อแก่นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
พัทลุง และสตูล ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาโดยตรงจากหลักสูตรฯ  คณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมเป็น
การออกบูธจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในช่วง
เช้าโดยกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนและครูแนะแนวเข้าเยี่ยมชมสถานี
ปฏิบัติการของคณะ เช่น สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน โรงผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการสัตวบาล 
สถานีรปฏิบัติเทคโนโลยีอาหาร และหน่วยเบเกอรี่ ซึ่งในแต่ละสถานีได้จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนและครูแนะแนวได้ทดลองฝึกปฏิบัติพร้อมกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เรียนในแต่ละศาสตร์สาขาวิชาเพ่ือให้นักเรียนและครูแนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถเข้าใจในบริบทของหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติงานควบคู่กัน และมองเห็นความพร้อมของ
สถานีปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงในระหว่างการจัดโครงการยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้า
ศึกษาต่อโดยการยื่นใบสมัครรอบโควตา และดำเนินการสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการเดินทางมาสอบสัมภาษณ์
ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราช
ภัฏด้วย 
2. โครงการค่ายวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพ่ือ
เข้าถึงกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น โดยเดินทางไปจัดค่ายวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกาะแต้ว
พิทยาสรรค์ จ.สงขลา และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล โดยได้จัดกิจกรรม
แนะนำหลักสูตรในวันที่  13 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลำดับ โดยแต่ละ

3.1-1-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(เรื่อง การกำหนดแผนรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2563) 
(หลักฐาน) 

3.1-1-10 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา เรื่องรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
2563 (ทุกรอบการรับสมัคร) 
(หลักฐาน) 
 

3.1-1-11 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
(หลักฐาน) 
 

3.1-1-12 คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

นักศึกษา(หลักฐาน) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KjRt5e6k7mLW1WU2C6BqADw18_b9rd7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRt5e6k7mLW1WU2C6BqADw18_b9rd7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRt5e6k7mLW1WU2C6BqADw18_b9rd7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KjRt5e6k7mLW1WU2C6BqADw18_b9rd7t/view?usp=sharing
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
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หลักสูตรได้ออกบูธจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมสาธิตที่
เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิชาชีพในสาขาต่างๆ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและครูแนะแนวเข้าเยี่ยมชมและซักถาม นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลของ
หลักสูตร รายละเอียด และข้อมูลการรับสมัครในแต่ละรอบของคณะ ทั้งนี้นักเรียนที่
สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการยื่นใบสมัครรอบโควตาคณะฯ ของโครงการ
สอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏได้ 
3. โครงการชวนน้องมาเรียนเกษตร  
หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ตามที่ได้วางแผนปรับปรุงการรับนักศึกษาไว้ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้
นักศึกษาปัจจุบันเดินทางกลับไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ครูแนะแนวและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเดิมของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ 
โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนบาง
แก้วพิทยาคม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ และโรงเรียนแม่ลานวิทยา ทั้งนี้นักศึกษา
ปัจจุบันจะเข้าพบปะพูดคุยนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและ
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง
ให้ข้อมูลการรับสมัครของในแต่ละรอบของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การ
โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏจากการสอบถามความสนใจใน
การศึกษาต่อกับเทคโนโลยีการเกษตร  
4. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  
4.1 หลักสูตรฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเพจ 
“งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ    และผ่านทาง
เฟชบุ๊ก เพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางการถ่ายทอดสด (LIVE) การโพสต์
ข่าวสาร การตอบคำถามในกล่องข้อความ (Inbox) เพ่ือใช้ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับสมัคร และตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับที่ผู้สนใจจะสมัครเรียนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
4.2 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุกรอบทางเว็บแบน
เนอร์(web banner) ที่ใช้ชื่อว่า “การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563” ผ่านเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
4.3 หลักสูตรฯ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ทางเพจบน facebookชื่อ “เกษตรศาสตร์-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-ม.ราชภัฏสงขลา” 
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การรับสมัครและการสัมภาษณ์ 
สำหรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ และสำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการรับนักศึกษาการสัมภาษณ์ และรายงานตัว ดังนี้ 
1. การรับสมัครนักศึกษา  
ในการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ และสำนัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการรับสมัครตามระบบและกลไกดังนี้  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความต้องการการใช้
บัณฑิตโดยพิจารณาจากผลการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมา ตลอดจนจำนวนแผนรับที่
ระบุใน มคอ.2 ซึ่งนำมาใช้ในการกำหนดแผนรับของหลักสูตร จากนั้นเสนอแผนรับ
ที่เพ่ิมจำนวนจากแผนรับร้อยละ10-30   ไปยังคณะ โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติ
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จากคณะกรรมการวิชาการคณะ จากนั้นนักวิชาการคณะส่งข้อมูลไปยังสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้จำนวนรอบในการรับสมัครมีจำนวน 5 รอบ 
ได้แก่ รอบที่ 1 รอบ Portfolio รอบที่ 2 รอบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน 
รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น  และรอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ โดยหลักสูตรฯได้กำหนด 
แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน เพ่ือดำเนินการรับสมัคร
ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 มี
เงือ่นไขแต่ละรอบ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 รอบ Portfolio 
ไม่มีการสอบข้อเขียนซึ่งสามารถรับสมัครได้ 2 ครั้ง ดังนี้  รอบที่ 1/1 ประเภท 
portfolio เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ส่วนรอบที่ 1/2 
ประเภท Portfolio เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ได้เพียง 1 สาขาวิชาเช่น ทั้ง
รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2  เมื่อผู้สมัครเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูล
ตามที่หัวข้อที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และผลงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับ โดยนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประกาศผลของผู้ผ่าน
การคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือก
ในครั้งท่ี 1 แล้วจะไม่สามารถสมัครครั้งที่ 2 ได ้
รอบท่ี 2 รอบโควตา (ในพื้นที่ ไม่ใช่ทั่วประเทศ) มีหลายประเภทโควตา ดังนี้ 
2.1 โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดโอกาส
ให้ผู้มีความ สามารถพิเศษด้านกีฬาได้เข้าศึกษาต่อโดยเลือกสมัครสาขาวิชาที่
ต้องการเพียง 1 สาขาเท่านั้น คณะกรรมการผู้ดูแลนักกีฬามหาวิทยาลัยพิจารณา
จากการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ทั้งนี้
หลักสูตรฯ เปิดรับโควตากีฬาไม่จำเป็นต้องระบุชนิดกีฬา แต่หลักสูตรฯแจ้งเพียงว่า
ต้องการรับนักกีฬาหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถคัดนักกีฬาได้
หลากหลายกว่า 
2.2 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ จะ
จัดสรรโควตาครูแนะแนวให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น เพ่ือการกระตุ้นให้โรงเรียนอ่ืนๆ 
สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯสอบถามหลักสูตร
ฯในการระบุจำนวนรับและโรงเรียนเพ่ือให้โควตา แล้วจึงจัดทำประกาศรับสมัครส่ง
ให้โรงเรียนที่ได้รับการให้โควตาของหลักสูตรฯ จากนั้นให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน
ที่มีคุณสมบัติครบส่งรายชื่อมาให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  
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2.3 โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
สอบถามหลักสูตรฯ ในการระบุจำนวนรับและโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้
เพ่ือให้โควตาแล้วจึงจัดทำประกาศรับสมัครส่งให้โรงเรียนที่ได้รับการให้โควตาของ
หลักสูตรฯ จากนั้นให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบส่งรายชื่อมาให้
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  
2.4 โควตาประเภทพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการคัดเลือกจาก
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการฯสอบถามหลักสูตรฯใน
การระบุจำนวนรับเพื่อให้โควตา ทั้งนี้การพิจารณาจะเป็นการคัดเลือกของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.16 แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย  
2.5 โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เป็นความร่วมมือกันของ
มหาวิทยาลัยกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยสำนักส่งเสริม
วิชาการฯ สอบถามหลักสูตรฯ ในการระบุเกณฑ์ จำนวนรับเพ่ือให้โควตาแก่สมาคม
สมาพันธ์ฯ ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในเครือข่าย หลังจากนั้น
ทางโรงเรียนแจ้งให้นักเรียนที่สนใจสมัครโควตาแล้วส่งรายชื่อนักเรียนมายังสมาคม
สมาพันธ์ฯ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อแล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
2.6 โควตาคณะ (โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ) หลักสูตรร่วมกับ
คณะฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 โดย
วิธีการสมัครด้วยตนเอง (การรับสมัคร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และการรับ
สมัครผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Roadshow) กิจกรรมชวนน้องมาเรียน
เกษตรและกิจกรรมเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว) และสมัครผ่านทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ซึ่งทางหลักสูตรฯจะคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติ ดังนี้  
ประเภทผลการเรียนดี 
1) กำลังศกึษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2) นักเรียนผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยมีเกรดเฉลี่ย
สะสม (GPA) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในแต่ละรายวิชารวมทั้ง 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 2.00 สาหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ประเภทบุตรหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2) จะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) รวม 5 
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ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาค
เรียนที ่1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
3) เป็นบุตรหรือมีผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ/ประมง อุตสาหกรรมเกษตร และธุรกิจอาหาร 
สำหรับโครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏนี้ หลักสูตรฯดำเนินการเรียก
นักเรียนสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อพร้อมส่งชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาให้มหาวิทยาลัยดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา  
2.7รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (5 สถาบัน) 
หลักสูตรฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ ได้แก่ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา โดย
ให้ผู้สมคัรมาสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย โดยใช้คะแนนสอบจาก สทศ.  
2.8 รอบรับแจ้งจำนง เป็นการเปิดรับสมัครหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์รอบภาคีฯ แล้ว และเปิดรับเฉพาะผู้สมัครที่เคยสมัครรอบภาคีฯประจำปี
การศึกษา 2562แล้ว.แต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ซึ่งเปิดรับเฉพาะบาง
สาขาวิชาที่ยังมีรายชื่อผู้มาสอบสัมภาษณ์ไม่เต็มตามแผนรับ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่มี
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วในรอบภาคีฯ ประจำปีการศึกษา 2563นั้น
ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในรอบรับแจ้งจำนงนี้ 
รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน 
เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่น คะแนน 9 วิชาสามัญ 
GAT/PAT/O-NET จากสทศ.ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 6 อันดับแบบเรียง
อันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่วประเทศผู้สมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อ
ผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 6 อันดับ แต่จะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับ
ที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือกเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวัน
สัมภาษณ์ 
รอบท่ี 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) 
เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ 
GAT/PAT/O-NET จากสทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 4 อันดับแบบเรียงอันดับ
จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่วประเทศ ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนในการ
กำหนดระดับคะแนน (คะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET) ที่ใช้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่
ผ่านการคัดเลือกเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ ์
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รอบท่ี 5 รอบรับตรงอิสระ 
ดำเนินการหลังจากรอบที่ 4 เสร็จสิ้นเมื่อนักศึกษาไม่ครบตามแผนรับที่ประกาศไว้ 
รอบรับตรงอิสระ  เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่ครบตามแผนรับ ทั้งนี้สามารถ
สมัครผ่านระบบรับสมัคร สัมภาษณ์ และรายงานตัวในวันเดียวกัน โดยมีเงื่อนไข
ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไว้แล้วในรอบที่ผ่านมา จะต้องขอคืนสิทธิ์ให้เสร็จสิ้น
ก่อนการรายงานตัวรอบนี้ มิฉะนั้นการรายงานตัวรอบที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาถือว่าเป็นโมฆะ  
ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก่อนและหลังการรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้มีการวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการ
รับสมัครร่วมกับคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ในการรับสมัครระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงานร่วมกัน
ลักษณะนี้นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับสมัครในช่วงเวลาการรับ
สมัครที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในรอบนั้น ๆ  การวางแผนการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครในอนาคตร่วมกัน  และการสะท้อนสิ่งที่หลักสูตรต้องการที่เกี่ยวข้องกับการ
รับสมัคร ไปจนถึงการถ่ายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับ
หลักสูตร  แนวทางการดำเนินงานการรับสมัคร  และสร้างความเข้าใจระหว่าง
หลักสูตรและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครด้วย 

2. การสัมภาษณ์นักศกษา  
สำหรับการสัมภาษณ์ในทุกรอบของการรับสมัครนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์ภายใต้ประเด็นต่างๆ 
ดังนี้บุคลิกภาพ การใช้ภาษา การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เจตคติต่อวิชาชีพ และ
อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์มี อิสระในการกำหนด
น้ำหนักคะแนนประเด็นสัมภาษณ์ดังกล่าว รวมทั้งใช้ข้อมูลคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ย
สะสม และหลักฐานทางการศึกษาของผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาให้
คะแนนร่วมด้วย  นอกจากนี้กรรมการสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ถูกสัมภาษณ์ว่าตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่  เพ่ือเป็นการคัดกรองผู้ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ได้กำหนดไว้ใน มคอ.2  ภายหลังการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรฯ 
ส่งผลการสอบสัมภาษณ์ ให้สำนักส่ งเสริมวิชาการฯ เพ่ือดำเนินการต่อให้
มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป  
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3. การรายงานตัว  
สำหรับการรายงานตัวนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการฯได้ดำเนินการรับรายงานตัว
นักศึกษาทุกรอบการรับสมัครด้วยกระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึก
ข้อมูลนักศึกษา รับชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านธนาคาร และ
จัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการ
รายงานตัวผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัว
ตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่  เพ่ือเป็น
การคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้กำหนดเอาไว้  
จากนั้น ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีจำนวนนักศึกษา
แรกเข้าปรากฏดังตาราง และมีจำนวนนักศึกษารับเข้าปี 2563 แยกตามแต่ละรอบ
ในการรับ ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา แผนรับ (คน) จำนวนรับเข้า (คน) ร้อยละของนักศึกษา
รายงานตัว 

เมื่อเทียบกับแผนรบั 
2558 35 37 105 
2559 40 38 95 
2560 40 31 77.5 
2561 40 21 52.5 
2562 40 32 67.5 
2563 40 24 60.0 
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รอบในการรับนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2563 

จำนวน
นักศึกษา (คน) 

รอบ Portfolio 4 
รอบโควตา 7 

● โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ 0 

● โควตาครูแนะแนว 1 

● โควตาโรงเรียน 0 

● โควตาประเภทพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

0 

● โควตาสมาคมสมาพันธ์ โรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม 

2 

● โควตาคณะ (โครงการสอบคัดเลือกตรง
พิเศษเกษตรราชภัฏ) 

1 

● รอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 3 

● รอบรับแจ้งจำนง 0 

รอบรับตรงร่วมกัน 3 
รอบแอดมิชชั่น 2 
รอบรับตรงอสิระ 1 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 

หลักสูตรฯ ดำเนินการประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา จะเห็นได้ว่ า 
นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรที่กำหนดใน มคอ.2 แต่จำนวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนดไว้ โดยการรับนักศึกษาทั้ง 5 รอบ หลักสูตร
ฯ ได้จำนวนนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด 24คน และมีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
โดยจะเห็นได้ว่ารอบ Portfolio เป็นรอบที่ทำให้ได้จำนวนมากที่สุด อันเป็นผลจาก
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนการรับสมัครและ
ระหว่างการรับสมั ครสำนั กส่ ง เสริมวิช าการและงานทะเบี ยน ได้ท ำการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเฟซบุ๊กเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ได้ผลดีมาก ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัคร  สอบถาม
รายละเอียดการรับสมัคร โดยได้มีการตั้งแอดมินผู้ดูแลเพจร่วมกันระหว่างรอง
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ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและนักวิชาการศึกษาในการ
ร่วมกับประชาสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) การโพสต์ข่าวสาร และการตอบ
คำถามในกล่องข้อความ (Inbox) ซึ่งมีจำนวนผู้เข้ามาตอบคำถามจำนวนมาก และ
ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารการสมัครผ่านช่องทางนี้ด้วย  การเข้ามาที่เพจ 
“งานรับเขา้นักศึกษา SKRU” เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนับว่าได้รับการตอบรับที่ดี
จากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  และ
การส่งข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยก็สามารถส่งตรงถึงผู้ใช้งานได้รวดเร็ว
เช่นกัน ส่งผลถึงการทำความเข้าใจระบบรับสมัคร TCAS ในปีแรกของผู้สมัคร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้น ผ่านการตอบคำถามของแอดมิน  อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากแผนรับ พบว่า จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกำหนด ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุที่
ทำให้ปัญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้จำนวน
นักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนลดลง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. เกิดจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่า งๆ ไม่เพียงพอ ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทำให้นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  
2. จากการประเมินระบบการรับนักศึกษาแบบ TCAS พบว่าเป็นระบบที่ทาง
ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดรายระเอียดรอบการรับสมัครและกรอบระยะเวลาในการรับ
นักศึกษาโดยทางมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนได้ 
3. ในรอบการรับนักเรียนรอบ 4 และ 5 อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังประสบปัญหา
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เป็นอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์แบบ onsite 
นอกจากนี้หลักสูตรฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับตัวกระทันหันในการปรับ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาซึ่งส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในภาพรวมของทั้งคณะและมหาวิทยาลัยลดลงอย่างชัดเจน 

4. จำนวนนักเรียนในระดับมัธยมที่สนใจสมัครเรียนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ของทุกมหาวิทยาลัยลดลง  
5. จากการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร มักพบว่านักเรียนที่
เข้ามาสอบสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกมาจากหลักสูตร
ทางด้านครุศาสตรบัณฑิตหรือทางด้านสาธารณสุขศาสตร์มาก่อน และเลือก
หลักสูตรเป็นลำดับถัดมา ซึ่งเป็นค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองในปัจจุบันที่
ต้องการให้บุตรหลานรับราชการเนื่องจากต้องการสวัสดิการจากทางรัฐบาล แต่
อย่างไรก็ตามก็มีนักเรียนบางส่วนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนทางหลักสูตร
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ซึ่งทางหลักสูตรจะต้องมีกระบวนการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนและปรับทัศนคติให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี
ความสุขต่อไป 

6. หลักสูตรฯ อาจไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมของนักศึกษารุ่นใหม่ ๆ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบก้าวกระโดด ซึ่งทางหลักสูตรจำนวนรับไปเป็นข้อมูลที่
จะนำสู่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
สำหรับการประเมินรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ใช้เพ่ือให้ได้จำนวน
นักศึกษาตามแผนรับของแต่ละรอบการรับนักศึกษาทั้งในระบบ TCAS และ
โครงการสอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏของปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้
ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านโครงการชวนน้องมาเรียนเกษตร โครงการ
ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการเปิดบ้านเกษตรพูดคุยครูแนะแนว 
พบว่า ทั้ง 3 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่มีการรับสมัคร
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนบางคนได้ตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาในคณะที่ต้องการ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากผลการรับนักศึกษาปี 2563 ในแต่ละรอบพบว่าปริมาณ
นักศึกษาที่หลักสูตรรับเข้าจะได้มากที่สุด คือ รอบ TCAS 1Portfolio ดังนั้นในปี 
2564 คณะฯร่วมกับหลักสูตรฯ ควรมีการวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของหลักสูตรในเชิงรุกเร็วขึ้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 และเมื่อพิจารณาในการรับ
นักศึกษาในรอบโควต้าจะเห็นได้ว่าไม่มีนักศึกษารับเข้ามาในรอบดังกล่าวทั้งนี้อาจ
เกิดจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควต้าของหลักสูตรผ่านครูแนะแนวหรือผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรืออาจเป็นผลกระทบ
มาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างไรก็ตามใน
การรับนักศึกษาปี 2564 ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ นำผลการประเมินผลการจัด
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาพรวมเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพที่
ดีที่สุด และพิจารณาโครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำสุด ในการยุติกิจกรรมหรือ
ปรับปรุงพฒันาในปีถัดไป  

การนำไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ(A) 
หลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะฯ เพ่ือจะปรับปรุงแผนรับนักศึกษาในรอบปี

การศึกษา 2564 โดยปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา 
กระบวนการรับนักศึกษา เครื่องมือที่ ใช้ในการคัดเลือกที่ เหมาะสมและการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงมากขึ้น เพ่ือให้ได้
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จำนวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เช่น  
   1) การสร้างสื่อวิดีทัศน์ กลุ่มสื่อออนไลน์ต่างๆ เพ่ือการเข้าถึงได้ง่าย และ

ประชาสัมพันธ์ผ่านการถ่ายทอดสด (LIVE) เพ่ือการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและต่อเนื่อง  

   2) ปรับแผนรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจากแผนรับเดิมที่กำหนดไว้ ร้อยละ 10–30 
เพ่ือให้หลักสูตรมีโอกาสได้นักศึกษามาเรียนจริงตามจำนวนแผนรับที่กำหนด  

   3) ในการวางแผนการรับสมัครตามรอบ TCAS ให้เพ่ิมรอบการรับสมัคร
มากขึ้น และในแต่ละรอบการรับสมัครเมื่อมียอดรายงานตัวไม่ครบตามที่วางแผนไว้
ก็จะนำมาบวกเป็นแผนรับในรอบถัดไป  
4) การตั้งบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯในช่วงวันรับสมัครรอบภาคีฯ  
 5) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการเข้าถึงนักเรียนมากขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรม 
หรือ Workshop ให้นักเรียนเพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการเกษตร 
6) วางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ามกลาง
สถานการณ์ COVID-19 โดยอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ
การทำกจิกรรมกลุ่มย่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโรค 
7) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 
8) เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนักศึกษา

ที่เรียนดีแต่ยากจน เพ่ือเป็นการจูงใจนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย : 
 1..นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรฯ นำผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของปี

การศึกษา 2562 มาประชุมร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ และการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงวางแผนจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาการ และ 2) กิจกรรม
เสรมิสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา 

การดำเนินการ (D) 
            ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ ดำเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม่ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ซึ่งส่งผลให้
นักศึกษาต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเรียนที่ 1/2563 
ทางมหาวิทยาลัยและคณะได้มีประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
หรืออนุโลมให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยไม่เกิน 20 คน ดังนั้นทางหลักสูตรฯ 
ร่วมกับคณะฯ เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในการเรียน
ออนไลน์ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์โนตบุ้ค สมาร์ทโฟน 
ความเสถียรของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแพ็คเก็จอินเตอร์เน็ตที่นักศึกษาใช้ ซึ่ง
นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดหามาให้ทันเพ่ือพร้อมเรียนออนไลน์
ในช่วงใกล้เปิดเทอมได้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทำให้ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ 
ตัดสินใจไม่จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางวิชาในรูปแบบการสอนเสริม
รายวิชาต่างๆในรูปแบบการเรียนออนไลน์แต่ได้ปรับมาจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1)
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการเรียน โดยให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้ระบบบริการการศึกษา ระบบของกองพัฒนานักศึกษา และระบบของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ รวมทั้งจัดอบรมการใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ (Google meet, Zoom และ Microsoft Team) ในการเรียนการสอนใน

3.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (เรื่อง ผล
การดำเนนิงานโครงการปรับ
พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2563) (หลักฐาน) 
 

3.1-2-2 สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษา 
ภาคปกติประจำปีการศึกษา 
2563(หลักฐาน) 
 

3.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เรื่อง 
การทบทวนและวางแผนการจัด
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563) 
(หลักฐาน) 

 

https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
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มหาวิทยาลัยนอกจากนี้นักวิชาการโสตฯ ของคณะได้จัดทำคลิปการใช้งานโปรแกรม
ดังกล่าวแล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้
ช่องทางต่างๆ เช่น Line, Facebook และ Youtube 2) กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมโดยอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวในเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังจัดอบรม
เชิงกรบวนการเกี่ยวกับ “การวางแผนอนาคตในการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย” 
และ “แนวทางอาชีพและทักษะเบื้องต้น” เริ่มจากการสำรวจตนเอง การ
วางเป้าหมายในการศึกษา และการวางแผนการศึกษาเพ่ือสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 3) การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 
4) การจัดกิจกรรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือสร้างความมั่นใจในการเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มาก
ขึ้น 5) การสร้างกลุ่ม LineOpen Chat ให้กับนักศึกษาของคณะเพ่ือเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษาใหม่ในการจัดการเรียนการ
สอนและ 6) กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา โดยจัด “กิจกรรมปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาในหลักสูตร” โดยจัดให้นักศึกษาได้เยี่ยมชม
และเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานีปฏิบัติการต่างๆ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ดังกล่าว พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 17 คน 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทางคณะฯไม่สามารถจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ได้ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มีก าร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวางแผนดูแลให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและ
การใช้ชีวิตตลอดการศึกษาตามหลักสูตรร่วมกันกับผู้ปกครอง โดยการสร้าง Line 
กลุ่ม “ผู้ปกครองนักศึกษาปี 2563” เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมให้ข้อมูลและติดต่อประสานกับผู้ปกครอง  

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ แล้วนำข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานใน
รอบปีถัดไป ซึ่งพบว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในด้านความพึง
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พอใจของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งมีความ
พึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.64 คะแนน) ด้านความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (4.55 คะแนน) และด้านการนำไป
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (4.47 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาในรอบ 4 ปี
ย้อนหลัง ปรากฏผลดังนี้ 
 

ปีการศึกษา หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้ 
2563 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 89.40% (4.64 คะแนน) 

 2. ดา้นความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 91.03% (4.55 คะแนน) 
 3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 89.40% (4.47 คะแนน) 

2562 1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 86.80% (4.34คะแนน) 
 2. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 84.80% (4.24คะแนน) 
 3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 80.60% (4.03คะแนน) 

2561 
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 83.40% (4.17 คะแนน) 
2. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 84.40% (4.22 คะแนน) 
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 85.20% (4.26 คะแนน) 

2560 
 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 82.21% (4.11 คะแนน) 
2. ด้านความพงึพอใจต่อการจัดโครงการ 89.04% (4.45 คะแนน) 
3. ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 77.60% (3.88 คะแนน) 
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ผลการดำเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษากลุ่ม 
634240 ดูแลติดตามผลสะท้อนกลับจากการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
โดยการติดตามผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม 634240 ตามแผนการเรียนในปีการศึกษา 
2563 ปรากฏผลดังนี้ 

 
ผลการเรียน 

เกรดเฉลี่ยรวม 
นักศึกษากลุ่ม  

624240 
นักศึกษากลุ่ม  

634240 
ภาคเรียนที ่
1/2563 

ภาคเรียนที ่
2/2563 

ภาคเรียนที ่
1/2563 

ภาคเรียนที ่
2/2563 

0.00-0.99 4 คน (12.5%) 2 คน (6.67%) 2 คน (11.76%) 2 คน (11.76%) 

1.00-1.99 12 คน (37.5%) 5 คน (16.67%) - - 

2.00-2.99 16 คน (50.0%) 18 คน (60.0%) 11คน (64.71%) 8 คน (47.06%) 

3.00-4.00 - 5คน (16.67%) 4 คน (23.53%) 7 คน (41.18%) 

เมื่อพิจารณาผลการเรียนตามแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 
2563  พบว่า จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดช่วง 3.00-4.00เท่ากับ 23.53% จำนวน
นักศึกษาที่ได้เกรดช่วง 2.00-2.99เท่ากับ 64.71% จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดช่วง 
0.00-0.99 เท่ากับ 11.76% และเมื่อนักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียน
ระดับอุดมศึกษาได้ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563  ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่
ได้เกรดช่วง 3.00-4.00เพ่ิมสูงขึ้น  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อคิดเห็นว่า นักศึกษา
กลุ่มนี้มีความแตกต่างในส่วนของพ้ืนฐานความรู้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มแรกสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว อีกกลุ่มค่อนข้างช้า แต่สามารถเรียนรู้ได้ 
และกลุ่มสุดท้ายเรียนรู้ช้า และไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู ้ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบเกรด
เฉลี่ยรวมของนักศึกษากลุ่ม 624240 และนักศึกษากลุ่ม 634240 พบว่านักศึกษา
กลุ่ม 634240 มีภาพรวมของผลการเรียนดีกว่านักศึกษากลุ่ม 624240 จากผล
ดำเนินการดังกล่าว หลักสูตรฯ พบว่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะผลการเรียน
ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามคีวามพร้อมที่จะเรียนได้ในหลักสูตร 
         ส่วนกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาที่จัดในโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษานั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มาก และนักศึกษาสามารถนำไปใช้วางแผน
ชีวิตได้ หลักสูตรฯรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสามารถนำมาปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานในปีการศึกษา 2564 ต่อไป   

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
           หลักสูตรฯ และคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ได้ประชุมร่วมกัน 
พิจารณาผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 เพ่ือ
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ผลการดำเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

นำข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2564
ต่อไปดังนี้ 

1) กรณีที่นักศึกษายังเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไม่
ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อาจเนื่องจากนักศึกษายังไม่เห็นความสำคัญของโครงการจึง
ควรพดูคุยใหน้ักศึกษาได้รับทราบและเห็นความสำคัญ  

2) ควรมีการจัดกลุ่มนักศึกษา โดยใช้คะแนน pre testหรือใช้คะแนน 
ONET เพ่ือจะได้คัดแยกกลุ่มระดับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษา และลดจำนวน
นักศึกษาต่อกลุ่มไม่ให้มากเกินไป และจะได้จัดเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสม
กับนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม 

3) ช่วงเวลาและงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมีจำกัดจึงทำให้
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 จัดสอนพ้ืนฐานวิชาการ
ได้เพียง 2 วิชาเท่านั้น ซึ่งยังมีวิชาอ่ืน ๆ ที่ควรเสริมด้วย เช่น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ จึงควรนำเสนอให้มหาวิทยาลัยรับทราบในข้อจำกัด เพ่ือปรับปรุงการ
ดำเนินในปีการศึกษา 2564 

  4) การเตรียมความพร้อมน่าจะสามารถดำเนินโครงการได้ในทุกภาค
การศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงเรียนรายวิชานั้นตามแผนการเรียนในหลักสูตร ทั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณ และสื่อการสอนออนไลน์เพ่ิมเติม 
          5) ควรหาแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์  COVID-19 ซึ่ งเป็นปัญหาต่อเนื่องและมี
ผลกระทบยาวนานต่อการจัดการเรียนการสอน 

สรุปผลการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
จากการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการเตรียมความพร้อม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจในรอบ 4 ปีย้อนหลัง 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีได้เกรดช่วง 3.00-4.00เพ่ิมสูงขึ้น  ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ในหลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.1 การรับนักศึกษา 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ
ดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด  
ที่ทำให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม่ มี ก า ร น ำ

ระบบกลไกไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร น ำ ระ บ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น

กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 
  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีก ารนำระบบ

ก ล ไก ไป สู่ ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี ก า รป ระ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไป สู่ ก า รป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- มี ก า รป รั บ ป รุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็ น ชั ด เจน  เป็ น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยื นยั น และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 66 

 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเป้าหมายเชิงปริมาณ : 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา มี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
3. นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 
ประเด็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ : 
1. การวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามีคุณภาพทำให้ 
นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
2. การส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรฯ นำ
ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของปีการศึกษา 2562 มา
ประชุมร่วมกันในการประชุมของคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพ่ือประเมินและ
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้จากการพูดคุยจะมีนักศึกษาบางส่วนมีปัญหา
เรื่องการใช้ชีวิต และการเรียนในรายวิชาปัญหาพิเศษที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถ
สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพราะต้องวางแผน ดำเนินการทดลอง 
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ ได้นำประเด็น
ดังกล่าวมาใช้วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานให้คำปรึกษา ในปีการศึกษา 2563 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การดำเนินการ (D) 
       ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ใช้ระบบและกลไกแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ซ่ึงดำเนินงานร่วมกับคณะ โดยมีการประชมุวางแผนคัดเลอืกอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมี
เกณฑ์ดังนี้ต้องมีประสบการณ์เป็นมาแล้ว 1 ปี และมีผลการประเมินจากนศ.ไม่น้อย
กว่า 3.51 และเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจัดส่งให้คณะและมหาวิทยาลัยแต่ง ต้ังให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาโดยหลักสูตรฯ ได้กำกับติดตามให้อาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลแก้ปัญหาเรื่องการใช้ชีวิต การทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

3.2-1 ระบบและกลไกการ
ด ำ เ นิ น ง า น ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี  
63(หลักฐาน) 
3.2-2 คำสั่งอาจารย์ที่
ปรึกษา ปี 2563(หลักฐาน) 
3.2-3 บันทึกข้อความ ขอ
เชิ ญ อ าจ ารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
สัมมนา(หลักฐาน) 
3.2-4 บันทึกข้อความแจ้ง
อบรมอาจารย์ที่ ปรึกษา
(หลักฐาน) 
3.2-5 ราย งาน ความ พึ ง
พอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
(หลักฐาน) 
3.2-6 รายงานการประชุม
หลักสูตร (หลักฐาน) 
3.2-7ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและคณะเกี่ยว
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ COVID-19 
(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
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มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกำกับติดตามมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาเรียน
เพ่ือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้อาจารย์ที่
ปรึกษาก็ยังให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพ และ
การจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ในทุกวันพุธ เวลา 15.00-17.00 น. ของทุก
สัปดาห์ (คาบ homeroom) ตามตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนอกเวลา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายเวลาเพ่ิมเติมมีการตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจาก
นักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรียน, 
การแก้ไขผลการเรียน I, การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ, การรับ
ทุนการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษามีทั้งการพบปะพูดคุยโดยตรง การใช้โทรศัพท์  และช่องทางสื่อ 
social network  ได้แก่facebookและ line เป็นต้น หลักสูตรฯ ได้ประเมินช่อง
ทางการให้คำปรึกษาที่ใช้แล้วพบว่า ช่องทางสื่อ social network เป็นช่องทาง
เสริมที่เกิดประสิทธิภาพในการจัดให้คำปรึกษา โดยนักศึกษามีความไว้วางใจในการ
ขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อ
ประสานงานแจ้งข่าวสารได้ทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้อาจารย์ทราบและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจัดให้มีศูนย์บริการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้น
ปี ณ กองพัฒนานักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดังตารางข้างล่างนี้ 
ชั้นปีที่ กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 634240 ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
2 624240 อ.อภิชาติ พันชูกลาง 

อ.วีรยุทธ ทองคง 
3 614240 ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
4 604240 ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 

ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 

       นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวผ่าน
กิจกรรมศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ โดยหลักสูตรฯ ได้มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ที่เคยจัดในปี 2559-2561พบว่า กิจกรรมนี้
ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาค่อนข้างดี ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาล
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ใจในการสำเร็จการศึกษา และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการเกษตร
ผ่านประสบการณ์ของรุ่นพ่ี ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมนี้ในครั้งที่ 1 เมื่อ 22 
มีนาคม 2559 ได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 434240 นายวิโชค คลองนาวี เกษตรกร
ต้นแบบเจ้าของนาราฟาร์ม ครั้งที่ 2 เมื่อ 14 มิถุนายน 2560ได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่า
รุ่น 464240   นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวปัตตานีและครั้งที่  3 เมื่อ 5 กรกฎาคม 2561ได้เชิญตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 
554240 นายอภิชัย เพ็ชรช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบริษัทสยามเอ็กซ์ปอร์ต
มาร์ทจำกัด ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการเชิญศิษย์มาเล่า
ประสบการณ์เก่าผ่านการเป็นวิทยากรในรายวิชามาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 
(5003109) จำนวน 2 คน คือ 1)  นางสาวิตรี มากเขียว นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) สงขลา เมื่อ 20กุมภาพันธ์ 2564 และ 2) ศิษย์
เก่ารุ่น 464240  นายศุภศักดิ์ หนูเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวปัตตานีเมื่อ 8มีนาคม 2564 

การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
หลักสูตรฯร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยมีการประเมินกระบวนการ ควบคุมดูแล
นักศึกษา พบว่า อัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาสูงขึ้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ได้ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและ แนะแนวการใช้ชีวิต และการ
จัดการข้อร้องเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ในปีการศึกษา 
2563ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (เป้าหมาย:ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00)ปรากฏดังตาราง 
 

ด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง
พอใจ 

1.ช่องทางความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.13 มาก 
2.นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนการกำหนด
แผนการเรียนตามหลักสตูรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.13 มาก 

3.การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

4.19 มาก 

4.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหค้วามสนใจตดิตามผลการ
เรียนของนกัศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษาจบตามเวลาของ
หลักสตูร 

4.10 มาก 
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5.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆหรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆกับนักศึกษาตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและชว่ยในการแก้ปญัหาต่างๆ 

4.00 มาก 

ภาพรวมดา้นการควบคมุดูแลให้คำปรึกษา 4.11 มาก 

นอกจากนี้การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 604240สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาจำนวน 11 คน คิดเป็น 57.89 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้(เป้าหมาย: นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)โดยในจำนวนที่สำเร็จการศึกษานี้มีนักศึกษาที่ได้รับ
เกียรตินิยมจำนวน 2 คนเมื่อพิจารณาผลการสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดนั้น น่าจะเกิดจากการที่หลักสูตรฯได้ดำเนินการสำรวจนักศึกษาที่ยังตกค้าง
รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
ตกค้างดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมทัง้หลักสูตร
ฯได้กำกับดูแลให้นักศึกษาสอบโครงร่างปัญหาพิเศษให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 จากนั้นดำเนินการทดลองและสามารถการเขียนเล่มปัญหาพิเศษ
พร้อมสอบจบปัญหาพิเศษเสร็จสิ้นก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จึง
ส่งผลให้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับนักศึกษากลุ่ม 594240 ปีที่ผ่านมา ปรากฏผลดังตารางข้างล่าง 

กลุ่ม จำนวน
นักศึกษา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 

 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

574240 19 9 
(47.36%) 

   

584240 21  2 
(9.52%) 

  

594240 23   6(26.09%)  

604240 19    11(57.89%) 

สำหรับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น เมื่อหลักสูตรฯ 
ประเมินผลการดำเนินการแล้วพบว่า มีเปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่าน จะ
เห็นได้ว่ากระบวนที่หลักสูตรฯเข้ามาช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ตกค้างให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นั้นดำเนินการได้ประสบ
ผลอย่างดีรวมทั้งการออกแบบแผนการเรียนและสาระวิชาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ที่แยก
รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตรจากเดิมออกเป็น ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 
และปัญหาพิเศษทางการเกษตร2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปัญหา
พิเศษทางการเกษตร1 และมีอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ รวมทั้งสอบโครง
ร่างปัญหาพิเศษให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ตั้งภาคเรียนที่2 ขณะกำลังสึกษาในชั้นปีที่3 นั้น
ดำเนินการได้ประสบผลอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นหลักสูตรฯจึงวางแผนที่จะใช้
กระบวนการดังกล่าวดูแลนักศึกษารุ่นต่อไป 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมศิษย์เก่ามาเล่า
ประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว หลักสูตรฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของ
กิจกรรมนี้ในการใช้เป็นเครื่องมือให้คำปรึกษา แนะแนว และกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดแรงบันดาลใจในการสำเร็จการศึกษา มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
การเกษตรผ่านประสบการณ์ของรุ่นพ่ี รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ดังนั้นหลักสูตรจึงวางแผนที่ให้มีกิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 
2564 เพ่ือให้มีต่อเนื่องต่อไปทุกปี 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
หลักสูตรฯมีการนำผลการประเมินเข้าร่วมประชุมในกรรมการประจำหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการดำเนินงานโดย
วางแผนสำหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1) หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
และช่วยประสานงานแก้ไขการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตกค้างเพ่ือช่วยให้
นักศึกษาจบตามเวลาที่กำหนดโดยเน้นการสร้างความกระตือรือร้น ตระหนักรับรู้ 
และจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวนักศึกษาเองเป็นหลัก 
2) การเพ่ิมเติมช่องการสื่อสารในรูปแบบ online ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการ
ประสานงานกำกับดูแลนักศึกษาระหว่างหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ รวมทั้งเพ่ิมเติมการโฮมรูม
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านรูปแบบ online ให้บ่อยครั้งมากขึ้น 
3) การจัดกิจกรรมศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจในการสำเร็จการศึกษา มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการเกษตร
ผ่านประสบการณ์ของรุ่นพี ่
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ :นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ : 

1) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

2) หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อย่างน้อย 1 โครงการ 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำ
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของปีการศึกษา 2562ประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาในปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา2) ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม3)ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 5) 
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ6)ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ 7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

การดำเนินการ (D) 
          ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินการผ่านโครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563จำแนกการจัดกิจกรรม
ให้สอดคลอ้งตามทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

      1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้หลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการผ่านการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้1) กิจกรรมส่งเสริมบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนด้วย 
Problem Base ในรายวิชาปัญหาพิเศษ  2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ และ3) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
2.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์หลักสูตร

3.2-7 เพจ  บนfacebook
ชื่อ “เกษตรศาสตร-์
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต-ม.ราชภัฏสงขลา” 
(หลักฐาน) 
 
3.2-8เพจ  บนfacebook
ชื่อ “kasetPraracha” 
(หลักฐาน) 
3.2-9 เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
2560 (หลักฐาน) 
3.2-10 เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
2562 (หลักฐาน) 
3.2-11 ผลสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รหัส 
60 61 62 และ63(
หลักฐาน) 
3.2-12 สรุปรายงาน
ผลทดสอบICT(หลักฐาน) 
3.2 -13 บั นทึ กข้อความ
รายงานผลการทดสอบ 
ICT(หลักฐาน) 
3.2 -14 โครงการ อบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ(หลักฐาน) 
3.2 -15 โครงการ อบรม
ภาษาอังกฤษฯ (หลักฐาน) 
3 .2 -1 6  โค ร งก า ร แ ล ะ
ปฏิ ทิ นกิจกรรมส่ งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตของฝ่าย
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ค ร ะ

https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
http://shorturl.skru.ac.th/yourls/34
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ฯ จึงได้ดำเนินการผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่3)2) 
โครงการนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และ 3) กิจกรรมส่งเสริมบูรณาการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
หลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้1)งานกีฬา
ปาริฉัตรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 2) งานกีฬาภายใน 7 คณะ ประจำปี
การศึกษา 2563 3) กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและ 4) โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี  

 4. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะอาชีพ ทักษะด้านความร่วมมือทำงานเป็นทีมและจิตสาธารณะ 
หลักสูตรฯ จึงได้ดำเนินการผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้1)โครงการ
ทัศนศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา2) โครงการเกษตรศาสตร์รวมใจปลูกดาวเรืองให้น้องสาธิตและ 3) 
โครงการเสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถีวิทย์ 

สำหรับโครงการเกษตรศาสตร์รวมใจปลูกดาวเรืองให้น้องสาธิตหลักสูตรฯ
รว่มกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมโดยบูรณาการกับ
ความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชาที่เรียน เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพทักษะใน
การแก้ปัญหาทักษะการทำงานเป็นทีม และการกล้าแสดงออกอย่างเชื่อมั่นในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน โครงการดังกล่าวนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด 
ตั้งแต่การเขียนโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ การติดต่อประสานงานพูดคุย
กับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  และการเตรียมงานตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด
ดาวเรืองการดูแลรักษาต้นกล้าตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยนักศึกษาสามารถ
ผลิตต้นกล้าดาวเรืองเพ่ือนำไปใช้ปลูกได้ตรงตามกำหนดระยะเวลาจัดงานสาธิต
วิชาการ (วันที่2-4ธันวาคม2563) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และได้จำนวนต้นกล้าดาวเรือง350-400 ต้นตามที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ในวันจัด
งานสาธิตวิชาการนั้น นักศึกษาเป็นวิทยากรดำเนินการเองทั้งหมดเพ่ือบรรยายและ
สาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาดาวเรือง รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอน 
แนะนำ และดูแลการปลูกดาวเรืองให้น้องๆนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เท ค โน โล ยี ก า ร เก ษ ต ร
ประจำปีงบประมาณ 2564
และภาพกิจกรรม(หลักฐาน) 
3.2 -23 ประกาศรายชื่ อ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น
(หลักฐาน) 
3.2-24 แบบสอบถาม
ออนไลน์แบบประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของ
นักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  
(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
https://bit.ly/3cXdhpl
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สำหรับโครงการเสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถีวิทย์หลักสูตรฯ จัด

ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษากลุ่ม 614240 และกลุ่ม 624240 
ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการจัดงานเสริมแกร่งชาวนาสงขลา
ด้วยวิถีวิทย์ในระหว่างวันที่  19 -21 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นงานภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลาของฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรและชุมชนสถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีนและนวัตกรรมเกษตร (สท.)หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานเสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถี
วิทย์นี้คือ ทำหน้าที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ จัดตกแต่งบูธนิทรรศการ จัดเตรียมเวที
เสวนา ฝ่ายรับลงทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมงานผู้ช่วยทีมงานจดประเด็นสำคัญ/
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีเสวนา และผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์สงขลา 

5. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ และเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ
ผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้   1) การฝึกประสบการณ์ พัฒนา
คุณลักษณะพิเศษทางวิชาชีพของนักศึกษา (180 ชั่วโมง) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
หลักสูตรปรับปรุง 2559  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
เกษตรและอาหารรุ่นใหม่ 3) โครงการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 4) โครงการอบรมการค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม 
และ 5) โครงการอบรม Post Training "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมือ
อาชีพ" 

6. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อและเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตรฯ 
ได้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) การ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานโดยการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา เช่นสัมมนาทางการเกษตร และ ปัญหาพิเศษ 2)กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมหัวข้อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google meet, Zoom และ 
Microsoft Team) เพ่ือการเรียนในมหาวิทยาลัยและ 3) การจัดทำคลิปการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Google meet, Zoom และ Microsoft Team) โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมในช่องทางต่างๆ เช่น 
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Line, Facebook และ Youtube 
สำหรับการส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT) นั้น ในปีการศึกษา 2563หลักสูตรฯร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ 
ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สำเร็จรูปโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงในระหว่างเรียน
และภายหลังสำเร็จการศึกษาส่วนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษากลุ่ม 604240 ชั้นปีที่ 4 เข้าทดสอบความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IC3) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ผลการทดสอบปรากฏว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4สอบผ่านเกณฑ์มาตฐาน 
ICT100 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้  

กลุ่ม 
เกษตรศาสตร์ 

จำนวนนักศึกษา (คน) 
ท้ังหมด   เข้าสอบ ไม่เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 

604240 19 19 0 19 0 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ ได้ดำเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2560ทั้งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 รหัส 60 และ 61 ต้องเข้ารับการประเมินความสามารถ
ภาษาอังกฤษแบบทดสอบ Ellis Placement Test ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องสอบ
ผ่านเกณฑ์ระดับ 6 ขึ้นไป และหากนักศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบใหม่ได้อีก 
1 ครั้งในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ส่วนในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาได้ปรับเปลี่ยนแบบทดสอบ โดยเลือกใช้แบบทดสอบ English Discoveries 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่  1 รหัส 62  ซึ่งกำหนดให้
นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ระดับ Intermediate 1  ขึ้นไปและในปีการศึกษา 
2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับเปลี่ยนแบบทดสอบอีกครั้ง โดยเลือกใช้
แบบทดสอบ Speexxสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 รหัส 63  
ผลการทดสอบของนักศึกษาทุกชั้นปี ปรากฏผลดังตาราง  
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ประเภท ระดับ นักศึกษา จำนวน กลุ่ม 
604240 614240 624240 634240 

ทั้งหมด คน 19 19 27 14 
เข้า

ทดสอบ 
คน 19 19 27 12 
% 100 100 100 85.71 

Ellis 
Placeme
nt Test 

Level 8-9 สอบผ่าน คน 1 6 0 - 
% 5.26 31.58 0 - 

Level 6-7 สอบผ่าน คน 15 7 8 - 
% 78.95 36.84 29.63 - 

สอบไม่ผา่น คน 0 0 19 - 
% 0 0 70.37 - 

English 
Discover

ies 

Inetermedia
te 
2 

สอบผ่าน คน 0 1 0 - 
% 0 5.26 0 - 

Inetermedia
te 
1 

สอบผ่าน คน 3 5 0 - 
% 15.79 26.32 0 - 

สอบไม่ผ่าน คน 0 0 0 - 
% 0 0 0 - 

Speexx 
Test 

B1 สอบผ่าน คน - - - 0 
% - - - 0 

สอบไม่ผ่าน คน - - - 12 
% - - - 100 

การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
          ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 มากกว่า 1 โครงการซึ่ งบรรลุ เป้าหมายเชิงปริมาณที่วางไว้  
(เป้าหมายเชิงปริมาณ :หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 1 โครงการ)รวมทั้งบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพที่วางไว้
เช่นกัน(เป้าหมายเชิงคุณภาพ:นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต) นอกจากนี้หลักสูตรฯร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยมีการประเมิน
กระบวนการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษาประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ผ่านระบบออนไลน์ ในปีการศึกษา 
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2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (เป้าหมาย:ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00) ปรากฏดังตาราง 

ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะ
การเรียนรใูนศตวรรษที่ 21 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายทั้งใน 
และนอกช้ันเรียน    

4.05 มาก 

2. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงคของหลักสูตร    

4.18 มาก 

3. หลกัสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรตูามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรแูละ
นวัตกรรมทักษะสารสนเทศ    

4.14 มาก 

4. การเตรยีมความพรอมใหนักศึกษากอนจบการศึกษา
อย่างเหมาะสมและจดัใหอย่างทั่วถึง 

4.12 มาก 

5. การประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

4.08 มาก 

ภาพรวมดา้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริม
ทักษะการเรยีนรใูนศตวรรษที่ 21 

4.11 มาก 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อย่างต่อเนื่องนั้น ได้ส่งผลทำให้
นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีความสามารถ
ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติมากขึ้น ได้รับรางวัลเป็นเชิง
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 5 ปี ดังนี้ 

   1. ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้ 
1.1 นางสาวจิรมาศ ดำนวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จากการ

ประกวดแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการทางด้านการเกษตรในการร่วมกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการเกษตรครั้งที่ 2 เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่
เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 จัด
ขึ้น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  

1.2 นางสาวจิรมาศ ดำนวล ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมภาค
โปสเตอร์ สาขาสัตวศาสตร์ ในการร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญา
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บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ 
เทคโนโลยีการเกษตร: เทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ 
30-31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ คือ 
นายธนวัฒน์  วรรณโร ได้รับรางวัลนำเสนอระดับดีเยี่ยม ภาคโปสเตอร์   

กลุ่มสัตวศาสตร์ ในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 30-31 มีนาคม 2560  

3. ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ คือ 
3.1 นางสาวเวธนี พรหมจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การตอบ

ปัญหาวิชาการด้านพืชศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
ก า ร เก ษ ต ร เค รื อ ข่ า ย เก ษ ต ร ร าช ภั ฏ ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  ค รั้ ง ที่  4  ณ  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 14-16กุมภาพันธ์ 2560 

3.2 นางสาวนภารัตน์ ทะสี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
ก า ร เก ษ ต ร เค รื อ ข่ า ย เก ษ ต ร ร าช ภั ฏ ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  ค รั้ ง ที่  4  ณ  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 14-16กุมภาพันธ์ 2560 

4. ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ คือ 
4.1 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

การตอบปัญหาวิชาการด้านพืชศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่ วประเทศ ครั้ งที่  5 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 9-11กุมภาพันธ์ 2562 

4.2นางสาวเวธนี พรหมจันทร์และนางสาวศุภากรพุ่มช่วยได้รับรางวัล
นำเสนอระดับดีมาก ภาคบรรยาย  กลุ่มพืชศาสตร์ ในโครงการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 
ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวันที่ 4-5เมษายน 2562 

5. ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาได้รับรางวัลระดบัชาติ คือ 
5.1 นายศราวุฒิ นาคปานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การตอบปัญหา

วิชาการด้านพืชศาสตร์และความรู้ทั่วไปทางการเกษตร ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันที่ 19-20 ก.พ. 2563 
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              5.2 นายพลวัฒน์ นารีหวานดี และน.ส.จริยา ช่วยผดุงได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การตอบปัญหาวิชาการด้านสัตวศาสตร์ในการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้ง
ที่  6 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่  19-20
กุมภาพันธ์ 2563 
            5.3น.ส.ยุวภาณี ช่วยเทศ และน.ส.สุวดี ฤทธิเดชได้รับรางวัลชมเชยการ
ประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันที่ 19-20กุมภาพันธ์ 2563 
             5.4 น.ส.สร้อยสุดา แก้วจันทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันที ่19-20กุมภาพันธ์ 2563 

6. ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย คือ 
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ และนางสาวอัสมะ เจ๊ะแวได้รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้งดการเดินทางและงดกิจกรรมทุกประเภท
ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ส่งผลให้การจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ และ
โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา 2563ถูกยกเลิก จึงไม่มีผลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับรางวัลการแข่งขันในปีการศึกษา 2563 ดังเช่นที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรฯได้ประเมินผลเชิงประจักษ์จากการดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์
เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ จากการดำเนินโครงการเกษตรศาสตร์รวมใจปลูกดาวเรืองให้น้องสาธิต 
และโครงการเสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถีวิทย์ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ 
การปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในโครงการเกษตรศาสตร์รวมใจ
ปลูกดาวเรืองให้น้องสาธิตจากการสอบถามครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สงขลาจำนวน 22 คน พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53) 
โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินปรากฏผลดังตารางข้างล่างนี้ 
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   ผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ของนักศกึษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.1) ความรู้ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ  4.40 มาก 
1.2)  การตอบสนองต่อคำสั่งและระเบียบของหน่วยงาน 4.40 มาก 
1.3)  ผลงานถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 4.54 มากที่สุด 
1.4)  ปฏิบัติงานครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 4.50 มาก 
1.5)  ความสามารถในการวางแผน และการแก้ไขปญัหา 4.04 มาก 
1.6)  ความคิดริเริ่มพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.09 มาก 
1.7)  ใฝห่าความรู้ ทักษะเพิ่มเติม และรู้จักสอบถาม 4.27 มาก 

ค่าเฉลี่ยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.32 มาก 
2.  นิสัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2.1)  ปฏิบัติงานตรง และเตม็เวลา 4.77 มากที่สุด 
2.2)  ความสนใจ ความขยันอดทน คล่องแคล่วในการทำงาน    4.77 มากทีสุ่ด 
2.3)  ความสุภาพ เอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติงาน 4.54 มากที่สุด 
2.4)  การติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยนิสัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.65 มากทีสุ่ด 
3. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
3.1)  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามท่ีกำหนด 4.68 มากที่สุด 
3.2)  บุคลิกภาพ  กิริยา วาจา สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.68 มากที่สุด 
3.3)  การควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์  ทัศนะคติ 4.68 มากที่สุด 
3.4)  สามารถปฏิบัติงานกับผูร้่วมงานได้ทุกระดับ 4.50 มาก 
3.5)  สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก 4.63 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 4.63 มากที่สุด 
ภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษา 4.53 มากที่สุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ในโครงการเสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถีวิทย์จากการสอบถามฝ่าย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรและชุมชนสถาบันการจัดการเทคโนโลยีนและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.)หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมจำนวน 5 คน 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60) โดยมีรายละเอียด
ของผลการประเมินปรากฏผลดังตารางข้างล่างนี้ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลการปฏิบัติหน้าท่ี 

ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.1) ความรู้ทางวชิาการและทักษะในวิชาชีพ  4.8 มากที่สุด 
1.2)  การตอบสนองต่อคำสั่งและระเบียบของหน่วยงาน 4.4 มาก 
1.3)  ผลงานถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 4.8 มากที่สุด 
1.4)  ปฏิบัติงานครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย 4.8 มากที่สุด 
1.5)  ความสามารถในการวางแผน และการแก้ไขปญัหา 4.4 มาก 
1.6)  ความคิดริเริ่มพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.4 มาก 
1.7)  ใฝ่หาความรู้ ทักษะเพิ่มเติม และรู้จักสอบถาม 4.2 มาก 

ค่าเฉลี่ยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.54 มากที่สุด 
2.  นิสัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2.1)  ปฏิบัติงานตรง และเตม็เวลา 4.8 มากที่สุด 
2.2)  ความสนใจ ความขยันอดทน คล่องแคล่วในการทำงาน   4.4   มาก 
2.3)  ความสุภาพ เอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติงาน 4.8 มากที่สุด 
2.4)  การติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.4 มาก 

ค่าเฉลี่ยนิสัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.60 มากที่สุด 
3. บคุลกิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
3.1)  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามท่ีกำหนด 4.8 มากที่สุด 
3.2)  บุคลิกภาพ  กิริยา วาจา สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.8 มากที่สุด 
3.3)  การควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์  ทัศนะคติ 4.8 มากที่สุด 
3.4)  สามารถปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานได้ทุกระดับ 4.8 มากที่สุด 
3.5)  สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก 4.8 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 4.80 มากที่สุด 
ภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษา 4.60 มากท่ีสุด 

   นอกจากนี้การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน
ตลอดหลักสูตรยังส่งผลทำให้นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์มีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้ 
          1. ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา คือ 
                    1.1. นางสาวเวธนี พรหมจันทร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
ได้รับทุนการศึกษานักเรียนผู้มีศักยภาพความสามารถพิเศษด้านพัฒนาการเกษตร 
ของบริษัทกรีนรีเวอร์ (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2561  
                    1.2. นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 3  ได้รับทุนการศกึษาของบริษัทประกันภัยจำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 
          2. ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา คอื 
                   2.1 นางสาวอัสมะ เจ๊ะแว สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับ
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ทุนการศึกษานักเรียนผู้มีศักยภาพความสามารถพิเศษด้านพัฒนาการเกษตร ของ
บริษัทกรีนรีเวอร์ (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2562 
                  2.2 นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 
4 ได้รับทุนการศึกษานักเรียนผู้มีศักยภาพความสามารถพิเศษด้านพัฒนาการ
เกษตร ของบริษัทกรีนรีเวอร์ (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2562    
         3. ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา คือ 

นายฟิตรี  สาและ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ชั้ นปี ที่  3 ได้ รับ
ทุนการศึกษานักเรียนผู้มีศักยภาพความสามารถพิเศษด้านพัฒนาการเกษตร ของ
บริษัทกรีนรีเวอร์ (ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2563 

สำหรับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนดพบว่า มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์  ดังนี้  
นักศึกษากลุ่ม 624240 จำนวน 19 คน คิดเป็น 70.37 เปอร์เซ็นต์ และนักศึกษา
กลุ่ม 634240 จำนวน 12 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหลักสูตรฯ ประชุมและ
ประเมินผลแล้วคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาสอบไม่ผ่านมีดังนี้ 1) นักศึกษาขาด
ความตระหนักและกระตือรือร้นในการเตรียมตัวทดสอบ 2) นักศึกษาไม่มีความคุ้น
ชินกับรูปแบบที่ใช้ในการสอบ และ 3) นักศึกษาโดยส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้
ภาษาอังกฤษไม่ดี ดังนั้นหลักสูตรฯจึงตระหนักว่า ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน
ทดสอบให้นักศึกษา ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี โอกาสเข้าทำ
แบบทดสอบบ่อยครั้ง และต้องอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้ เพ่ือช่วยให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีโอกาสสอบผ่านเกณฑ์มากขึ้นทั้งนี้
หลักสูตรฯจะนำไปใช้เป็นข้อมูลไปวางแผนการจัดทำโครงการในปีการศึกษา 2564 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
             ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ และคณะฯ มีการสรุปประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ และนำผลประเมินมาเข้าที่ประชุมเพ่ือนำข้อมูล
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปกำหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจำปงีบประมาณ2564 ต่อไป เช่น  
               1) ส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT)  
                2) ส่ งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถของนั กศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ 
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                3) จากการดำเนินการส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาที่ผ่าน ท ำให้
หลักสูตรได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นำมาสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเช่น ปรับปรุงขั้นตอนการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสหกิจ
ศึกษาให้แก่นักศึกษา การติดต่อประสานงานและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
ในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อนอย่างน้อย 1-2 ภาคการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับงานที่ต้องทำและเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายและการจัดให้มีการประเมินความรู้
ทางวิชาการและทักษะความสามารถของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                     4)การฝึกทักษะวิชาชีพ 180 ชม. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทักษะทางวิชาชีพ
ที่จำเป็น โดยแบ่งฝึกเป็น 2 ส่วน คือ 
                             4.1) ฝึกทักษะวิชาชีพกับสถานีปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา เพ่ือการเรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางการเกษตร 
  4.2) ฝึกทักษะวิชาชีพกับสถานประกอบการภายนอกเพ่ือการเรียนรู้และปฏิบัติจริงผ่าน
การปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

5) จัดหาเครือข่ายความร่วมจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักศึกษาไดมี้
โอกาสฝึกประสบการณ์และเข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ 

สรุปผลการส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  
 จากการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้  

1) มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรมากกว่าทุกปีที่ผ่าน  

2) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าทุกปีที่ผ่าน 

3) นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และมีผลการประเมินความพึง
พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

4) นักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

หมายเหตุ :  
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ

ที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2  
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคิดตามนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออก 

ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละรุ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไ ม่ มี ก า ร

รายงาน ผล 
การดำเนิน 
งาน 

 

- มีการรายงานผล
ก า ร ด ำ เ นิ น
ดำเนินงาน ใน
บางเรื่อง 
 

- มีการรายงานผลการ
ดำเนินดำเนินงาน
ครบ ทุ ก เร่ือ งต าม
คำอธิบายในตัวบ่งชี้ 
  

- มีการรายงานผล
ก า ร ด ำ เ นิ น
ดำเนินงานครบ
ทุ ก เ ร่ื อ ง ต า ม
ค ำ อ ธิ บ า ย ใ น 
ตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดำเนินดำเนินงาน
ครบทุ ก เร่ือ งตาม
ค ำ อ ธิ บ า ย ใ น 
ตัวบ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 
 

- มีการรายงานผลการ
ดำเนินดำเนินงานครบ
ทุกเรือ่งตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

- มี แ น ว โน้ ม ผ ลก าร
ดำเนินงานดีขึ้นทุกเร่ือง 

- มี แนวโน้ มที่ โดเด่ น
เทียบเคียงกับหลักสูตร
น้ั น ในสถาบั นกลุ่ ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการดำเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
จำนวนนักศึกษาทีร่บัเข้า และคงอยู่ 

ปี
การศึกษา
ที่รับเขา้ 

จำนวน
ที่

รับเขา้ 

จำนวนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2563 

อัตราคงอยู่ 

(ร้อยละ) 2561 2562 2563 

2558 37 2   16 56.76 

2559 38  6  15 60.53 

2560 31   11 12 61.29 

รวม 106    43 59.43 

 

 
 
การคิดอัตราการคงอยู ่
- คิดจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด106 คน 
2. จำนวนนักศึกษาที่หายไป43คน 
3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1)-(2)= 63คน (คิดแต่ละปีที่รับเข้า) 

- คิดอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 
 

 63  
 106 

 

 

3.3-1 ร า ย ง า น จ ำ น ว น
นักศึกษา (หลักฐาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x 100 =  ร้อยละ59.43 

https://bit.ly/3cXdhpl
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

- อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 
จำนวนที่
รับเข้า 

อัตราการสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาปกต ิ

จำนวน ร้อยละ 

2558 37 2 5.41 
2559 38 6 15.79 
2560 31 11 35.48 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 604240 ไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้จำนวน 8 คน ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 4 คนที่กำลัง
ทำการทดลอง เก็บข้อมูลผลการทดลอง และติดต่อประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษในการเขียนแก้เล่มปัญหาพิเศษ ส่วนที่เหลือเป็นผลกระทบจากการที่
นักศึกษามีผลการเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตและภาวะรอพนิจตั้งแต่กำลังศึกษาในชั้นปี
ที่  1 จึงลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ส่งผลให้การ
ลงทะเบียนไม่ครบหน่วยกิตและไม่เป็นไปตามแผนการเรียนของหลักสูตร จึงไม่
สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 
 

 
 

3.3-2 ร า ย ง า น จ ำ น ว น
ผู้สำเร็จการศึกษา(หลักฐาน) 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2561 4.18 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
2562 4.17 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 
2563 4.19 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

 

 
 

3.3-3 แบบประ เมิ นความพึ ง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร 

(หลักฐาน) 
3.3-4 รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาปัจจุบันต่อการบริหาร
จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  ว ท .บ .

เกษตรศาสตร์(หลักฐาน) 
3.3-5 รายงานสรุปผลความพึง
พอใจนั กศึ กษ าปี สุ ดท้ ายต่ อ
หลักสูตรของ นศ.รหัส 604240 

(หลักฐาน) 

 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนพบว่ามีการร้องเรียนจากนักศึกษาจำนวน 4 
ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3 คน 
2. อาจารย์ผู้สอน 5คน 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพห้องเรียน 0 คน 
4. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 0 คน 

โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
           1.ด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึน้กระทันหันส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ไม่สามารถที่ปรับตัวให้สามารถจัดการเรียน การสอนแบบ
ออนไลน์เท่ากับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ซี่งทางหลักสูตรฯร่วมกับคณะฯ ได้จัดอบรมการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมต่างๆ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 

https://bit.ly/3cXdhpl
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           2.ด้านอาจารย์ผู้สอน ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้นทางหลั กสูตรฯ
ร่วมกับคณะฯ จึงได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบ การใช้
ห้องเรียนเสมือน (Google Classroom) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

3.3 ผลทีเ่กดิกับนักศึกษา 4 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 88 

 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกำกับและส่งเสริมการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทำมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตทีไ่ด้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้
เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
คำอธิบายตัวบ่งชี้   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.
2 รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพบัณฑติในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่

สำเร็จการศึกษา 
 
หมายตุ :  

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตร
นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน 

- กรณบีัณฑิตทีม่ีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ในกรณีหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90 % การประเมินบัณฑิตอาจจะไม่ถึงร้อยละ 20 
เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น 
มีนักศึกษา ต่างชาติ  90 คน มีนักศึกษาไทยจำนวน 10 คนให้ ประเมินโดยการคิดจากนักศึ กษาไทย 
จำนวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี และ โท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีดังนี้ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 33 - 
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ได้รับ

การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

8 50.00 

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิตระดบัปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม = 4.96 คะแนน 
- ด้านความรู้ = 4.42 คะแนน 
- ด้านทักษะทางปัญญา = 4.46 คะแนน 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ = 4.71 คะแนน 
- ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยี = 4.33 คะแนน 

4.61 - 

 
*หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะตอ้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  

2.1-1 รายงานผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(หลักฐาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3iRfBC8
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เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการคำนวณ 

คะแนนที่ได้  = 
36.88 

= 4.61 
 

8 

 
 
 

 

การประเมนิตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

2.1 คุณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ต าม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.65 ค่าเฉลี่ย 4.61 บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 92 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี
 ผลลัพธ์(O)

 
สูตรการคำนวณ 

1.คำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

20              x          100          =       64.52 
              31 

 

 การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้   =      64.52  x   5   =   3.23 
100 
 

 
 
หมายเหตุ : 

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมผีู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 
 

 

 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                                            100 

X 5 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

X 100 
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ผลการดำเนินงาน   

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
วันที่สำรวจ 30 พฤษภาคม 2563 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 33 
2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ 33 
3. จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้

ประกอบ อาชีพอิสระ) 
1) ตรงสาขาที่เรียน 
2) ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 
5 
11 

4. จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 
5. จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - 
6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 1 
7. จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - 
8. จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 1 
9. จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว - 
10. ไม่มีงานทำ 11  

2.2-1 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(หลักฐาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 50 
2.5 คะแนน 

ร้อยละ 62.5 
คะแนน 3.13 

ร้อยละ 64.52 
3.23 คะแนน 

บรรล ุ

 
 

 

 

https://bit.ly/3iRfBC8
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จุดแข็ง 
1. บัณฑิตมคีวามอดทนสู้งาน 
2. บัณฑิตมีจิตอาสาและจิตบริการสูง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพ่ิมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 
2. ให้แบ่งกลุ่มร่วมมือกันทำงานและแก้ปัญหาแบบ Project base 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ฝึกการคิดต่อยอดพัฒนาจากงานที่ทำ 
2. ฝึกให้บัฑิตมีความเชื่อมั่นและมัน่ใจในตนเองมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดแบบเป็นระบบให้มากข้ึน 
2. สร้างแรงจูงใจและชี้ให้เห็นโอกาสในการทำงานต่างพ้ืนที่ 
3. ปรับปรุงรายวิชาหรือหลักสูตรกับหน่วยงานเอกชนภายนอก เช่นทำหลักสูตร WIL 
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หมวดที่4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

594240 
ภาคการศึกษาที่ 1 
4202302 
Sec.01 

ปฏิบัติการชีวเคม ี 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(100.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

604240 
ภาคการศึกษาที่ 1 
5004805 
Sec.01 

การฝึกประสบ 
การณ์ วิชาชีพเกษตร 
ศาสตร ์
 

19 
(100) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4212513 
Sec.02 

เคมีอินทรีย์ทั่วไป 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

4213305 
Sec.01 

ชีวเคมีทั่วไป 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(7.69) 

4 
(30.77) 

1  
(7.69) 

4 
(30.77) 

3 
(23.08) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

13 13 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

4362109 
Sec.02 

จุลชีววิทยาทั่วไป 0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(5.26) 

7 
(87.50) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

8 8 

4571211 
Sec.05 

คณิต 
ศาสตร์พื้นฐาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

3  
(37.50) 

2 
(25.00) 

1  
(12.50) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(25.00) 

8 6 

5003109 
Sec.01 

มาตรฐานและ
กฎหมายการเกษตร 

12  
(63.16) 

2 
(10.53) 

5 
(26.32) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

5004906 
Sec.01 

ปัญหาพิเศษทาง
การเกษตร 2 

9 
(47.37) 

6 
(31.58) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(21.05) 

0  
(0.00) 

19 15 

5004904 
Sec.01 

สัมมนาทางการ
เกษตร 
 

10  
(52.63) 

5 
(26.32) 

4 
 

(21.05) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

5074409 
Sec.04 

 

เครื่องดื่ม 5 
(71.43) 

2 
(28.57) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

7 7 

5163401 
Sec.01 

หลักการไม้ดอกไม้
ประดับ 

12 
(63.16) 

7 
(36.84) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

5173404 
Sec.01 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชเพื่อการเกษตร 

0 
(0.00) 

3 
(15.79) 

5 
(26.32) 

5 
(26.32) 

6 
(31.58) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5183609 
Sec.01 

การผลิตปศสุัตว์
อินทรีย์ 

2 
(25.00) 

4 
(50.00) 

2 
(25.00) 

0  
(0.00) 

1 
(12.50) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

8 8 

GEL0201 
Sec.01 

ภาษาอังกฤษในโลก
ปจัจุบนั 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 
(100.0

0) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 2 

GEL0202 
Sec.01 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงาน 

2 
(100.0

0) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 2 

GEL0301 
Sec.01 

ภาษามาเลย์เพื่อการ
สื่อสาร 

1 
(1000.

00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

ภาคการศึกษาที่ 3 
4131009 
Sec.01 

ฟิสิกส์ทั่วไป 0 
(00.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

4202201 
Sec.01 

เคมีวิเคราะห์ 1 0 
(00.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

4571211 
Sec.01 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0 
(00.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

GEL0202 
Sec.01 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทำงาน 

0 
(00.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

GES0501 
Sec.01 

วิเคราะห์การคิด 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 0 

614240 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1552608 
Sec.01 

ภาษา อังกฤษ
สำหรับเทคโนโลยี 
การเกษตร 

6 
(31.58) 

5 
(26.32) 

3 
(15.79) 

3 
(15.79) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

17 17 

4333406 
Sec.01 

พันธุศาสตร์ทั่วไป 2 
(10.00) 

4 
 

(20.00) 

4 
(20.00) 

5  
(25.00) 

3 
(15.00) 

1 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(5.00) 

22 21 

5003110 
Sec.01 

เกษตรเพื่อชุมชน 16 
(80.00) 

3 
(15.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

19 19 

5083302 
Sec.01 

โรคพืชและการ
ควบคุม 
 

2 
(10.00) 

1 
 (5.00) 

4 
(20.00) 

6 
(30.00) 

3 
(15.00) 

2 
(10.00) 

1 
(5.00) 

1 
(5.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

20 19 

5112102 เทคโนโลยีการให้น้ำ 9 6 5 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 20 20 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

Sec.01 แก่พืช (45.00)  
(30.00) 

(25.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

5163101 
Sec.01 

สรีรวิทยาการผลิต
พืช 

0 
(0.00) 

3 
 

(15.00) 

1 
(5.00) 

15 
(75.00) 

1 
(5.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

20 20 

5173101 
Sec.01 

วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์ 2 
(10.00) 

3 
 

(15.00) 

11 
(55.00) 

3 
(15.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(5.00) 

20 20 

ภาคการศึกษาที่ 2 
5003802 
Sec.01 

การเตรียมฝึกประสบ 
การณ์วิชา 
ชีพเกษตร 
ศาสตร ์

6  
(75.00)  

1 
(12.50)  

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(12.50) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

8 7 

5003901 
Sec.01 

ปัญหาพิเศษทาง
การเกษตร 1 

6  
(75.00) 

1  
(12.50) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
 

(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

8 7 

5004912 
Sec.01 

สถิติเพื่อ การวิจัย
ทางการเกษตร 

0 
(0.00) 

1  
(5.56) 

12 
(66.67) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

5 
(27.78) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

18 13 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5074409 
Sec.04 

เครื่องดื่ม 0 
(0.00) 

1 
 

(100.0
0) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

1 1 

5163501 
Sec.01 

หลักการไม้ผล 0 
(0.00) 

7  
(38.89) 

3  
(16.67) 

7  
(38.89) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(5.56) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

18 17 

5173203 
Sec.01 

วิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียวผลิตผลพชื
สวน 

6  
(33.33) 

1 
 (5.56) 

8  
(44.44) 

2  
(11.11) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
 (5.56) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

18 17 

5173301 
Sec.01 

การปรับปรุงพนัธุ์พชื
เบื้องต้น 

3  
(16.67) 

3  
(16.67) 

6 
 

(33.33) 

5  
(27.78) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(5.56) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

18 17 

5173601 
Sec.01 

 

อุตุนิยม วิทยาเพื่อ
การเกษตร 
 

0 
 (0.00) 

1  
(5.56) 

6  
(33.33) 

10 
(55.56) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
 (5.56) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

18 17 

7000390 
Sec.05 

 

การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

10 
(100.0

0) 

0  
(0.00) 

3 
(100.0

0) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

10 10 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

GEL0202 
Sec.02 

 

ภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 

3  
(42.86) 

2  
(28.57) 

1  
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(14.29) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

7 6 

GEL0301 
Sec.01 

 

ภาษามาเลย์เพื่อการ
สื่อสารสื่อสาร 

1 
 

(20.00) 

4  
(80.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

5 5 

ภาคการศึกษาที่ 3 
GEH0402 
Sec.01 

ปรัชญาและศาสนา 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 0 

GEL0101 
Sec.01 

 

ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 0 

GEL0201 
Sec.01 

 

ภาษาอังกฤษในโลก
ปัจจุบนั 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 0 

GEL0302 
Sec.01 

 

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 0 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

GES0701 
Sec.01 

อาหารและ
โภชนาการเบื้องต้น 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 0 

624240 
ภาคการศึกษาที่ 1 

4213305 
Sec.02 

ชีวเคมีทั่วไป 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

3 
 

(18.75) 

2 
 (12.50) 

2 
(12.50) 

4  
(25.00) 

2  
(12.50) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

3 
(18.75) 

16 11 

4331113 
Sec.02 

ชีววิทยาทั่วไป 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

1 
(20.00) 

4  
(80.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

5 5 

4571211 
Sec.03 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0  
(0.00) 

1  
(4.35) 

2  
(8.70) 

1  
(4.35) 

4 
 (17.39) 

4 
(17.39) 

5  
(21.74) 

3  
(13.04) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

3 
(13.04) 

23 17 

5012102 
Sec.01 

ปฐพีวิทยา 3  
(12.00) 

1  
(4.00) 

9 
(36.00) 

4  
(16.00) 

4  
(16.00) 

2 
(8.00) 

2  
(8.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

25 25 

5082105 
Sec.01 

ศัตรูพืชและการ
ป้องกันควบคุม 

5 
 

(20.00) 

11 
(44.00) 

4 
 

(16.00) 

2 
 (8.00) 

2 
 (8.00) 

1 
(4.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

25 25 

5162601 
Sec.01 

พืชไร่เศรษฐกิจ 9  
(36.00) 

8  
(32.00) 

5  
(20.00) 

1  
(4.00) 

1  
(4.00) 

1 
(4.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

25 25 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

GESH201 
Sec.04 

ทักษะชีวิต 2  
(8.00) 

7  
(28.00) 

15 
(60.00) 

1 
(4.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

25 25 

GESL101 
Sec.04 

ภาษาอังกฤษพาไป 9 
 

(75.00) 

2  
(16.67) 

1  
(8.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

12 12 

GESL101 
Sec.08 

ภาษาอังกฤษพาไป 1  
(11.11) 

2  
(22.22) 

1  
(11.11) 

2  
(22.22) 

2  
(22.22) 

1 
(11.11) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

9 9 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4131009 
Sec.02 

ฟิสิกส์ทั่วไป 5 
 

(20.00) 

4 
 

(16.00) 

5  
(20.00) 

5 
 

(20.00) 

5  
(20.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

24 24 

5162301 
Sec.01 

หลักการผลิตผัก 9 
 

(36.00) 

12 
(48.00) 

4  
(16.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

25 25 

5172101 
Sec.01 

หลักการขยายพันธุ์
พืช 
 

4  
(16.00) 

3  
(12.00) 

8 
 

(32.00) 

6  
(24.00) 

4  
(16.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

25 25 

5202101 การประกอบ การ 10 7  4  2 1 0 1  0  0  0  0 0 0 0 25 25 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

Sec.01 ทางธุรกิจเกษตร (40.00) (28.00) (16.00)  (8.00)  (4.00)  (0.00) (4.00) (0.00) (0.00) (0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00) 
GESL102 
Sec.15 

ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 5  
(20.00) 

3 
 

(12.00) 

4  
(16.00) 

3 
 

(12.00) 

3  
(12.00) 

2 
(8.00) 

1  
(4.00) 

3 
 

(12.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

24 24 

GESL103 
Sec.13 

รู้ใช้ภาษาไทย 0  
(0.00) 

3  
(12.00) 

11 
(44.00) 

6  
(24.00) 

5  
(20.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

25 25 

GESL105 
Sec.05 

เฮลโลภาษา
อินโดนีเซีย 

4 
 

(16.00) 

6 
 

(24.00) 

7  
(28.00) 

5 
 (20.00 

3  
(12.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

25 25 

634240 
ภาคการศึกษาที่ 1 
4211113 
Sec.02 

เคมีทั่วไป 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1  
(5.88) 

2  
(11.76) 

8  
(47.06) 

4 
(23.53) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 15 

4211114 
Sec.02 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
 (5.88) 

2  
(11.76) 

7  
(41.18) 

5 
(29.41) 

0 
(0.00) 

2  
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 15 

4331113 
Sec.02 

ชีววิทยาทั่วไป 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1  
(5.88) 

13 
(76.47) 

1 
(5.88) 

0 
(0.00) 

2  
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 15 

4331114 ปฏิบัติการชวีวิทยา 0 1 8  4  2 0 0 2  0 0 0 0 0 0 17 15 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

Sec.02 ทั่วไป (0.00)  (5.88) (47.06) (23.53)  (11.76) (0.00) (0.00) (11.76) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
5161101 
Sec.01 

หลักพืชศาสตร ์ 3 
 

(17.65) 

0  
(0.00) 

6  
(35.29) 

5  
(29.41) 

1  
(5.88) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 15 

GESH201 
Sec.04 

ทักษะชีวิต 2 
 

(11.76) 

6  
(35.29) 

7  
(41.18) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 15 

GESL104 
Sec.05 

 

เฮฮาภาษามาเลย ์ 7  
(41.18) 

7  
(41.18) 

) 

1  
(5.88) 

0  
(0.00) 

) 

2  
(11.76) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 17 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4212513 
Sec.02 

เคมีอินทรีย์ทั่วไป 1  
(9.09) 

2  
(18.18) 

0 
(0.00) 

2  
(18.18) 

4  
(36.36) 

0 
 (0.00) 

2 
 (18.18) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

4362109 
Sec.02 

จุลชีววิทยาทั่วไป 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

9  
(81.82) 

2  
(18.18) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

5121102 
Sec.01 

ทักษะพื้นฐานงาน
ช่างและ
เครือ่งจักรกล

4  
(36.36) 

4  
(36.36) 

3  
(27.27) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดบัคะแนน 

จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ทางการเกษตร 
5181601 
Sec.01 

หลักการผลิตสัตว ์ 3  
(27.27) 

5  
(45.45) 

3  
(27.27) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

GESC401 
Sec.04 

การคิดในยุคดิจิทัล 
 

7 
 

(63.64) 

3  
(27.27) 

1  
(9.09) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

GESC404 
Sec.06 

สุขภาพทันยุค 9 
 

(81.82) 

2  
(18.18) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

GESS302 
Sec.05 

ท้องถิ่นของเรา 7 
 

(63.64) 

3 
(27.27) 

1  
(9.09) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

11 11 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

กลุ่ม 594240 
4202302 

ปฏิบัติการชวีเคมี 
Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

กลุ่ม 604240 
5004805 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเกษตรศาสตร ์

Sec.01 

1/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

-มีสถานการณ์ของโรคระบาด 
COVID-19 ท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถออกฝึกในสถานที่
ที่ได้ติดต่อไว ้
-แต่แรก และได้ย้ายมาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในเขต
พื้นที่จังหวัดสงขลาแทน แต่
การฝึกฯ เป็นไปด้วย 
-ความเรียนร้อย นักศึกษาได้
ประสบการณ์การฝึกฯจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและม ี
-โอกาสที่ดีในการปฏิบัติงาน

ในสถานที่ฝึกต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุม 

ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

Sec.05 
5003109 

มาตรฐานและ
กฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5004902 
ปัญหาพิเศษทาง

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5004909 
สัมมนาทางการ

เกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้

ประดับ 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืชเพือ่การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์

อินทรีย์ 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลก

ปัจจุบนั 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GEL0202 2/2563 ไม่ ตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 
Sec.01 

ผิดปกต ิ จากมคอ. 5  

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการ

สื่อสาร 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

กลุ่ม 614240 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

1. ภูมิความรู้เดิมของนักศึกษา
แต่ละคนแตกต่างกันมาก บาง
คนมีพื้นฐานทางภาษาค่อนข้าง
ดี บางคนอ่อนมาก 
2. การเอาใจใส่ในการเรียนของ
นักศึกษาในการทำงานและการ
มีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น 
ก า ร ส่ ง ช้ิ น ง า น ที่  ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ความตั้งใจในการ
ทำงานและการมีส่วนร่วมและ
การตอบคำถามในช้ันเรียน 
3. ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องในการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษ า  ห ลั งจ า ก ท ร า บ
ค ะ แ น น ท ด ส อ บ ย่ อ ย แ ล ะ
คะแนนสอบกลางภาคแล้ว ยัง
ไม่มีพฤติกรรมเชิงประจักษ์ที่
แสดงออกถึงความตั้งใจที่ เพิ่ม
มากขึ้น 

ไม่มี 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

1/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

นั กศึ กษ าหนึ่ งคนมี ค วาม
จำ เป็ น ต้ อ งถอน ราย วิ ช า
เนื่องจากเกรดเฉลี่ยมีปัญหา 

ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน 

Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5083302 1/2563 ไม่ ตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

โรคพืชและการ
ควบคุม 
Sec.01 

ผิดปกต ิ จากมคอ. 5  

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำ

แก่พืช 
Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 

Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทาง

การเกษตร1 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5004912 
สถิติเพือ่การวิจัยทาง

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

สถานการณ์ COVID-19 ทำ
ให้การวัดผลไม่สามรถดา เนิน
การได้ตามกำ หนด 

ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5173203 2/2563 ไม่ ตรวจสอบ ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

วิทยาการหลังการเก็บ
เก่ียวผลิตผลพชืสวน 

Sec.01 

ผิดปกต ิ จากมคอ. 5  

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชื

เบื้องต้น 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

7000390 
การเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา 
Sec.05 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงานSec.02 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการ

สื่อสารSec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ 
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

กลุ่ม 624240 
4213305 

ชีวเคมีทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5012102 
ปฐพีวิทยา 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

Sec.01 
5082105 

ศัตรูพืชและการ
ป้องกันควบคุม 

Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

พื้นฐานทางฟิสิกส์ของ
นักศึกษามีค่อนข้างน้อย 

ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

2/25623 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์

พืช 
Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทาง

ธุรกิจเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ผิดปกต ิ ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

นักศึกษาไม่เข้าชัน้เรียนและ
ไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่มี 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

Sec.15 
GESL103 

รู้ใช้ภาษาไทย 
Sec.13 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

GESL105 
เฮลโลภาษา
อินโดนีเซีย 
Sec.05 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยา

ทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

1/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 114 

 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาคการศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุทีท่ำให้ผิดปกต ิ มาตรการแกไ้ข 

Sec.02 
4362109 

จุลชีววิทยาทั่วไป 
Sec.02 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่ง

และเครือ่งจักรกล
ทางการเกษตร 

Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GESC404 
สขุภาพทันยุค 

Sec.06 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิน่ของเรา 

Sec.05 

2/2563 ไม่
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบ
จากมคอ. 5 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 
3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
-  

 
4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้นำมาจากตารางสอนใน
ภาคนั้น ๆ) 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาคการศึกษา/
คำอธิบายรายวิชา 

เหตุผลทีไ่ม่เปดิสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

- - - 
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5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

กลุ่ม 594240 
4202302 

ปฏิบัติการชวีเคมี 
Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 604240 
5004801 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเกษตรศาสตร ์

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมาย

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5004902 
ปัญหาพิเศษทาง

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี บทเรียนที่สอนแตละ
สัปดาหไมเปนไปตาม
แนวทางการสอนที่วาง
ไว 

- มีการหยุดการเรียน
การสอนในวันสอนปกติ 
จึงนัดเรียนชดเชย 
- การสอบนําเสนอ
โครงรางปญหาพิเศษ 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

เปนแบบออนไลน
เนื่องจาก 
สถานการณโรคระบาด 
COVID-19 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนําเสนอสัมมนา
แบบการนาํเสนอผาน 
ระบบออนไลน 
รายบุคคล 

เนื่องจากเปนชวงเวลา
ที่มีการระบาดของ 
COVID 19 ทําใหทาง 
มหาวิทยาลยัมีประกาศ
ยกเลิกการเรียนการ
สอน และการสอบ
ปลายภาค จึงได
ปรับเปลี่ยนการ
นําเสนอสัมมนาเป
นการรูปแบบระบบ
ออนไลน รายบุคคล
ของนักศึกษาแตละคน 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้

ประดับ 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืชเพื่อการเกษตร 
Sec.01 

2/256 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลก

ปัจจุบนั 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

Sec.01 
GEL0202 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการ

สื่อสาร 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 614240 
1552608 

ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน 

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่

พืช 
Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

Sec.01 
5003802 

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทาง

การเกษตร1 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทาง

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บ
เก่ียวผลิตผลพชืสวน 

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชื

เบื้องต้น 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

7000390 
การเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา 
Sec.05 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงานSec.02 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการ

สื่อสารSec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 624240 
4213305 

ชีวเคมีทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

1/2563 ไม่มี ไม่มี- ไม่มี 

5012102 
ปฐพีวิทยา 
Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนั

ควบคุม 
Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5162601 
พืชไรเ่ศรษฐกิจ 

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

Sec.04 
GESL101 

ภาษาอังกฤษพาไป 
Sec.04 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

2/25623 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทาง

ธุรกิจเกษตร 
Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

Sec.02 
4211114 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยา

ทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

1/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่ง

และเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร 

Sec.01 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5181601 2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

หลักการผลิตสัตว ์
Sec.01 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

2/2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.00) 

 จากการปรับปรุงวิธีการสอน พบว่าการเรียน
ของนักศึกษาเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสามารถ
คิดเป็น 
ระบบได้มากข้ึน 

กลุ่ม 604240 
5004801 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเกษตรศาสตร ์

Sec.01 

1/2563  ไม่มี - ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
 (4.63) 

 1. นำผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
2. อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหา 
และกลยุทธ์การสอน แล้วน าไปปรับปรุงต่อไป 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

 (4.41 

 - ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
4362109  

จุลชีววิทยาทั่วไป 
Sec.02 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.33) 

 มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาเกษตร โดยมอบหมายงานการประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ในทางด้านการเกษตร จุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคในพืชหรือที่มีความสำคัญทางการเกษตร 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.23) 

 ปรับวิธีการสอน เปิดโอกาสให้ซักถาม สอนให้
ช้าลงกว่าเดิม เพิ่มตัวอย่าง และให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเองมากข้ึน 
เพิ่มการอภิปรายกลุ่มย่อยและจัดการเรียนการ
สอนเป็นกลุ่ ม เพื่ อกระตุ้น ให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการคิดและมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

5003109 
มาตรฐานและ

กฎหมายการเกษตร 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.19) 

 บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานบริการ
วิชาการ และงานวิจัย 

5004902 
ปัญหาพิเศษทาง

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.14) 

 การปรับปรุงภาคบรรยายโดยเนนใหนักศึกษา
ไดมี   สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การตั้ง
คําถามจาก 
อาจารยและตอบคําถามโดยนักศึกษา สวน
ภาคปฏิบัติไดเนนใหนักศึกษาไดคนควาและลง
ปฏิบัติคนควาเอกสารดวยตนเองเพื่อความเข
าใจมากยิ่งขึ้น 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.11) 

 --ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.18) 

 ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา
ในแต่ละบท มอบหมายงานและประเมินผลตาม
ธรรมชาติของนักศึกษารายบุคคล ชี ้แจงเกณฑ์
การประเมินงานที่มอบหมายให้ชัดเจน แจ้ง
นักศึกษาที่ส่งงานยังไม่ครบและติดตามให้ส่ง
งาน และแจ้งคะแนนสอบกลางภาคและคะแนน
เก็บรวมระหว่างภาคให้ผู้ เรียนทราบเป็น เปิด
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
โอกาสให้นักศึกษามีการปรับปรุงการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการหลากหลายและแจก
เอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้าก่อนคาบ
เรียน และปรับปรุงการก าหนดค่าคะแนนใน
การตัดเกรดให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มตลอดจน 
ธรรมชาติของเนื้อหาในแต่ละบท 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้

ประดับ 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.43) 

 1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในบทปฏิบัติการ 
2 ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้มีความ
ทันสมัยและผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหารายวิชาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืชเพื่อการเกษตร 
Sec.01 

2/256 มี 
ระดับมาก 
 (4.16) 

 อาจารย์อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเรียน
แบบใช้การแก้ปัญหามากขึ้น กำหนดงานอ่าน
เส ริ ม ต ำ ราม าก ขึ้ น ก ำห น ด กิ จ ก รรม บ ท
ปฏิบัติการนอกห้องเรียนให้หลากหลายขึ้น และ
ตกลงข้อลงโทษให้มากข้ึน 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์

อินทรีย์ 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.36) 

 --ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลก

ปัจจุบนั 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.22) 

 ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบรายละเอียด
ของวิชาและผลการจัดการเรียนรูในปการศึกษา
ที่ผานมา ตลอดจนแผนการดําเนินการในป
การศึกษานี้ 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงาน 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.55) 

 1. มีการจัดวางแผนงานเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบมากขึ้น มีวิธีการสอนหลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
2. มีการอธิบาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่ อรับทราบ
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
รายละเอียดของวิชาและผลการจัดการเรียนรู้ใน
ป ี
การศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนแผนการด าเนิน
การในปีการศึกษานี้ 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการ

สื่อสาร Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.59) 

 --ไม่มี 

กลุ่ม 614240 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.52) 

 1. ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้
เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผู้เรียน 
โดยการลดและเพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่เห็นว่าเป็น
ปัญหาในการเรียนในภาคเรียนนี้  เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน 
2. ป รับการเรียนการสอน ให้ ใช้ วิ ธีก ารที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไป
ใช้ได้จริง 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.54) 

 ปรับเนื้อหาของทฤษฎีให้กระชับขึ้น ทันต่อ
เหตุการณ์และความก้าวหน้าของความรู้และ
เทคโนโลยี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.55) 

 1. ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้
เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผู้เรียน 
2. การกำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจน
และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.54) 

 - ปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน
และบทปฏิบัติการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่

พืช Sec.01 

1/2563 - ไม่มี  - ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.62) 

 - ปรบัเนื้อหาภาคบรรยายใหเหมาะสมและ
เพิ่มเติมงานวิจัยในดานสรีรวิทยาการผลิตพชื 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.60) 

 - ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้
เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผู้เรียน 
- การกำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจน
และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

5003802 
การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.89) 

 การปรับปรุงภาคปฏิบัติไดเนนใหนักศึกษาไดลง
มือปฏิบัติดวยตนเองและมีอุปกรณทางวิชาการ
มากข้ึน 
เพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

5003901 
ปัญหาพิเศษทาง

การเกษตร1 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.84) 

 การปรับปรุงภาคบรรยายโดยเนนใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การตั้ง
คําถามจาก 
อาจารยและตอบคําถามโดยนักศึกษา สวน
ภาคปฏิบัติไดเนนใหนักศึกษาไดคนควาและลง
ปฏิบัติคนควาเอกสาร 
ดวยตนเองเพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทาง
การเกษตร Sec.01 

2/2563  ไม่มี --ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.18) 

 ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา
ในแต่ละบท มอบหมายงานและประเมินผลตาม
ธรรมชาติของนักศึกษารายบุคคล ชี ้แจงเกณฑ์
การประเมินงานที่มอบหมายให้ชัดเจน แจ้ง
นักศึกษาที่ส่งงานยังไม่ครบและติดตามให้ส่ง
งาน และแจ้งคะแนนสอบกลางภาคและคะแนน
เก็บรวมระหว่างภาคให้ผู้เรียนทราบเป็น เปิด
โอกาสให้นักศึกษามีการปรับปรุงการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการหลากหลายและแจก
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
เอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้าก่อนคาบ
เรียน และปรับปรุงการก าหนดค่าคะแนนใน
การตัดเกรดให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มตลอดจนธรรมชาติของ
เนื้อหาในแต่ละบท 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.56) 

 การปรับปรุงภาคบรรยายโดยเนนใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การตั้ง
คําถามจาก 
อาจารยและตอบคําถามโดยนักศึกษา สวน
ภาคปฏิบัติไดเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติด
วยตนเองเพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บ
เก่ียวผลิตผลพชืสวน 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.59) 

 ปรับการเรียนให้มีการปฏิบัติมากขึ้นและ
มอบหมายงานให้ศึกษาด้วนตนเองเพิ่มขึ้น 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชื

เบื้องต้น 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.60) 

 บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานบริการ
วิชาการ และงานวิจัย 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.55) 

 การปรับปรุงภาคบรรยายโดยเนนใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การตั้ง
คําถามจาก 
อาจารยและตอบคําถามโดยนักศึกษา สวน
ภาคปฏิบัติไดเนนใหนักศึกษาไดลงมือคนควาด
วยตนเอง และมีการศึกษาดูงานเพื่อความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น 

7000390 
การเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา 
Sec.05 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.41) 

 การติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ
ล่วงหน้า เพื่อขอข้อมูลตำแหน่งงานและโจทย์
วิจัยสำหรับนำมาพิจารณาคัดเลือกและจัดสรร
นักศึกษาไปในแต่ละสถานประกอบการตาม
ความเหมาะสม จากนั้นมีการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาแต่ละคนให้สอดคล้องกับงาน
ตามที่สถานประกอบการแจ้งมา 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
GEL0202 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงานSec.02 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.65) 

 ควรใช้วิธีการสอนแบบเรียนในห้องเรียนเป็น
หลัก และเรียนออนไลน์อย่างเหมาะสม ขึ้นกับ
เนื้อหา 
และเวลา ไม่ควรเป็นออนไลน์ 100% และควร
ป รับ กิ จกรรมที่ ฝึ กทั กษ ะด้ านการฟั ง ให้
เหมาะสมควบคู่กับทักษะการพูด 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการ

สื่อสารSec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.59) 

 --ไม่มี 

กลุ่ม 624240 
4213305 

ชีวเคมีทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.32) 

 - เพิ่มเติมกิจกรรมในชั้นเรียน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนใหมากข้ึน 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

1/2563  - ไม่มี เพิ่มเติมความรพูื้นฐาน และเทคนิคดาน
ชีววิทยาใหกับนักศึกษาใหมากข้ึนและกระตุ
นใหนักศึกษามี 
ความกระตือรือรนในการเรียนใหมากข้ึนรวมทั้ง
เนนย้ําใหนักศึกษาอานหนังสือเตรียมตัวมาก
อนลวงหนา 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

1/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.01) 

 เพิ่มการฝึกท าแบบฝึกหัดด้วยตวัเอง ท าเป็น
กลุ่มเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด
และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 

5012102 
ปฐพีวิทยา 
Sec.01 

1/2563  ไม่มี - ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการ
ป้องกันควบคุม 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.16) 

 - ปรับปรุงเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน
และบทปฏิบัติิการให้เขา้กบั สถานการณ์
ปัจจุบนั 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

1/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.18) 

 - ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

1/2563  ไม่มี มีการจัดท าแผนการสอน/กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแตล่ะกลุ่ม 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

1/2563  ไม่มี - ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

1/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.42) 

 1. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงออก
ทางการเรียนมากข้ึน (นาํเสนอผลงาน)  
2. ใหนักศึกษาฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ให
มากข้ึน โดยอาจารยเตรียมเอกสารการสอน
เพิ่มเติม  
3. จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการศึกษาคนคว
าความรทูางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่
เรียนรภูายนอกหองเรียนดวยตัวของนักศึกษา
เอง (Self-study) 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.58) 

 จากที่ดำเนนิการสอนพบวา่แบบฝึกหัดท้ายบท
อาจยากไปสำหรับนักศึกษาบางคน ดังนัน้ใน
การ 
สอนคร้ังต่อไปจะต้องมีการทดสอบพื้นฐานการ
เรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เพื่อจะได้
มอบหมายให้ 
นักศึกษาไดฝ้ึกทำโจทย์ที่ตรงตามศักยภาพของ
แต่ละคน 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

2/25623 มี 
ระดับมาก 
 (4.32) 

 - ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.35) 

 ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนใหมีความ
ทันสมัยและผเูรียนเขาใจในเนื้อหารายวิชาไดดี
ยิ่งขึ้น 

5202101 
การประกอบการทาง

ธุรกิจเกษตร 
Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.48) 

 1. ในการเรียนการสอนมีการปรับวิธีการสอน 
เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า จัดอภิปราย
กลุ่มย่อย 
การนำเสนอ และการตั้งคำถามแลกเปลี่ยน
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
ความรู้ระหว่างนักศึกษาในชัน้เรียน และ
อาจารย์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นสือ่กลางในการ
สอนเพือ่นักศึกษาให้เห็นภาพของการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมากยิ่งขึ้น 
2. ในรายวิชานี้ทำการบูรณาการเรียนการเข้า
กับการวิจัย โดยการให้นักศึกษาการวิเคราะห์
และ 
กระบวนการวิจัยทางการตลาดที่จำเป็นสำหรับ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและ
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้งานวจิัยที่เก่ียวข้องใน
ธุรกิจเกษตรและเหมาะสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
3. ในรายวิชานี้ทำการบูรณาการเรียนการเข้า
กับวัฒนธรรม โดยใช้ธุรกิจเกษตรในท้องถิ่นเป็น 
กรณีศึกษาในการเรียนการสอนตามทฤษฎีและ
เนื้อหาสาระต่างๆ ของรายวิชา 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.24) 

 1. มีการจัดวางแผนงานเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบมากข้ึน มีวิธีการสอนหลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ และสื่อการสอนที่มปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
2. มีการอธิบาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน
เพิ่มมากขึ้น เพือ่ให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. มีการประชุมอาจารยผ์ู้สอนเพื่อรับทราบ
รายละเอียดของวิชาและผลการจัดการเรียนรู้ใน
ป ี

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

2/2563 มีระดับมาก 
 (4.28 

 ปรับวิธีการสอน อธบิายเนื้อหาให้ละเอียดขึ้น 
และกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

2/2563 มีระดับ 
มากที่สุด 
(4.61) 

 - ไม่มี 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
กลุ่ม 634240 

4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

1/2563 มีระดับ 
มากที่สุด 
(4.65) 

 - เสนอและวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาทุก 5 ป ี

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

1/2563 มีระดับ 
มากที่สุด 
(4.69) 

 - ปรับเกณฑ์คะแนนสอบให้น้อยลงเพิ่มคะแนน
ปฏิบัติและปรับปรุงในสว่นของเนื้อหาบางส่วน 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

1/2563  ไม่มี - เพิ่มเติมความรพูื้นฐานและเทคนิคด้าน
ชีววิทยาใหกับนักศึกษาใหมากข้ึนและกระตุ
นใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียน
ให้มากข้ึนรวมทั้งเนน ย้ำใหนักศึกษาอ
านหนังสือเตรียมตัวมากอนลวงหนา 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยา

ทั่วไป 
Sec.02 

1/2563  ไม่มี - ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

1/2563 มีระดับ 
มากที่สุด 
(4.53) 

 - ปรับเนื้อหาภาคบรรยายใหเหมาะสมและ
เพิ่มเติมงานวิจัยในดานหลักพชืศาสตร 

GESH201 
ทักษะชีวิต  
Sec.04 

1/2563  ไม่มี ใช้ระบบ LMS ในการจัดการเรยีนการสอน 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

1/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.43) 

 ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับระยะเวลา 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.74) 

 1. น าผลทีไ่ด้จากการประเมินของนักศึกษามา
ปรบัปรุงประสิทธิภาพของรายวชิา 
2. อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบทบทวนเนื้อหา 
และกลยุทธ์การสอน แล้วน าไปปรับปรุงต่อไป 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.44) 

 มอบหมายงานการศึกษาค้นควา้ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาเกษตร โดยมอบหมายงานการประยุกต์ใช ้
จุลินทรีย์ในทางดา้นการเกษตร จุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคในพืชหรือที่มีความสำคัญทางการเกษตร 
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รหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 

ภาค/ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
5121102 

ทักษะพื้นฐานงานชา่ง
และเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร 

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.32) 

ไม่มี --ไม่มี 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

2/2563 มี 
ระดับมาก 
 (4.25) 

 --ไม่มี 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

2/2563 มี 
ระดับมาก

ที่สุด 
(4.60) 

 ปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ โดยปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณป์ัจจุบนั 
ที่เกิดขึ้น และปรับวธิีการเรียนแบบ team 
based learning กระตุ้นนักศึกษาให้เรียนรู้
ด้วยตัวเองร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่ม
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

2/2563  ไม่มี --ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

2/2563 มี 
ระดับมาก 

(4.18) 

 - ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 133 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 604240   

5004801 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004902 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 614240   

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

. นักศึกษาบางคนเข้าเรียนสาย  
 

จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มข้อตกลงพิเศษ
โดยให้นักศึกษาคนนั้นมารับอุปกรณ์
การเรียนการสอนก่อนเข้าชั้นเรียน
และส ร้ า งข้ อ ตกล ง เพิ่ ม เติ ม เป็ น
รายบุคคล 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

- ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด 2 คร้ัง
เท่ากับ 1 ขาด ถ้า 
ขาดเรียน 4 ครัง้จะเป็นผูไ้้ม่มีสทิธิ์สอบ 
 

- การเลือกทีมให้นักศึกษาเป็นผู้เลือก
เอง 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลติผล

พืชสวน 
Sec.01 

- ให้นักศึกษาเห็นความจำเป็นและสำคํญ
ของการอ้างอิง 
เอกสารที่ถูกต้อง 
- นักศึกษาบางคนเข้าเรียนสายและส่งงาน

ข้อเสนอแนะ 
- นักศึกษาที่ส่งงานลา่ชา้จะถูกตดั
คะแนน 
- ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด2 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ล่าชา้กว่า 
กำหนด 

คร้ังเท่ากับ 1 ขาด ถ้าขาดเรียน4 คร้ัง
จะเป็นผูไ้ม่มีสทิธิ์สอบ 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชืเบื้องต้น 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

7000390 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 624240   

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี เนนใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก
และกลาคิด พรอมกวดขันเรื่องความ
รับผิดชอบในการเรียนการ       ส
งงานแสดงใหเห็นคุณคาของคะแนน
เก็บสะสม และฝกใหนักศึกษาใช
วิ ธี ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล ที่ มี ค ว า ม
หล าก หล ายก าร เรี ยน ออน ไลน  
นักศึกษาขาดความสนใจอยางมากต
องเนนกิจกรรมมากข้ึน 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

Sec.03 

5012102 
ปฐพีวิทยา 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนัควบคุม 

Sec.01 

ไม่มี นักศึกษาท่ีส่งงานล่าช้าจะถูกตัดคะแนน 

- ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด 2 
ครั้งเท่ากับ 1 ขาด ถ้าขาดเรียน 4 ครัง้
จะเป็นผู้ไ้ม่มีสิทธ์ิสอบ 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

1. นักศึกษาบางคนทำงานพิเศษ เพื่อส่ง
เสียตนเองเรียนหนังสือทำให้มีปัญหาใน
เรื่องเวลาเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หรือ
นั ก ศึ ก ษ าบ า งค น มี พื้ น ค ว าม รู้ ท า ง
ภาษาอังกฤษน้อย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ 
2.นักศึกษาบางส่วนมีความรับผิดชอบน้อย 
มาเรียนสาย 

1.นักศึกษากลุ่ มนี้ จึ งต้องให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นพิ เศษ  หรือหาทาง
ช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป 

 

2.จึงใช้วิธีการเช็คชื่อเพื่อให้นักศึกษา
ตื่นตัว และ       จำเป็นต้องสั่งงาน 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 

Sec.01 
 

ไม่มี ไม่มี 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

ไม่มี ไม่มี 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

ไม่มี ไม่มี 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

นกัศึกษาบางกลุ่มต้งัใจเรียนเป็ นอย่างดี 
แต่มีบาง 
กลุ่มมีการเขา้ในช้นั เรียนไม่ตรงต่อเวลา 
 

แนวทางแกไ้ข 
นักศึกษาที่มาเรียนตรงต่อเวลาจะมี
การนับแต้ม 
คะแนนสะสมไว้เป็ นการพิจารณาการ
พิเศษ 
ส าหรับนักศึกษาที่มาเรียนสายจะมี
มาตรการ 
เช็คชื่อขาดในคาบเรียนนน้ 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

นักศึกษาหลายคนขาดระเบียบวนิัย และ
ขาดความรับผดิชอบตอการเรียน 
เนื่องจากมีบางสัปดาห 
ที่ไมมาเรียนโดยไมแจงใหอาจารยผูสอน
ทราบลวงหนา 

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่งและ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

ไม่มี ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา  Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความรู้ 
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 604240   

5004801 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

-นักศึกษามีความแตกต่าง ในส่วนของพื้น
ฐานความรู้อย่างชัดเจน  
 

โดยแบ่งเปน็ 3กลุ่ม กลุ่มแรกสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกกลุ่มค่อนข้าง
ช้า แต่สามารถเรียนรู้ได้ และกลุม่
สุดท้ายเรียนรูช้้าและไม่ใส่ใจทีจ่ะ
เรียนรู ้

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

นักศึกษามีพื้นฐานความรคูอนขางนอย 
เรียน 

การเรียนการสอนตองพยายามอธิบาย
หลายๆ ครั้ง รวมทั้งพยายามใหมี
การศึกษาในหองเรียนเปนกลมุ 
ยอยและมีกิจกรรมทําระหวางคาบ 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ในรายชั่วโมงไม่มีการทำแบบทดสอบหลัง
เรียน/ 
เนื่องจากเวลาสอนจำกัด 
 

ใช้วิธีการนัดสอบย่อยนอกเหนือ
ชั่วโมงสอน/ มีการ 
สรุปเนื้อหาและซักถามความเข้าใจใน
ท้ายชั่วโมง 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

นศ.ส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทาง
คณติศาสตร์น้อย  
 

ทำให้การเรียนการสอนต้องปูพืน้ฐาน
ลงไปถึงในระดบัประถม มัธยม ถึงจะ
ต่อยอดมาทำความเข้าใจกับเนื้อหา
ปัจจุบนั ภายในเวลาที่จำกัด 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004902 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

Sec.01 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เคร่ืองดื่ม 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

Sec.01 

เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ 
นักศึกษาไม่มีความ 
ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร ไม่ยอมเปิดกล้อง และ
ใช้เวลาเรียนไปกับการเดินทาง หรือทา
กิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียน จึง
ทาให้ตามบทเรียนไม่ทนั และท างานส่งมา
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของชิน้งาน  
 

แก้ไข 
ปัญหาโดยการ บันทึกวิดิโอการสอน 
และอัพโหลดวิดิโอให้ทบทวน
ย้อนหลัง และประกาศชี้แจง
รายละเอียดชิน้งานให้อีกครั้งทั้ง
ช่องทาง facebookและ 
google classroom 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 614240   
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1. นักศึกษาไม่ค่อยมีความกระตอืรือร้นต่อ
การเรียน บางคน 
ชอบนำโทรศัพท์มาไวบ้นโต๊ะเรียน ทำให้
ขาดสมาธิในการเรียน  
2. นักศึกษาไม่มีความพยายามในการเรียน 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนน้อยมาก  

1.ผู้สอนจึงต้องให้เก็บโทรศัพท์ไว้ใน
กระเป๋าเท่านัน้ 

2.จึงสร้างแรงจูงใจโดยการให้กำลังใจ
แก่นักศึกษาที่พยายามพูดและตอบ
คำถามในชั้นเรียน ซึ่งจะมีคะแนน
พิเศษให้   

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

นักศึกษาไม่กลา้พูดแสดงความคดิเห็น 
หรือแม้แต่ 
การนั่งเรียนแถวหน้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน 
- พยายามให้นักศึกษาได้ปฏบิัตดิ้วย
ตนเอง 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Sec.01 

ใช้เวลานานในการตรวจสอบ การเรียนรู้
ของนักศึกษา 

ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลติผล

พืชสวน 
Sec.01 

ใช้เคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการไมค่ล่อง 
- นักศึกษาขาดทักษะในการนำเสนอภาษ
ไทยไม่คล่อง 

ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์คอยชี้แนะ และให้ฝึกปฏิบัติ
มากข้ึน จะชว่ย 
แก้ปัญหาได ้

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชืเบื้องต้น 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

7000390 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Sec.02 

เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ 
นักศึกษาไม่มีความ 
ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร ไม่ยอมเปิดกล้อง และ
ใช้เวลาเรียนไปกับการเดินทาง หรือท า
กิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียน จึงท 
าให้ตามบทเรียนไม่ทัน และท างานส่งมา
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของชิน้งาน  

แก้ไขปัญหาโดยการ บันทึกวิดโิอการ
สอน และอัพโหลดวดิิโอให้ทบทวน
ย้อนหลัง และประกาศ 
ชี้แจงรายละเอียดชิ้นงานให้อีกคร้ังทั้ง
ช่องทาง facebookและgoogle 
classroom 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

กลุ่ม 624240   

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.02 

นักศึกษามีพื้นฐานความรคูอนขางนอย 
 

การเรียนการสอนตองพยายามอธิบาย
หลายๆ ครั้ง รวมทั้งพยายามใหมี
การศึกษาในหองเรียนเปน 
กลุมยอย และมีกิจกรรมทําระหวา
งคาบ 
เรียน 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

นักศึกษาหลายคนขาดระเบียบวินัย และ
ข าด ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ก า ร เรี ย น 
เนื่องจากมีบางสัปดาหที่ไมมาเรียนโดยไม
แจงใหอาจารยผสูอนทราบลวงหนา ในการ
เรียน 
ออนไลนนักศึกษาบางคนไมมีความพรอม 

ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

- นศ .ขาดการทบทวนบทเรียน ไม่ท ำ
แบบฝึกหัด  
 

-อ า จ า ร ย์ ค ว ร ใ ห้ น ศ . มี ค ว า ม
กระตือรือร้นในการเรียนให้มากข้ึน 

5012102 
ปฐพีวิทยา 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนัควบคุม 

Sec.01 

นักศึกษาบางคนเขียนภาษาไทย การ
นำเสนอภาษไทยไม่คล่อง 

อ า จ า ร ย ค์ อ ย ช้ี แ น ะ แ ล ะ ใ ห้
ฝึกปฏิบตัิมากขึ้น จะช่วย 

แก้ปัญหาได้ 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

นักศึกษายังไม่ให้เวลากับการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติมมากนัก 

ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

1.นักศึกษาบางคนไม่มีความมั่นใจใน
ตนเอง คิดว่าตนเอง 
ไม่มีความรู้ จึงไม่ตอบค าถามครู 

1.จึงต้องให้กำลังใจให้คำชมเม่ือตอบค 
าถามได้เปน็ตน้ ส่วนนักศึกษาทีต่ั้งใจ
เรียนอยู่แล้วและมีความกระตือรือร้น
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

2.นักศึกษาบางคนประเมินตนเองว่าไม่
ถนัด ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อมอบหมาย
ให้ท างานกลุ่มก็จะผลักภาระให้เพื่อนที่เก่ง
กว่ารับผิดชอบทำงาน 

ก็จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 
2. ดังนั้นจึงให้นักศึกษาเลือกท างาน
เป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ ที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ
เดยีวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และให้
ช่วยกันท างานอย่างแท้จริงโดยผู้สอน
คอยให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ 
นักศึกษาไม่มีความ 
ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร ไม่ยอมเปิดกล้อง และ
ใช้เวลาเรียนไปกับการเดินทาง หรือท า
กิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือจากการเรียน จึงท 
าให้ตามบทเรียนไม่ทัน และท างานส่งมา
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของชิน้งาน  

แก้ไขปัญหาโดยการ บันทึกวิดโิอการ
สอน และอัพโหลดวดิิโอให้ทบทวน
ย้อนหลัง และประกาศชี้แจง
รายละเอียดชิน้งานให้อีกครั้งทั้ง
ช่องทาง facebookและgoogle 
classroom 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ผู้เรียนขาดทักษะการค้นคว้า 
 

-ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมทาง 
อินเตอร์เน็ต และแหล่งอ่ืนๆ 
-เน้นให้ทําแบบฝึกหัดรายกลุ่ม 
- จัดนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

นักศึกษายังไม่ให้เวลากบัการศึกษาค้นควา้
ความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มเติมมากนัก 

ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

- นักศึกษามีความแตกต่าง ในสว่นของพื้น
ฐานความรู้อย่างชัดเจน  
 

โดยแบ่งเปน็ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกกลุ่มค่อนข้าง
ช้า แต่สามารถเรียนรู้ได้ และกลุม่
สุดท้ายเรียนรูช้้าและไม่ใส่ใจทีจ่ะ
เรียนร 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

ในรายชั่วโมงไม่มีการทำแบบทดสอบหลัง
เรียน/เนื่องจากเวลาสอนจำกัด และใช้

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

Sec.02 วิธีการนัดสอบย่อยนอกเหนือชั่วโมงสอน/ 
มีการสรุปเนื้อหาและซักถามความเข้าใจใน
ท้ายชั่วโมง 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่งและ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

- นักศึกษายังรอบรู้ไม่กว้างขวางพอ
อาจารย์ต้องคอยชี้แนะและให้คำแนะน า 

ไม่มี 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

ไม่มี ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา 
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 604240   

5004801 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

นศ. มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้น
เรียนน้อย นศ.ที ่
ตอบได้ก็จะเปน็คนเดิม  

อาจารย์ควรกระตุ้นให้ นศ.ได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

-การอภิปรายกลุ่มมักไม่ได้ความคิดเห็น
เนื่องจากนักศึกษาไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

 

ข้อเสนอแนะ 
-ต้องคอยกระตุ้น และควรมีการให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านการ
แสดงทัศนะเป็นรายบุคคล 

5004902 
ปญัหาพิเศษทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 

Sec.01 

ผูเรียนสวนใหญคนควาขอมูลจากอินเตอร
เน็ต ทํา ใหยังขาดทักษะในการอางอิงแหล
งขอมูลที่หลากหลาย 

ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

Sec.01 

นักศึกษาไม่คิดไม่ตอบรอคาตอบที่ถูกต้อง
จากผู้สอนเพียง 
อย่างเดียว อีกทั้งไม่ตั้งใจทาแบบฝึกหัด
ท้ายบท บางคนทา 
โดยไม่อ่านโจทย์ หรือลอกเพื่อน 
 

แก้ปัญหาโดย ไม่อนุญาตให้ น.ศ.ออก
จากคลาสรูม จนกว่าจะทาแบบฝึกหัด
ได้คะแนนผา่นคร่ึงหนึ่งของคะแนน
เต็ม และให้เกียรติบัตรแสดงคะแนน
เพื่อ 
เสริมแรงจูงใจ 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 614240   

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1. นักศึกษาไม่ค่อยคิด ไม่ตอบ รอคำตอบ
ที่ถูกต้องจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ทำให้ดู
เหมือนว่าครูไม่อธิบาย 
ไม่ชอบกระบวนการเรียนแบบคิดค้นหา
คำตอบเอง 

แก้ ปั ญ หา โดย  ควรกำหนด ให้ มี
นักศึกษาแต่ละห้องไม่ควรเกิน 30 คน
เพื่อผู้สอนจะสามารถจัดระบบการ 
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถตอบคำถามและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5163101 ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

สรีรวิทยาการผลิตพืช 
Sec.01 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลติผล

พืชสวน 
Sec.01 

-นักศึกษาไม่กลา้พูดแสดงความคิดเห็น 
-ขาดทักษะเชิงบูรณาการศาสตร์สากลและ
ศาสตร์ท้องถิน่ 

ข้อเสนอแนะ 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงความ
คิดเห็นมากข้ึน 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชืเบื้องต้น 

Sec.01 

-การอภิปรายกลุ่มมักไม่ได้ความคิดเห็น
เนื่องจากนักศึกษาไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
-ต้องคอยกระตุ้น และควรมีการให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านการ
แสดงทัศนะเป็นรายบุคคล 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

7000390 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Sec.02 

ักศึ กษ าไม่คิ ด ไ ม่ตอบ ร อค าตอบที่
ถูกต้องจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งไม่
ตั้งใจท าแบบฝึกหัดท้ายบท บางคนท า
โดยไม่อ่านโจทย์ หรือลอกเพื่อน 
 

แก้ปัญหาโดย ไม่อนุญาตให้ น.ศ.ออก
จากคลาสรูม จนกว่าจะท าแ บ บ ฝึ 
ก หัดได้ ค ะ แ น น ผ่ า น ครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม และให้เกียรติบัตร
แสดงคะแนนเพื่อเสริมแรงจูงใจ 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 624240   

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

- นศ. มีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
น้อย  

 

-อาจารย์ควรกระตุ้นให้ นศ.มีส่วนร่วม
มากข้ึน 

5012102 
ปฐพีวิทยา 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนัควบคุม 

Sec.01 

นักศึกษาไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น 
หรือแม้แต่การนั่งเรียนแถวหนา้ 

ให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงความคดิ
เห็นมากขึ้น 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนกล่าวคือ ไม่คิด ไม่ตอบค าถาม แต่จะ
รอค าตอบจากผู้สอนเพียงอยา่งเดียว 

ดังนั้นจงึตั้งข้อตกลงในชั้นเรียนว่าหาก
ใครตัง้คำถาม หรือตอบคำถามก็จะได้
คะแนนการมีสว่นร่วมในชั้นเรียน การ
ตอบคำถามให้ตอบตามความเข้าใจ 
ไม่จำเปน็ว่าต้องตอบคำถามได้ถกูต้อง
เสมอไป หรือกระตุ้นให้นักศึกษาใช้
พจนานุกรมออนไลน์หาความหมาย
ของคำที่ไม่รู้ความหมายหรือไมคุ่้นเคย 
และให้นักศึกษาจดค าศัพทล์งในสมุด
และส่งสมุดคำศัพท์เปน็คะแนนช่วย 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

นักศึกษ าไม่คิด ไม่ต อบ ร อค าตอบที่
ถูกต้องจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งไม่
ตั้งใจท าแบบฝึกหัดท้ายบท บางคนท า
โดยไม่อ่านโจทย์ หรือลอกเพื่อน 
เกียรติบัตรแสดงคะแนนเพื่อ 
เสริมแรงจูงใจ 

แก้ปัญหาโดย ไม่อนุญาตให้ น.ศ.ออก
จากคลาสรูม จนกว่าจะท าแ บ บ ฝึ 
ก หัดได้ ค ะ แ น น ผ่ า น 
คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม และให้ 

GESL103 ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

รูใ้ช้ภาษาไทย 
Sec.13 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

นักศึกษาส่วนมากมีการคิดวิเคราะห์อย่าง
ไม่เป็น 
ระบบ 

ไม่มี 

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

-นักศึกษาบางคนไมคอยกลาแสดงความ
คิดเห็น 

ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 

Sec.02 

-นักศึกษาบางคนไม่ค่อยกล้าแสดงความ
คิดเห็น 
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะพืน้ฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคนกล้าแสดง
ความคิดเห็น 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

นักศึกษาได้มสี่วนร่วมใน การคิดวิเคราะห์
โจทย์ปัญหาต่าง ๆ 
และบางส่วนสามารถอธิบายให้นักศึกษา
คนอ่ืนเข้าใจจนสามารถคิดวิเคราะห์เองได ้

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่งและ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

-นักศึกษายังคงไม่ตระหนักเพื่อแสวงหา
ความรูเ้พื่อพัฒนาชีวิตของตนเองมากพอ  

อาจารย์จึงต้องคอยป้อนเนื้อหาให้ 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

ไม่มี ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 604240   

5004801 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกษตรศาสตร์ 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

- นักศึกษาบางส่วน ไม่กลา้แสดงออกและ
ไม่มีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบคำาถาม
และทำาแบบฝึกหัดในชัน้เรียน 

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

การทำงานกลุ่มไม่สามารถประเมินความ
เข้าใจได้ทั่วถึง 
เนื่องจากนำเสนอในภาพรวม// 
 

การแก้ปัญหาจัดให้สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมมีการแบ่งความรับผิดชอบกัน
ชดัเจน และในการนำเสนอ มีการ
ซักถามความเข้าใจในเนื้อหากับ
สมาชิกในกลุ่มทุกคนซึ่งใช้เวลา
ค่อนข้างมาก 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

ในกรณีทำงานกลุ่มจะสามารถติดตาม
ประเมินผลรายบุคคลได้ยากเนือ่งจากเป็น
การทำงานนอกห้องเรียน  
 

รายกลุ่มควรจะมีการแบ่งงานให้แต่ละ
บุคคลให้ชัดเจน 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004902 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

Sec.01 

เมื่อทางานกลุ่ม มนีักศึกษาบางส่วนทีไ่ม่
สามารถหาคู่ หรือ 
หากลุ่มทางานร่วมด้วยได้เนื่องจากมาลง
เรียนคนเดียว 
และการเรียนออนไลน์ทาให้เป็นอุปสรรค
ต่อการจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนต่างคณะ
หรือต่างวิชาเอก  

แก้ปัญหาโดยการมอบหมายให้ น.ศ.
ทาชิน้งานเปน็ 
รายบุคคลแทน 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 614240   

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1. เมื่อมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม
และคู่ ผู้เรียนจะเก่ียงกันทำงาน 
2. นักศึกษาที่เรียนอ่อนมักจะผลัก 
ภาระให้ผู้อื่นทำงาน  
 

1.ผู้สอนจึงให้ทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
เท่านั้น กลุ่มละไม่เกิน 3-4 คน เพื่อให้
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
ทำงาน 
2.การแก้ปัญหาคือ ผู้สอนควรให้
ความสนใจนักศึกษา 
สว่นรวมมากกว่านักศึกษาที่ไม่ตั้งใ 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

มีนักศึกษาบางคนไม่ไดท้ำงานตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
- นำสิง่ที่มอบหมายงานมาเปน็ส่วน
หนึ่งของข้อสอบ 
- ตักเตือนนักศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เกษตรศาสตร์ Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลติผล

พืชสวน Sec.01 

-มีนักศึกษาบางคนไม่ไดท้ำงานตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
- นำสิง่ที่มอบหมายงานมาเปน็สว่น
หนึ่งของข้อสอบ 
- ตักเตือนนักศึกษา 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชืเบื้องต้น 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

7000390 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Sec.02 

เมื่อท าง านกลุ่ม มนีักศึกษ าบางส่วนที่ไม่
สามารถหาคู่ หรือ 
ห า ก ลุ่ ม ท าง า น ร่ ว ม ด้ ว ยได้
เนื่องจากมาลงเรียนคนเดียวและการเรียน
ออนไลน์ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจับคู่
หรือจับกลุ่มกับเพื่อนต่าง คณ ะหรื อ ต่าง 
วิชาเอก  
 

แก้ปัญหาโดยกา รมอบหมายให้ 
น.ศ.ท าชิน้งานเป็น 
รายบุคคลแทน 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 624240   

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน 

Sec.03 

ไม่มี ไม่มี 

5012102 
ปฐพีวิทยา 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนัควบคุม 

Sec.01 

มีนักศึกษาบางคนไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- นำสิ่งที่มอบหมายงานมาเป็นส่วน
หนึ่งของข้อสอบ 
- ตักเตือนนักศึกษา 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ในกรณีงานกลุ่มค่อนข้างติดตามความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนได้ยาก 

ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

1.นักศึกษาส่วนมากมีพื้นความรูท้าง
ภาษาอังกฤษในระดบั 
ต่ำ การมอบหมายงานให้ทำ ไมว่่าจะเปน็
งานเดี่ยวหรือ 
งานกลุ่มกไ็ม่ค่อยประสบผลสำเร็จ 

1.จึงต้องเรียกมาคุยเพื่อให้ความ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และให้
นักศึกษาคลายความกังวล ไม่รูส้ึกว่า
โดนทอดทิ้งหรือไม่รู้สึกว่างานทีไ่ด้รับ
มอบหมายยากจนเกินไป 
2.กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
ความมีส่วนร่วมของ 
สมาชิกกลุ่มโดยกระตุ้นให้คนทีพู่ด
น้อย ขี้อายได้พูด 
เพิ่มข้ึนและให้นักศึกษาที่มีทักษะที่สูง
กว่าเพื่อนเป็นพี ่
เลี้ยง เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ในการน 
าเสนองานจึงต้องให้สมาชิกกลุ่มทุก
คนน าเสนองาน สัดส่วนมากนอ้ยก็
ตามแต่ที่สมาชิกในกลุ่มจะตกลงกัน 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

เมื่อท าง านกลุ่ม มนีักศึกษ าบางส่วนที่ไม่
สามารถหาคู่ หรือ 
ห า ก ลุ่ ม ท าง า น ร่ ว ม ด้ ว ยได้
เนื่องจากมาลงเรียนคนเดียวและการเรียน
ออนไลน์ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจับคู่
หรือจับกลุ่มกับ เพื่อนต่าง คณ ะหรื อ ต่าง 
วิช าเอก  

แก้ปัญหาโดยก า รมอบหมายให้ 
น.ศ.ท าชิน้งานเป็น 
รายบุคคลแทน 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

ไม่มี ไม่มี 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

- นักศึกษาขาดการแกปญหาเฉพาะหนา ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 

Sec.02 

นักศึกษาบางคนส่งงานไม่ครบและไม่ตรง
ตามกำหนด 

ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ในกรณีงานกลุ่มค่อนข้างติดตามความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนได้ยาก 

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

- นักศึกษาบางส่วน ไม่กลา้แสดงออกและ
ไม่มีส่วนร่วมในการซักถาม ตอบค าถาม
และท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

ไม่มี 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

การทำงานกลุ่มไม่สามารถประเมินความ
เข้าใจได้ทั่วถึง 
เนื่องจากนำเสนอในภาพรวม 
 

การแก้ปัญหาจัดให้สมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่วมมีการแบ่งความรับผิดชอบกัน
ชัดเจน และในการนำเสนอ มีการ
ซักถามความเข้าใจในเนื้อหากับ
สมาชิกในกลุ่มทุกคนซึ่งใช้เวลา
ค่อนข้างมาก 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่งและ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESC401 
การคดิในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

นักศึกษาไม่สามารถคิดเองได ้ อาจารย์จึงต้องคอยให้คำปรึกษา
และค าแนะน า รวมทั้งติดตามผล
เป็นระยะๆ 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

ไม่มี ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

กลุ่ม 604240   
5004801 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

นักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขไม
ดีนัก  
 

ดังนั้นในสวนที่มีการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข จึงได เพิ่ ม 
แบบฝกหัดใหทําเพิ่มเติมมากข้ึน 

4362109  
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ส่วนใหญ่นักศึกษาจะค้นคว้าข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทยจาก 
อินเตอร์เนตที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่
ชัดเจนและน่าเชื่อถือ นักศึกษาไม่ใช้
วารสารหรือบทความภาษาอังกฤษ 

ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งที่น่าเชื่อได้และมีการอ้างอิง
แหล่งที่มา รวมทั้งแนะนำเว็บไซต์ 
หรือวารสารที่เก่ียวข้องในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

ในการสืบค้นงานผา่น internetนักศึกษา
ขาดการกลั่นกรอง 
สารสนเทศและการอ้างอิงจากแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือ และมักคัดลอกงานทัง้หมด
โดยขาดการเรียบเรียง 

ข้อเสนอแนะ 
1.แนะนำหลักการที่ถูกต้องและควร
กำหนดประเด็นในการสืบคน้ข้อมูล 
2.แนะนำการอ่านเพื่อสรุปเป็นองค์
ความรูข้องตนเองในการเรียบเรียง
รายงาน 

5004902 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพือ่

การเกษตร Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 614240   

1552608 
ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

1. นักศึกษาบางส่วนไม่กล้าใช้
ภาษาอังกฤษในชัน้เรียน  
 

ดังนั้น ผู้สอนพยามสรา้งบรรยากาศใน
การใช้ภาษา 
เพิ่มข้ึน อีกทั้งมอบหมายชิ้นงานให้
นักศึกษาใช้ภาษานอกชัน้เรียน เพื่อ
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษมากยิง่ขึ้น 

4333406 
พนัธุศาสตร์ทั่วไป Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

- นักศึกษาบางคนคำนวณ 
ความเข้มข้นสารเคมีไม่เป็น 
- สรุปเล่าเร่ืองไม่ได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
ต้องสอนเสริมและใช้วิธีเพื่อน 
ช่วยเพื่อน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ์ Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เกษตรศาสตร์ Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5003901 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Sec.01 

-นักศึกษาสงงานไม่ครบ ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม Sec.04 

ไม่มี ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลติผล

พืชสวน Sec.01 

- นักศึกษาบางคนคำนวณความเข้มข้น
สารเคมีไม่เป็น 
- สรุปเล่าเร่ืองไม่ได ้

ข้อเสนอแนะ 
ต้องสอนเสริมและใช้วิธีเพื่อนช่วย
เพื่อน 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชืเบื้องต้น 

Sec.01 

ในการสืบค้นงานผา่น internet นักศึกษา
ขาดการกลั่นกรอง 
สารสนเทศและการอ้างอิงจากแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือ และมักคัดลอกงานทัง้หมด
โดยขาดการเรียบเรียง 

ข้อเสนอแนะ 
1.แนะนำหลักการที่ถูกต้องและควร
กำหนดประเด็นในการสืบคน้ข้อมูล 
2.แนะนำการอ่านเพื่อสรุปเป็นองค์
ความรู้ของตนเองในการเรียบเรียง
รายงาน 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

7000390 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 624240   

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.02 

นักศึกษามีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขไม
ดีนัก  
 

ดังนั้นในสวนที่มีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข จึงได 
เพิม่แบบฝกหัดใหทําเพิ่มเติมมากข้ึน 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

-นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์และการ
คำนวณน้อยมาก 

 

-อาจจะเพิ่มเวลาในส่วนนี้ และปรับ
พื้นฐานการคำนวณให้มากกว่านี้ 

5012102 
ปฐพีวิทยา Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนัควบคุม 

Sec.01 

-นักศึกษาบางคนคำนวณความเข้มข้น
สารเคมีไม่เป็น 
- สรุปเล่าเร่ืองไม่ได้ 

ต้องสอนเสริมและใช้วิธี เพื่อนช่วย
เพื่อน 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต Sec.04 

นักศึกษาเลือกเทคโนโลยสีารสนเทศได้ไม่
หลากหลาย 

ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

อุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนบางห้องก็ไม่
พร้อม เช่นจอ 
โปรเจคเตอร์มีสีฟ้าจนอ่านตัวหนังสือแทบ

การแก้ปัญหา คือ มีการเรียก
เจ้าหน้าที่ฝา่ยสนับสนนุ 
การสอนมาแก้ปัญหาเปน็ระยะ ๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ไม่ได้ ลำโพง 
ไม่ดัง ไมคโ์ครโฟนไม่ดังเปน็ต้น 

หรือการแนะน าให้ 
นักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองออนไลน์
ในเนื้อหาที่ 
คล้ายกันหรือใกล้เคียงกันแล้วน ามา
สรุปหรืออภิปรายในคาบถัดไปวา่ได้
เรียนอะไรมาบา้งเปน็ต้น 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

ไม่มี ไม่มี 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5162301 
หลักการผลิตผัก 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

5202101 
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

ไม่มี ไม่มี 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

ไม่มี ไม่มี 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 

-นักศึกษาไม่มีทักษะในการคำนวณ 
-นักศึกษาไม่มีทักษะในการสบืคน้ข้อมูล

ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

Sec.02 ผ่านการ 
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

- นักศึกษาเลือกเทคโนโลยสีารสนเทศไดไ้ม่
หลากหลาย 

ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี ไม่มี 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ส่วนใหญ่นักศึกษาจะค้นคว้าข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทยจาก 
อินเตอร์เนตที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่
ชัดเจนและ 
น่าเชื่อถือ นักศึกษาไม่ใชว้ารสารหรือ
บทความภาษาอังกฤษ 

ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งที่น่า 
เชื่อได้และมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 
รวมทั้งแนะนำ 
เว็บไซต์ หรือวารสารที่เก่ียวข้องใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่งและ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

Sec.01 

ไม่มี ไม่มี 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

- นักศึกษาสืบคน้ข้อมูล ไม่ถูกตอ้งไม่
น่าเชื่อถือ  
 

อาจารย์ผู้สอนต้องแนะน าแหลง่
สืบค้น และคอย 
ติดตามงาน 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

ไม่มี ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

ไม่มี ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

รหัสวิชา  ชื่อวชิา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
กลุ่ม 594240 

4202302 
ปฏิบัติการชวีเคมี 

Sec.01 

ไม่มี 

กลุ่ม 604240 
5004801 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ Sec.01 

ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

4.1 ควรปรับพื้นฐานทางด้านวทิยาศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เนื่องจาก
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาการ
เรียนรู้ในทุก ๆ รายวิชา 
4.2 ควรมีระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีมาตรฐาน และสามารถวัด
ความสามารถทางวชิาการของนกัศึกษาได้อย่างแท้จริง ทั้งนีจ้ะชว่ยท าให้
นักศึกษาเรียนในรายวชิาตา่ง ๆ ได้ดีขึ้น 

4213305 
ชีวเคมีทั่วไป 

Sec.01 

- เพิ่มเติมกิจกรรมในชั้นเรียน 
- เพิ่มเติมรายละเอียดในการสอนให้มากข้ึน 
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รหัสวิชา  ชื่อวชิา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
4362109  

จุลชีววิทยาทั่วไป 
Sec.02 

หากปรับแผนการเรียนให้เรียนในปีที่ 2 นา่จะให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้
มากกว่า เนื่องจากนักศึกษาจะมีความรับผิดชอบมากข้ึนรวมทัง้สามารถปรับตัว
ได้ดีขึ้นมากกวา่ตอนปทีี่ 1 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.05 

ควรมีตารางเวลาว่าง อาจารย์แต่ละทา่น วางให้นักศึกษาที่ต้องการติดต่อในแต่
ละภาคเรียน 

5003109 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 

Sec.01 

จัดหาอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ทนัสมัย และจัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ 

5004902 
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 

Sec.01 

ดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน หอสมุด
ภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นาจะนาํนักศึกษาไปศึกษาดูงานคนควาใน
หอสมุดตางมหาวิทยาลัยในงานที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการเรียน การตนคว
างานวิจัยของนักศึกษาตอไป 

5004909 
สัมมนาทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
Sec.04 

ไม่มี 

5163401 
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 

Sec.01 

ไม่มี 

5173404 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ

การเกษตร 
Sec.01 

ไม่มี 

5183609 
การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์

Sec.01 

ไม่มี 

GEL0201 
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 

Sec.01 

ไม่มี 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

จัดสรรการคัดเลือกหนังสือเรียนของรายวิชานี้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ใกล้เคียง
กับจุดประสงค์ในการเรียนการสอนมากที่สุด 
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Sec.01 

GEL0301 
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

Sec.01 

ไม่มี 

กลุ่ม 614240 
1552608 

ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

Sec.01 

เตรียมอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนทาง 
ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น 

4333406 
พันธุศาสตร์ทั่วไป 

Sec.01 

ไม่มี 

5003110 
เกษตรเพื่อชุมชน Sec.01 

ไม่มี 

5083302 
โรคพืชและการควบคุม 

Sec.01 

ควรให้มีอาจารย์จากภายนอกมาสอนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาและ
แนวคิด 

5112102 
เทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 

Sec.01 

ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้มีความทันสมัยและผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา
รายวิชาได้ดียิ่งขึ้น 

5163101 
สรีรวิทยาการผลิตพืช 

Sec.01 

แปลงทดลองของสถานฝีกปฏิบัติงานตางๆ ที่ใชฝกภาคปฏิบัติยงัมีนอยและตอง
มีการเปดพื้นที่ใหมเพื่อ 
การทําทดลองเคร่ืองมือทางสรีรวิทยาพชื และการจัดการเคร่ืองมือภายในแปลง
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนพื้น 
ที่ดินเปดใหมบางสวน จึงตองมีการปรับปรุงสภาพดนิและพืน้ทีใ่หดีเหมาะสมแก
การทําแปลงและการฝกปฏิบัติ 
และการจัดการตอไป นอกจากนี้นาจะนาํนักศึกษาไปศึกษาดูงานดานสรีรวิทยา
พืชในหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ 
ประโยชนในการเรียนของนักศึกษาตอไป 

5173101 
วิทยาการเมล็ดพนัธุ์ Sec.01 

ไม่มี 

5003802 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

เกษตรศาสตร์ Sec.01 

ไม่มี 
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5003901 

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 
Sec.01 

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน 
หอสมุดภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นาจะนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานคนคว
าในหอสมุดตางมหาวิทยาลัยในงานที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการเรียน การต
นควางานวิจยัของนักศึกษาตอไป 

5004912 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

Sec.01 

ไม่มี 

5074409 
เครื่องดื่ม 
 Sec.04 

ไม่มี 

5163501 
หลักการไม้ผล 

Sec.01 

แปลงไมผลที่ใชฝกภาคปฏิบัติยังมีนอยและตองมีการเปดพื้นที่ใหมเพื่อการทํา
สวนและการจัดการสวนเนื่องจาก     เปนพื้นที่ดนิเหนียวปนรวน และไมมีระบบ
น้ํา จึงตองมีการปรับปรุงสภาพดินและพืน้ที่ใหดีเหมาะสม 
แกการทําสวนไมผลและการจัดการสวนตอไป 

5173203 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลติผลพืช

สวน 
Sec.01 

ไม่มี 

5173301 
การปรับปรุงพนัธุ์พชืเบื้องต้น 

Sec.01 

จัดหาอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ทนัสมัย และจัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ 

5173601 
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 

Sec.01 

สถานีอุตุนิยมวิทยาของสถานฝีกปฏิบัติงานพชืสวนเปนสถานียอยที่ใชฝกภาค
ปฏิบัติการ ยังมีอุปกรณ 
การวัดผลทางอุตุนิยมวทิยาคอนขางนอย การจัดการเคร่ืองมือภายในแปลง
ปฏิบัติงานทาํไดยาก เนื่องจากเปน 
พื้นที่จํากัด นอกจากนี้ควรใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานดานอุตุนยิมวิทยาในหนวย
งานที่เก่ียวของเพื่อประโยชนใน 
การเรียนของนักศึกษาตอไป 

7000390 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Sec.05 

- ควรสำรวจจำนวนนักศึกษาทีต่้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 2-3 ภาคการศึกษา เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษาและการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ 

GEL0202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานSec.02 

จัดสรรการคัดเลือกหนังสือเรียนของรายวิชานี้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ใกล้เคียง
กับจุดประสงค์ในการ 
เรียนการสอนมากที่สุด 
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GEL0301 

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารSec.01 
ไม่มี 

กลุ่ม 624240 
4213305 

ชีวเคมีทั่วไป 
Sec.02 

ไม่มี 

4331113 
ชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี 

4571211 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Sec.03 

-หากมีผู้ช่วยสอน อาจจะจัดให้มีการสอบย่อยเยอะขึ้น และสามารถตรวจ
แบบฝึกหัดรายคนให้แก่นักศึกษาได้มากขึ้น จัดติวก่อนสอบให้บ่อยขึ้น (ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องขยันท าโจทย์ แบบฝึกหัด) 

5012102 
ปฐพีวิทยา Sec.01 

ไม่มี 

5082105 
ศัตรูพืชและการป้องกนัควบคุม 

Sec.01 

ควรให้มีอาจารย์จากภายนอกมาสอนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเน้ือหาและ
แนวคิด 

5162601 
พืชไร่เศรษฐกิจ 

Sec.01 

1. ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสมกับเวลาและความสามารถ
ของผู้เรียน 
2. การกำหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจนและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.04 

ไม่มี 

GESL101 
ภาษาอังกฤษพาไป 

Sec.08 

จัดสรรการคัดเลือกหนังสือเรียนของรายวิชานี้อยางหลากหลาย เพื่อใหใกลเคียง
กับจุดประสงคในการเรียนการสอน 
มากที่สุด 

4131009 
ฟิสิกส์ทั่วไป 

Sec.02 

ควรมีการสอนปรับพืน้ฐานในวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ได้แก่ 
ฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาในส่วนของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ควรเพิ่มเนื้อหา
พื้นฐานทางฟิสิกส์ในมากข้ึน 
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5162301 

หลักการผลิตผัก 
Sec.01 

- ในส่วนของการเรียนการสอนในภาคปฏบิัติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภาค
เรียนตามระบบอาเซียน ท าให้ 
การเรียนการสอนตรงกับช่วงฤดแูล้ง ดังนัน้การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาจึง
เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าจงึ 
เป็นอุปสรรคในการปลูกผักซึ่งเป็นพชืที่ต้องการน้ ามาก จึงควรมีการปรับปรุง
ระบบน้ าในสถานปีฏิบัติการพืช 
สวนให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี้ในภาคการศึกษาตอ่ไปผู้สอนจะ
ปรับปรุงเนื้อหาการสอนใหม่ ให้ 
ทันสมัยมากนิ่งขึ้น 

5172101 
หลักการขยายพันธุ์พชื 

Sec.01 

อุปกรณและเครื่องมือของสถานฝีกปฏิบัติงานพชืสวน ยังมีจาํหนวยจํากัด และ
ชํารุดไมเพียงพอตอการใชงานภายในแปลงปฏบิัติและมจีํานวนพืชทดลองนอย
เนื่องจากเปนพืน้ที่จํากัด และจาํนวนตนพืชที่ใชงาน 
ไดยังคงอายุนอย นอกจากนี้ควรใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานดานการขยายพันธุ
พืชในหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ 
ประโยชนในการเรียนของนักศึกษาตอไป 

5202101 
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 

Sec.01 

ในส่วนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติควรจัดสถานที/่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมเพียงพอสำหรับผู้เรียนในการฝึกประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ตลอดจนมี
เจ้าหน้าที่/บุคลากรสนับสนนุศนูย์ฝึกปฏบิัติการของนักศึกษา 

GESL102 
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

Sec.15 

จัดสรรการคัดเลือกหนังสือเรียนของรายวิชานี้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ใกล้เคียง
กับจุดประสงค์ในการ 
เรียนการสอนมากที่สุด 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

Sec.13 

ไม่มี 

GESL105 
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 

Sec.05 

ไม่มี 

กลุ่ม 634240 
4211113 
เคมีทั่วไป 
Sec.02 

ควรเน้นกระชับเนื้อหาในรายวิชานี้เพื่อให้สอนได้ทันตามแผนการสอน เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้และ 
ทักษะต่างๆ อย่างถูกวิธ ี

4211114 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี 
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4331113 

ชีววิทยาทั่วไป 
Sec.02 

ไม่มี 

4331114 
ปฏิบัติการชวีวิทยาทั่วไป 

Sec.02 

ไม่มี 

5161101 
หลักพืชศาสตร ์

Sec.01 

แปลงทดลองของสถานฝีกปฏิบัติงานตางๆ ที่ใชฝกภาคปฏิบัติยงัมีนอยและตอง
มีการเปดพื้นที่ใหมเพื่อ 
การทําสวนและการจัดการแปลง เนื่องจากเปนพื้นที่ดนิเปดใหมบางสวน จึงตอง
มีการปรับปรุงสภาพดนิและ 
พื้นที่ใหดีเหมาะสมแกการทําแปลงและการฝกปฏิบัติและการจัดการตอไป 

GESH201 
ทักษะชีวิต 
Sec.04 

ไม่มี 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย ์

Sec.05 

ไม่มี 

4212513 
เคมีอินทรีย์ทั่วไป 

Sec.02 

1 ควรปรับพื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน เนื่องจาก
นักศึกษามีความรู ้
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไมเ่พียงพอ ท าให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ในทุกๆ 
รายวิชา 
2 ควรมีระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีมาตรฐาน และสามารถวัด
ความสามารถทาง 
วิชาการของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะช่วยท าให้นักศึกษาเรียนในรายวชิา
ต่างๆ ได้ดีขึ้น 

4362109 
จุลชีววิทยาทั่วไป 

Sec.02 

หากปรับแผนการเรียนให้เรียนในปีที่ 2 นา่จะให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้
มากกว่า เนื่องจากนักศึกษา 
จะมีความรับผิดชอบมากข้ึนรวมทั้งสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นมากกว่าตอนปีที่ 1 

5121102 
ทักษะพื้นฐานงานชา่งและ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
Sec.01 

จัดหาอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ทนัสมัย และจัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ 

5181601 
หลักการผลิตสัตว ์

ไม่มี 
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รหัสวิชา  ชื่อวชิา ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
Sec.01 

GESC401 
การคิดในยุคดิจิทัล 

Sec.04 

กิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมในแต่ละบท ควรเป็นแบบเดียวกันทุกกลุ่ม
เรียน 

GESC404 
สุขภาพทันยุค 

Sec.06 

ไม่มี 

GESS302 
ท้องถิ่นของเรา 

Sec.05 

ไม่มี 

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร ไม่มี  
จำนวนอาจารย์ใหม่ ........0........คน   
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ .......0......... คน 
8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ  

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จำนวนผู้เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจารย ์ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา  (ระบบ Zoom) 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  

3 ท่าน  ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา   

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการ
ควบคุมภายใน  
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563  

2 ท่าน  ได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงและรายงาน
การควบคมุภายใน 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 176 

 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม (SDGsPGS) รุ่นที่  3 และ รุ่น 6 ณ 
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา (รุ่นละ 3 วัน)  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563  

 2 ท่าน  ได้เรียนรู้หลักสูตรผู้ตรวจแปลง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วม 

เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ
พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย  
วันที่ 19 ธันวาคม 2563  

4 ท่าน  ได้ทราบความเป็นมา
พระมหากษัตริย์กับความเป็น
ไทย 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เขยีนข้อเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
ประเทศณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมดโฮ
เทลวันที่ 20-21 ธันวาคม 2563 

1 ท่าน  ทราบแนวทางการทำงานวิจัยให้
ถูกต้องและสอดคล้องเป้าหมาย
และนโยบายของประเทศ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นรุ่นที่ 1/25564 หลักสูตร 6 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 

1 ท่าน  ทราบงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไร
ให้ประสบความสำเร็จ เรื่อง การจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (CWIE)  
วันที่ 27 มกราคม 2564 

4 ท่าน  ทราบแนวทางในการปฏิบัติการ
เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา
อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 
เรื่อง การจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ (KM)  เรื่อง การจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณา
การณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วันที่ 24 ก.พ. 2564 

3 ท่าน  เรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)  
เรื่ อง การจัดทำหลักสู ตรเชิ ง
บูรณาการ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
เข้ารว่มโครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร  
“เทคโนโลยีระบบสืบย้อนกลับข้อมูลด้านการ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ทักษะด้านการจัดการ
ฟาร์มอัจฉริยะ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

1 ท่าน  ได้รู้ขั้นตอนกระบวนการ
เทคโนโลยีระบบสืบย้อนกลับ
ข้อมูลด้านการเกษตรกรรมและ
ปศุสัตว์ทักษะด้านการจัดการ
ฟาร์มอัจฉริยะ 

ผ่านการทดสอบการเข้าใจดิจิตัล (Digital 
literacy) ของ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม วันที่ 22 เมษายน 2564 

5 ท่าน  ได้รับความเข้าใจดิจิตัล (Digital 
literacy) ของสำนักงานดิจิตัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เข้าร่วมโครงการเรียนออนไลน์ “หลักและ
วิธีการส่งเสริมการเกษตร” โดยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ผ่านทาง ThaiMOOC 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

1 ท่าน  นำแนวทางหลักและวิธีการ
ส่งเสริมการเกษตรมาใช้สำหรับ
การเรยีนการสอนออนไลน์  

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) 
Ep.1”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วันที่ 20 มกราคม 2564 

3 ท่าน  เข้าใจและนำการบริหารจัดการ
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปมาใช้
สำหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
บริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (GE) 
Ep.2”สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

3 ท่าน  เข้าใจและนำการบริหารจัดการ
รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปมาใช้
สำหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

เข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ กับ TSRL 
TALK หัวข้อเรื่องนวัตกรรมการวิจัยจัดสรร
งบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ในยุค New Normal ระบบออนไลน์ วันที่ 27 
สิงหาคม 2563  

1 ท่าน  ได้เรียนรู้นวัตกรรมการวิจัยการ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยของ
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศในยุค New Normal 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ สงขลา 
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563  

1 ท่าน  ได้เรียนรู้วิธีการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมในหลายศาสตร์  

เข้าร่วมการประชุมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : ยาง ปาล์ม 
การแก้ไขปัญหาความยากจน  
วันที่ 28 กันยายน 2563  

1 ท่าน  ได้รับทราบการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับ
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน  

สัมมนา รู้รอบ 360 องศา ธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับไทย โอกาสใหม่ภายใต้ความตกลง
การค้าเสรี (FTA) เวลา 8.30-17.00 น. 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  

1 ท่าน  เรียนรู้ธุรกิจไม้ดอกเพ่ือการค้า
เสรีและนำมาปรับใช้ในการเรียน
การสอนต่อทักษะการประกอบ
อาชีพของนักศึกษา 

เข้าร่วมการจัดอบรมออนไลน์อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
รายวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ศตวรรษท่ี 21  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  

1 ท่าน  ทรายแนวทางในการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนศตวรรษที่ 
21 

เข้าร่วม GE Talk online สไตล์ high-End 
ครั้งที่ 5 หัวข้อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสร้างสรรค์ วันที่ 14 ธันวาคม 2563  

1 ท่าน  ทราบแนวทางในการสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา
สำหรับอาจารย์ เพ่ือต่อสัญญาจ้าง ระบบ
ออนไลน์  
ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564  

3 ท่าน  ผ่านเกณฑว์ัดระดับความสามารถ
ด้านภาษาสำหรับอาจารย์ 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง CWIE & WBE Cooperative 
and work integrated education & Work 
– based Education New wChoice for 
Higher Education รับชมผ่านทาง 
Facebook Live 

1 ท่าน  ทราบแนวทางในการปฏิบัติการ
เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา
อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 
เรื่อง การจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
เวลา 13.15 – 16.30 น. 
วันที่ 14 มกราคม 2564  
เข้าร่วม โครงการบรรยายเรื่อง “การเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of 
Community Development and Life 
Quality”ระบบออนไลน์ Microsoft Teams
วันที่  8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  

1 ท่าน  ทราบแนวทางและวิธีการการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ประจำปี 2563  ณ อาคารอเนกประสงค์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราชรูปแบบออนไลน์ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

1 ท่าน  ได้รับฟังการบรรยายงานวิจัยที่
หลากหลายและนำมาปรับใช้การ
การวิจัยและการเรียนการสอน  

เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน วันที่ 19 มีนาคม 2564  

2 ท่าน  ทราบแนวทางปฏิบัติการจัดทำ
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะด้านการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการตาม
ความต้องการของท้องถิ่น  
วันที่ 24 มีนาคม 2564  

1 ท่าน  ทราบแนวทางการดำเนินการการ
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการ
ทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการจัดการสอบ
ออนไลน์แบบป้องกันการลอก ระบบออนไลน์ 
FB liveวันที่ 25 เมษายน 2564  

1 ท่าน  เรียนรู้เทคนิคการจัดการสอบ
ออนไลน์แบบป้องกันการลอก
เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์  

เข้ารว่มการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ออนไลน์ Zoom เวลา14.00-16.00 น. 
วันที่ 28 เมษายน 2564  

1 ท่าน  ได้แนวทางในการเขียนและนำ
หลักเกณฑ์มาใช้เพ่ือการได้รับ
การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

เข้าร่วมการอบรมการเสนอขอตำแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง 

3 ท่าน  ได้แนวทางในการเขียนและนำ
หลักเกณฑ์มาใช้เพ่ือการได้รับ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ 
และนางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์) เวลา 
14.00-16.00 น.วันที่ 30 เมษายน 2564  

การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

เข้าร่วมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล GALE 
สำนักวิทยบริการ 

2 ท่าน  ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูลเอกสาร 
หนังสือ งานวิจัยจากฐานข้อมูล 
GALE 

การอบรมการเขียนเอกสารเพื่อขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

1 ท่าน  ได้แนวทางในการเขียนและนำ
หลักเกณฑม์าใช้เพ่ือการขอเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เข้ารว่มการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
EBSCO ebook 

2 ท่าน  ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูลเอกสาร 
หนังสือ งานวิจัยจากระบบ 
EBSCO ebook 

การอบรมอบต.เกาะแต้วเชิญประชุมเพ่ือให้
คำแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรของพ้ืนที่ 
วันที่ 21 ต.ค. 2563 

2 ท่าน  ทราบแนวทางและการจัดการ
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร
ในพ้ืนที่ชุมชน  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 
ด้านที่สำคัญคือ(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผู้เรียนระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดตัว
บ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   แม้ทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านก ารรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให ้ม ีเนื ้อหาที ่ท ันสมัย  ก้าวท ันความก้าวหน้าทางวิทยาการที ่
เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่ างๆ ทั ้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นสำคญั  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการดำ เนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้ พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม่ มี ก า ร น ำ

ร ะ บ บ ก ล ไ ก
ไ ป สู่ ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร น ำ ร ะ บ บ
กลไกไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 
- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น

กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 
  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กล ไก ไปสู่ ก าร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มีการประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มี ก า ร น ำ ร ะ บ บ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- มี ก ารป รั บ ป รุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็ นชั ด เจน  เป็ น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไก

ไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี ก ารป ระ เมิ น
กระบวนการ 

- มี การปรั บปรุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบาย 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :หลักสูตรมีการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื ้อหาที่ทันสมัย 
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง  

การวางแผน (P) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นซึ่งได้รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 และผ่านการ

พิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยโดยใน

ปีการศกึษา 2560 หลักสูตรฯได้เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกและในปีการศึกษา 2563 

ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นที่ 4ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้รวมรวบรวมผลการ

ดำเนินงานปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตรไว้ในรูปแบบ มคอ.7 และมีการสรุปผล

หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มาใช้วางแผนการจัดการเรียน

การสอนแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2563 และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาต่อไป 

การดำเนินการ (D) 
การดำเนิ น ก ารใน แต่ ล ะภ าคการศึ กษ าของปี ก ารศึ กษ า 2563

นอกเหนือจากที่หลักสูตรฯได้กำกับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.3) ให้ตรงกับสาระวิชาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ใน มคอ.5 ของภาคการศึกษาก่อนหน้านี้แล้วนั้นหลักสูตรฯได้
กำกับดูแลให้มีปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบปกติ(On-site learning) ควบคู่
การเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online learning) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ในภาคการศึกษาที่1เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษากลุ่ม 604240 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 4)  สำหรับการควบคุมกำกับดูแลการฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการทํางานของบัณฑิตก่อน

5.1-1ม ค อ .2 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559(หลักฐาน) 
5.1-2 ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ห ลั ก สู ต ร
(หลักฐาน) 

https://agri.skru.ac.th/kv5/data/filecourses/curkaset59.pdf
https://bit.ly/3wNCdHO
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สําเร็จการศึกษาหลักสูตรฯ พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไม่มี
นักศึกษากลุ่ม 604240 คนใดออกฝึกสหกิจศึกษา จากปัญหาดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการรับรู้และทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษากลุ่ม 614240 ส่งผลให้ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  นักศึกษากลุ่ม 614240 (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)  
สนใจการฝึกสหกิจศึกษาเพ่ิมมากขึ้นโดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจำนวน 10 คน คิดเป็น 55.55 เปอร์เซ็นต์ และ
นักศึกษากลุ่มนี้จะออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
นอกจากบริหารจัดการเพ่ือให้เป็นตามแผนการเรียนในโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว 
หลักสูตรฯได้ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามกลยุทธ์ที่วางไว้
ในเล่ม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559ซึ่งได้เพ่ิมเติมจากหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554โดยได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไม่
ต่ำกว่า 180 ชั่ วโมงตลอดหลักสูตร ซึ่ ง เป็นการฝึกปฏิบัตินอกจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญทักษะทางวิชาชีพการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นในปี
การศึกษา 2563หลักสูตรฯได้กำกับดูแลให้นักศึกษากลุ่ม 614240 และนักศึกษา
กลุ่ม 624240  (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)  ได้เข้าฝึกทักษะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ณ 
สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการพืชไร่ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ
ต้นแบบ และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนนักศึกษากลุ่ม 604240 ซึ่งได้
ฝึกทักษะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพครบ 180 ชั่วโมงตามที่กำหนดไว้และส่งเล่ม
รายงานเรียบร้อยแล้วนั้น  หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรเพ่ือรับรอง
ความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพการเกษตร เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสมัครงานต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม ในปี
การศึกษา 2563เนื่ องด้วยสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่
จำเป็นต้องควบคุมจำนวนจำกัดคนในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง จึงทำให้หลักสูตรฯ ยัง
ไม่ได้กำกับดูแลให้นักศึกษากลุ่ม 634240 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)  ได้เข้าฝึกทักษะ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 

การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
เมื่อดำเนินการเปิดรับและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559จนนักศึกษาครบ 4 

ชั้นปี เมื่อหลักสูตรฯประเมินผล พบว่า 1) การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรโดยมี

การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 180 
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ชั่วโมงตลอดหลักสูตรนอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษา

สามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญชำนาญทักษะทางวิชาชีพการเกษตร

เพ่ิมมากขึ้นและ 2) การออกแบบแผนการเรียนและสาระวิชาของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ที่แยก

รายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตรจากเดิมออกเป็น ปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 

และปัญหาพิเศษทางการเกษตร2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปัญหา

พิเศษทางการเกษตร1 และมีอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ รวมทั้งสอบโครง

ร่างปัญหาพิเศษให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ตั้งภาคเรียนที่2 ขณะกำลังสึกษาในชั้นปีที่3 ส่งผล

ให้มีผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดเพิ่มมากขึ้น 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563ได้รวมรวบรวมผลการดำเนินงานของหลักสูตรไว้

ในรูปแบบ มคอ.7 และมีการสรุปผลหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
กำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระรายละเอียดในแต่ละ
รายวิชาและกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559ในปีการศึกษา 
2564รวมทั้งได้นำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559ปรับปรุงหลักสูตร
ใหมต่่อไป 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 เปิดการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร
ฯได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาครบ 4 ชั้นปี แม้ว่าการใช้
หลักสูตรปรับปรุง 2559 ยังไม่ครบรอบ5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรในการ
ดำเนินการปรับปรุง แต่ทางหลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มของจำนวนนักศึกษา
ที่ลดลง เปอร์เซ็นต์การมีงานทำของบัณฑิตที่ลดลง และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วดังนั้นตั้งแต่ปลายปี 2562 หลักสูตรฯ จึงได้วางแผนปรับปรุงหลักสูตรที่เปิด

5.1-3โครงการปรับปรุง
หลักสูตร(หลักฐาน) 
5.1-4ค ำ สั่ ง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร(หลักฐาน) 
5.1-5ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินความเป็นไปได้
ของหลักสูตร 
(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
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สอนอยู่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลที่ได้รับจากแผนการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ(Integrated 
Curriculum) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะมาใช้พิจารณา จากนั้นวางแผน
ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบและกลไกเพ่ือปรับปรุงให้ได้หลักสูตรใหม่ที่สามารถพร้อม
รับนักศกึษาในปีการศึกษา 2564  

การดำเนินการ (D) 
มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ หลักสูตรฯได้นำข้อมูลจากแผนการ

บริหารความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ
ในประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีศักยภาพในการแข่งขันซึ่งมีผล
ประเมินอยู่ในระดับความเสี่ยง ระดับสูง (15)โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 1 .ความ
ต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปและ 2 . ขาดการวิเคราะห์หลักสูตรและ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และหลักสูตรฯได้นำ
นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดทำหลักสูตรบูรณาการมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย โดยในขั้นตอนเริ่มต้น
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั้น หลักสูตรฯได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเกษตรกรต้นแบบ(Role model)หรือผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
ในการทำการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยหลักสูตรฯได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงานการ
ทำการเกษตรแบบครบวงจรและสัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 2 คน คือ 1) 
นายมนูญแสงจันทร์ศิริ ณ วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญตำบลพะ
ตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรที่
จำเป็นจะต้องเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านการแปรรูปอาหาร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2563ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามถึงสภาพปัญหาในการทำงานทางด้านการเกษตรใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของสายงานทางด้านการเกษตรครบวงจร 
องค์ความรู้ที่มีความจำเป็นและต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมจากความรู้ทางด้านการเกษตรที่
ผู้ประกอบการมีอยู่เดิม และ 2) นายธีร์กวินผลชนะบ้านเห็ดแครงสงขลา ตำบลคู 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
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ทางด้านอาหาร แต่ในการประกอบอาชีพที่จำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ทาง
การเกษตรในทำฟาร์มเห็ดแครง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
สอบถามถึงแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีดำเนินการตั้งแต่การเพาะเห็ด
แครงและการผลิตก้อนเชื้อเพ่ือการจำหน่าย ตลอดจนการต่อยอดในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและทิศทางการเติบโตของสายงานทางด้านการเกษตรครบ
วงจร องค์ความรู้ที่มีความจำเป็นและเรียนรู้เพ่ิมเติมจากความรู้ทางด้านอาหารที่
ผู้ประกอบการมีอยู่เดิม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
สรุปได้ดังนี้1) การเกษตรแบบครบวงจร ต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องการ
ผลิต การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ความปลอดภัยทางด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพ3) ต้องมี
แนวคิดพ่ึงตนเองให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น และสามารถเพ่ิม
มูลค่าและสร้างนวัตกรรมได้4) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตร
ให้ปลอดวัสดุ เหลือใช้  (Zero waste agriculture)5) ต้องมีความรู้ เกี่ ยวกับ
การตลาด ช่องทางการตลาด แผนธุรกิจ และการระดมทุนและ 6) การจัดการฟาร์ม
แบบเกษตรครบวงจรต้องทำงานเป็นกลุ่มและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับ
ชุมชนภาคเอกชน และภาครัฐ จากนั้นทางคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้นำ
ข้อสรุปที่ได้จากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาพิจารณาร่วมกับแนวคิดในการทำ
การเกษตรแบบครบวงจรเพ่ือกำหนดทิศทางในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะ
บัณฑิตที่ พึงประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ได้ข้อสรุปแนวคิดในออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ศาสตร์ทางดา้นพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และอาหาร 

จากนั้นดำเนินการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรม
เกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการร่วมกันของหลักสูตรเดิม 3 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มี
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกันระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากศาสตร์สาขาต่างๆ บุคคลากรของ
หน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่มีการทำ
เกษตรแบบครบวงจรศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยการนำแนวคิดในออกแบบ
หลักสูตรที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ทางด้านพืช สัตว์ สัตว์น้ำ และ
อาหารเป็นประเด็นในการกำหนดประเด็นคำถามจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย เพ่ือ
จัดทำกรอบแนวความคิดของหลักสูตรบูรณาการดังกล่าวโดยมีข้อสรุปดังนี้ 1) ควร
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ออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา 2) ควรจัดการเรียนการ
สอนที่มีรายวิชาต่างๆเท่าที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพได้จริงๆ ในอนาคต3) ควร
จัดการเรียนการสอนแบบที่เน้นการฝึกทักษะปฏิบัติจริง4) ควรจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการเกษตรแบบครบวงจร5) ควรสร้างบัณฑิตที่มีมุมมองทางด้าน
ธุรกิจ สามารถหาช่องทางการตลาดได้และ 6) ควรสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมบนทรัพยากรที่มี
อยู่ได ้

ต่อมาดำเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง
โดยจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Online) เกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ทั้งนี้แบบ
สอบนั้นได้ถูกออกแบบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในการ
ดำเนินการยกร่างหลักสูตรที่ผ่านมา ร่วมกับประเด็นอื่นๆ ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะ
ที่สำคัญที่ปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.7จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 25592) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 3) ปรัชญา
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4) 
พันธกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา5) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13(พ.ศ. 2566-2570)6) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 7) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ   8)
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันโดยสามารถเก็บรวบรวม
สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่าได้
ครอบคลุมครบถ้วนจากทั้ง 3 สาขาวิชา (เกษตรศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)ซึ่งสามารถสรุปจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับ
การตอบกลับ ดังตารางขา้งล่าง 

 
ผู้ตอบ 

แบบสอบถาม 

สาขาวิชา  
รวม เกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำ 
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สายวิชาการ 

13 4 11 31 

ผู้ใช้บัณฑิต 12 6 13 28 
ศิษย์เก่า 33 29 17 79 

รวม 58 39 41 138 
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จากจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมดสามารถสรุปความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้
ดังนี้ 1) ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง2) ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถนำความรู้
ทางด้านการเกษตร อาหาร การตลาด และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำ
ผลิตผลในท้องถิ่นมาเพ่ิมมูลค่าในรูปแบบนวัตกรรมอาหารได้ 3) ควรสร้างบัณฑิตที่
มีความรู้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างครบวงจรและสามารถวางแผน
และจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 4) ควรสร้างบัณฑิตที่สามารถจัดการกระบวนการ
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันใน
การจัดการฟาร์มได้ 5) ควรสร้างบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์และหาช่องว่างทาง
การตลาดได้ และ 6) ควรสร้างบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

หลักสูตรฯ ได้นำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาทีมุ่่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome 
Based Education: OBE) มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบหลักสูตรกล่าวคือ 
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้ก่อนว่าต้องการคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรอย่างไรหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่บัณฑิตต้อง
บรรลุผลมีอะไรหรือสิ่งที่บัณฑิตต้องทำได้หลังสำเร็จการศึกษามีอะไร/อย่างไร 
ซึ่ งคุณภาพของบัณฑิตนั้ นต้องสะท้อนถึ งความต้องการของผู้ที่ เกี่ ยวข้อง
(Stakeholders) ที่แท้จริงครบทุกภาคส่วนและต้องครอบคลุมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ 2560-2579 เป็นต้นสำหรับการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร สาระวิชา
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชาตลอดหลักสูตร
และแผนการเรียนนั้น หลักสูตรฯใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Curriculum Design)ซ่ึงเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่คาดหวังโดยเริ่มต้นจากปลายทางของผลผลิตที่ต้องการ (ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ของบัณฑิต )นำไปสู ่การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร
(Programme Learning Outcomes: PLOs)ก ำห น ด ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เรี ย น รู้ ใน
ระดับชั้นปี(YearLearning Outcomes: YLOs)กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชา(Course Learning Outcomes: CLOs)และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
ระดับบทเรียน  (Lesson Learning Outcomes: LLOs) ดังลำดับขั้นตอนการ
ทำงานข้างล่างนี้ 
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นอกจากนี้ได้กำหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาไว้ในหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564เพ่ิมเติมจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559คือการศึกษาเชิงบูรณา
การเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning:WIL)นอกเหนือจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาโดยกำหนดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์
ทำงานในสาขาวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 ปีการศกึษาละไม่ต่ำกว่า 270 ชั่วโมง 
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คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำเล่ม มคอ.2ซึ่งเป็น

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification) และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ มาวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1) หลักสูตรควรจัด
รายวิชาให้นักศึกษาให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานในระบบเกษตรได้ตลอดห่วงโซ่
อุปทานและสามารถเพ่ิมเติมในศาสตร์เฉพาะทางที่สนใจได้ในหมวดรายวิชาเลือก
เอก 2) สำหรับรายวิชาแกนวิทยาศาสตร์ควรมีสาระสำคัญเฉพาะที่ เป็นพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรและอาหารได้จริงๆเท่านั้น และ 3) ควรเพ่ิมเติม
การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา(Module)เพ่ือรองรับการจัดหลักสูตรระยะสั้น
ให้กับบุคคลทั่วไป 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) ได้รับ
อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 หลักสูตรฯได้เปดิรับนักศึกษาเป็นปีแรก 

การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินขั้นตอน กลไก 

และผลการดำเนิ น งานจัดท ำหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 พบว่า 1) การ
เพ่ิมเติมกลไกหรือเครื่องมือบางอย่างเข้าไปขั้นตอนวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตร โดยเฉพาะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเกษตรกรต้นแบบหรือผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำ
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การเกษตรแบบครบวงจรช่วยเพ่ิมความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณา
การข้ามศาสตร์มากข้ึน ช่วยทำให้มองเห็นภาพคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสูตรชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยเพ่ิมความมั่นใจว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมจริงๆ 2) การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในขั้นตอนวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิด
หลักสูตรเพ่ือจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยทำให้ได้แบบสอบถามตอบกลับจำนวนมาก และ
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมครบถ้วนในระยะเวลาอันรวดเร็วและ 3) 
การเพ่ิมเติมกลไกหรือเครื่องมือบางอย่างเข้าไปขั้นตอนการจัดทำร่างหลักสูตร
โดยเฉพาะการนำกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)และแนวคิด
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BCD)มาใช้ ช่วยทำให้เกิดความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังตั้งแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของบัณฑิตผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับชั้นปีผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับบทเรียนกล่าวคือเกิดการจัดเรียงรายวิชาที่ทำให้เกิด
พัฒนาการในแต่ละปีการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิเคราะห์
แล้วพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นวิธีการที่ทำได้ค่อนข้างยาก 
เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนหลากหลายสาขาวิชาที่มีความ
เข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงเพ่ือจัดกิจกรรมเรียนรู้และ
ประเมินผลตั้งแต่ระดับบทเรียนไปสู่ระดับรายวิชา ดังนั้นหลักสูตรฯ ต้องควบคุม
กำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกหลักสูตรฯวางแผน

ควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการในประเด็นที่
สำคัญๆ (อาจารย์ผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนวิธีการประเมินผลและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน)ดังนี้ 

1) จัดการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ
การรวมและเชื่อมโยงสาระสำคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลายวิธีการฝึกทักษะที่เปิดโอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้
มากที่สุด และวิธีในการวัดประเมินผล 

2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้งระดับ
ชุมชน เอกชน และภาครัฐ เพ่ือการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
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บูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: 
CWIE) ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ
และสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3) ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการนำแนวคิดการจัดการศึกษาในระบบ
ธนาคารหนวยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank System in Higher Education) 
และแนวความคิดในการจัดทำหลักสูตรทั้งในรูปแบบที่ เป็น Degree เพ่ือรับ
นักศึกษามาเรียนเต็มเวลาและหลักสูตร Non-degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในบางรายวิชาที่
หลักสูตรเปิดสอนได้ 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
 

ปี 2562 ปี 2563 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที ่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริ งสำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้
นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้อง
สามารถให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนสำหรับ
ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้  สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นต้นในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้ นี ้ให ้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การกำหนดผู้สอน 
- การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และ การ

จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี

ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช ่วยเหลือกำกับติดตามในการทำว ิทยาน ิพนธ ์และการค ้นคว้าอ ิสระและ 

การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไ ม่ มี ก า ร น ำ

ระบบกลไกไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก ารน ำระบ บ
ก ล ไก ไป สู่ ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี ก า รป ระ เมิ น
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนำระบบ
กล ไก ไป สู่ ก าร
ป ฏิ บั ติ /
ดำเนินงาน 

- มี การประ เมิ น
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร น ำ ร ะ บ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- มี ก ารป รั บ ป รุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็น 

- ชั ด เ จ น  เ ป็ น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มี ก า ร น ำ ร ะ บ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
กระบวนการ 

- มี ก ารป รั บ ป รุ ง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี  โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ ต ร วจ ป ระ เมิ น
สามารถให้เหตุผล
อ ธิ บ าย ก า ร เป็ น
แนวปฏิบัติที่ ดี ได้
ชัดเจน 
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ผลการดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การกำหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :การจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชาที่สอน 

การวางแผน (P) 
            หลักสูตรฯ วางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามระบบและกลไกเพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอน
ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอนโดยประชุมร่วมกับหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการผลิตพืช และการประสานงานกับผู้แทนอาจารย์จากคณะอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือวางแผนกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามแผนการ
เรียนในปีการศึกษา 2563โดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ  
2) ประสบการณ์งานวิจัย 3) ผลงานวิชาการ  4) รูปแบบการจัดการเรียนที่หลากหลาย  5) การบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม และ  6) ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน  โดยมีข้อตกลงเพ่ิมเติมในการ
กำหนดผู้สอน คือ นักศึกษาในแต่ละชั้นปีควรมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์หลาย ๆ ท่าน 
เพ่ือสร้างความแตกต่างในการเรียน และทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อนอกจากนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
โอกาสพัฒนามุมมองและความคิดจากผู้สอนที่หลากหลายทั้งความรู้และประสบการณ์ หลักสูตร
ฯ จึงวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดรับอาจารย์พิเศษ การเชิญวิทยากรมาร่วมสอนในแต่
ละรายวิชา และการศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และฟาร์มเกษตรกร เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน   

การดำเนินการ (D) 
มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติดังนี้ ในปีการศึกษา 2563หลักสูตรฯ ได้กำกับดูแล

จัดอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี แต่อย่างไรก็ตามในช่วง
ต้นของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ หลักสูตรฯ ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วางแผนการรับมือกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษา (Education disruption) เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ซึ่งเครื่องมือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ ได้แก่ Google classroom,  
Zoom Meetingและ Microsoft Teams เป็นต้น  ส่วนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติก็ต้อง

5.2-1 ร า ย ชื่ อ
อาจารย์ผู้สอนของ
รายวิชาที่ เปิดสอน 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
(หลักฐาน) 
5.2-2 ร า ย ชื่ อ
อาจารย์ผู้สอนของ
รายวิชาที่ เปิดสอน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 
(หลักฐาน) 
5.2-3 หนังสือขอ
อนุเคราะห์สถานที่
เรียนและบุคลากรใน
สังกัดเป็นวิทยากรใน
รายวิชาทักษะ
พ้ืนฐานงานช่างและ
เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร
(หลักฐาน) 
5.2-4 รายงานการ
ป ระชุ ม ห ลั ก สู ต ร
(หลักฐาน) 
5.2-5 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
โค ร ง ก า ร ปั ญ ห า
พิ เศษและสัมมนา
ด้ า น สั ต ว ศ าส ต ร์
(หลักฐาน) 
5.2-6 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ปรับเปลี่ยนซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 คลี่คลายลง 

นอกจากการกำกับดูแลจัดอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาแล้ว หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากเกษตรกร และ
นักวิชาการที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  หลักสูตรฯ จึงดำเนินการจัดทำ
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาในรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 รายวิชา  ได้แก่ รายวิชา
วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (5173101) รายวิชาศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม(5082105)และ
รายวิชาโรคพืชและการควบคุม (5083302)  และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 7 รายวิชา  ได้ แก่  รายวิ ช าม าตรฐานและกฎ หมายการ เกษตร 
(5003109)รายวิชาหลักการไม้ผล (5163501) และ รายวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืชสวน (5173203) เป็นต้น 

หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ขอยกตัวอย่างรายวิชา 5003110เกษตรเพ่ือชุมชน ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ลงสำรวจความสำเร็จและความล้มเหลวรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกรในชุมชน
ใกล้เคียงและนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์  อภิปราย และหาทางแก้ไข ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯจึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา และกลุ่มเกษตรกร
นาข้าวบ้านสวนใต้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลาดำเนินการกำหนดผู้สอนและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งนี้นักศึกษากลุ่ม 614240 ได้ลงชุมชนและค้นหาโจทย์ปัญหาใน
ชุมชน โดยได้เลือกแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพ้ืนเมือง ซึ่ง
นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเกษตรกร และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและ
สามารถสรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านโดยใช้ SWOTได้และในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ขอยกตัวอย่างรายวิชา 5121102  ทักษะพ้ืนฐานงานช่างและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่ งหลักสูตรฯได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา สังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการกำหนดผู้สอนและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  โดยหลักสูตรฯร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรายวิชานี้ใน
ปีการศึกษา 2562 พบว่าเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่เก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานงานช่างทางการเกษตร เช่น งาน
เชื่อมพ้ืนฐาน งานไฟฟ้าพ้ืนฐาน  การติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ และการติดตั้งการทำงาน
และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต้นกำลังขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการ

โครงร่างปัญหาพิเศษ
และสัมมนาด้านสัตว
ศาสตร์(หลักฐาน) 
5.2-7 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
ปั ญ ห า พิ เศษ แล ะ
สั ม ม น า ด้ า น พื ช
ศาสตร์(หลักฐาน) 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาแล้ว ทางสถาบันฯ
ได้มอบวุฒิบัตรซึ่งรับรองโดยกระทรวงแรงงาน เพ่ือแสดงว่านักศึกษาได้สำเร็จหลักสูตร
การฝึกอาชีพเสริมสาขาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพ่ือการเกษตรด้วย ซึ่งนักศึกษา
สามารถนำใบรับรองนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ดังนั้นในปีการศึกษา 2563หลักสูตรฯจึง
ได้จัดการเรียนร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 
สงขลาอีกเช่นเดิม และดำเนินการปรับปรุงโดยได้เพ่ิมเติมเนื้อหาทักษะการถอดประกอบ
และบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าและเพ่ิมเติมจำนวนชั่วโมงฝึกทักษะการซ่อมเครื่องยนต์ต้น
กำลังขนาดเล็กเพ่ือการเกษตรมากขึ้น 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
หลักสูตรฯประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปได้โดยสังเขป 

ดังนี้ 
1) การเชิญวิทยากร และการศึกษาดูงานช่วยเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนก็มี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ 

2) การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา 5003110
เกษตรเพ่ือชุมชนส่งผลให้นักศึกษาได้ เรียนรู้สภาพการเกษตรของชุมชนใกล้ เคียง
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงและช่วยแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการจริงของชุมชน   

3) เครือข่ายความร่วมมือจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะพ้ืนฐานงานช่างและ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่เกี่ยวกับทักษะ
พ้ืนฐานงานช่างทางการเกษตรและมีโอกาสได้รับวุฒิบัตรซึ่งรับรองโดยกระทรวงแรงงาน เมื่อ
หลักสูตรฯประเมินแล้วจึงได้ตระหนักถึงศักยภาพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 
สงขลาในการพัฒนาบัณฑิตร่วมกัน  

4)ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้ประสบอุปสรรคบางประการ เช่น 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นเรื่องที่
ใหม่และไม่คุ้นชินสำหรับอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการเรียนการสอนออนไลน์และต้องมี
อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรพอสมควร และปฏิสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาลดลงส่งผลทำให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนลดลงและมีความ
เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนลดลง   
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ(A) 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯวางแผนดำเนินควบคุมดูแลการจัดอาจารย์ผู้สอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) วางแผนจัดทำโครงการเชิญวิทยากร และโครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาใน

รายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศกึษา 2564 
2) หลักสูตรฯวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนใน

ห้องเรียนกับการเรียนรู้ที่ได้จากนอกห้องเรียนโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
ต่อไป และเพ่ิมเติมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น 

3) หลักสูตรฯวางแผนการที่จะมีการพูดคุยเพ่ิมเติมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
12 สงขลา เพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการเรียนการสอนในการสร้างบัณฑิตท่ี
ทักษะฝีมืองานช่างทางการเกษตรมากข้ึน 

4) ประชุมพูดคุยอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนให้มีการเรียนการสอน
แบบปกติควบคู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19โดยเฉพาะการปรับปรุงเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพ่ือสามารถส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันเพ่ิมข้ึน โดยผู้เรียนกล้าที่จะพูดคุยหรือซักถามมากข้ึนรวมทั้งปรับปรุงวิธีการวัดและ
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เช่น เทคนิคการจัด
สอบออนไลน์แบบป้องกันการลอก 
 

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)การจัดการ
เรียนการสอน 
การวางแผน (P) 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ และสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (สนส.)  วางแผนกำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) โดยมีการประชุมพิจารณาแผนการเรียนการสอนก่อนเปิดภาค
เรียนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนที่จะมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
แก้ไข และจัดส่งเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่ สนส. กำหนด  

การดำเนินการ (D) 
หลักสูตรฯกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ. ในปี
การศึกษา 2563สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

5.2-8 รายงานการ
ส่งมคอ.3 และ 4ปี  
2563(หลักฐาน) 
5.2-9 รายงานการ
ส่งมคอ.5 และ 6ปี  
2563(หลักฐาน) 
5.2-10 รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่ ออาจารย์ ผู้ ส อน
ตามรายวิชา 1-63(

https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 200 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรกำกับให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 และ 4  โดยอาจารย์ผู้สอนจัดส่ง 
มคอ.3 และมคอ.4มายังหลักสูตร ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ตามวัน เวลาที่หลักสูตรกำหนด  
2. ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19อาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณา มคอ.3 
ของแต่ละรายวิชาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้สอนเพ่ือปรับแก้ไขผ่านระบบ EDoc ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
3. อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ไข มคอ.3 และ มคอ.4  ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจำหลักสูตร
และจัดส่งเข้าสู่ระบบออนไลน์ตามวัน เวลา ที่ สนส. กำหนด 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
หลักสูตรฯตรวจสอบการกำกับมาตรฐานการทำ มคอ.3  โดยให้ผู้สอนปรับปรุงมคอ.3 จาก
ผลการดำเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของที่ผ่านมา เน้นให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย การวัดและประเมินผลเหมาะสม พร้อมทั้งกำกับการสอนของอาจารย์ให้
เป็นไปตาม มคอ.3 ทุกรายวิชา มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องแจก หรือชี้แจง มคอ.3 
ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแผนการเรียน การประเมินผล และทักษะที่ควรเกิดขึ้น เพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทุกรายวิชามีการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามเวลา
ตามปฏิทินวิชาการท่ีกำหนด 

หลักสูตรมีการประเมิน ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 
โดยให้ผู้สอนประเมินตนเองในแบบวิพากษ์ มคอ.3 มคอ.4 และนำเข้าที่ประชุมหลักสูตร 
เพ่ือให้กรรมการพิจารณา 
นอกจากนี้หลักสูตรฯประเมินแล้วแนะนำให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาวิชาการ
ให้ทันสมัย 2) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาและพัฒนา
ผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum 
mapping) 3) การใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน 4) การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ลงมือทำงานเพ่ือเพ่ิมทักษะปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  5) ควรจัดการเรียน
สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการศึกษาดูงาน 6) การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชา และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
7) การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม   

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ(A) 
ระบบและกลไกของการวางอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนยังคงเป็นระบบที่ดีและ
มีความเหมาะสม หลักสูตรฯจึงยังคงนำไปใช้ในปีการศึกษาถัดไปวางแผนให้มีการพิจารณา

หลักฐาน) 
5.2-11 รายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่ ออาจารย์ ผู้ ส อน
ตามรายวิชา 2 -63 
(หลักฐาน) 
5.2-12 เอกสารทวน
ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
(หลักฐาน) 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ความเหมาะสมของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงระบบและกลไกให้มีคุณภาพในการสนับสนุนส่ งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ :เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และพัฒนาความสามารถ
นักศึกษาจากประสบการณ์จริงโดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การวางแผน (P) 
หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
มาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
เรียนเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงนอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียนดังนั้นในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ วางแผนพูดคุยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยายามจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากข้ึน 

การดำเนินการ (D) 
ในปีการศึกษา 2563มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา

การ ดังนี้ 1) การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  ได้แก่ รายวิชาปฐพีวิทยา
(5012102) วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (5173101)การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น (5173301) พืชไร่
เศรษฐกิจ (5022501) ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม (5082105)  และ 5003302 การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 2) การนำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้แก่ รายวิชาพืชไร่เศรษฐกิจ (5022501) 
หลักการขยายพันธุ์พืช (5172101)  และ หลักการไม้ผล (5163501) และ 3) การบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฐพีวิทยา(5012102) พืชไร่เศรษฐกิจ
(5022501) การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น (5173301) เกษตรเพ่ือชุมชน (5003110)  
หลักการขยายพันธุ์พืช (5172101)  และหลักการไม้ผล (5163501) 
 
 

5 .2 -1 3 เอ ก ส า ร
การบูรณาการการ
การเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสั งคม 
และการทำนุบำรุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
(หลักฐาน) 
 

https://bit.ly/3wNCdHO
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
หลักสูตรฯร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรายวิชานี้ในปีการศึกษา 2563 พบว่ามี

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลายมิติ โดยเฉพาะการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  ทำให้
นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพปัญหาอย่างแท้จริงเข้าใจบทบาทของตนเองและลักษณะของการ
บริการวิชาการที่นักศึกษามีส่วนร่วม ได้ฝึกวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการจริง
ของชุมชนและสามารถให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานความรู้ที่ได้ศึกษามาและตระหนักถึง
ประโยชน์การให้บริการวิชาการเพ่ือสังคมท้องถิ่นหลักสูตรฯจึงวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาอ่ืนๆ ในปีการศึกษา 2564 ให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพปัญหา
เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงอย่างแท้จริงเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาของ
หลักสูตรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม หรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่
เป็นงานพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นและนอกเหนือจากการสนับสนุนให้อาจารย์
บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หลักสูตรวางแผนที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนนำงานวิจัย ไปใช้ให้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ(A) 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯวางแผนดำเนินควบคุมดูแลแผนการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาต่างๆ ให้มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้าน
ต่างๆจากประสบการณ์จริงที่มีการบูรณาการหลายมิติ 

สรุปผลการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จากการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ 
1.1 นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้นภายหลังจากการมีส่วนร่วมให้บริการวิชาการ โดยสามารถ

เชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิชาในชั้นเรียนกับการเรียนรู้จากเกษตรกรและสภาพการเกษตรจริงได้  
1.2 นักศึกษาสามารถให้ความหมายของการบริการวิชาการได้จากประสบการณ์ตรง 
1.3 นักศึกษาเข้าใจลักษณะของการบริการวิชาการท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม และเข้าใจบทบาทของนักศึกษาใน

การให้บริการวิชาการ 
1.4. กิจกรรมบริการวิชาการช่วยทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่ตนเรียนมีประโยชน์และนำไปใช้จริงได้ 

ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 
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2. การเชิญวิทยากร และการศึกษาดูงานช่วยเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทำให้นักศึกษามี
ความรู้และความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร 
นักวิชาการ และผู้ประกอบการ 

3. การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (รายวิชาเกษตรเพ่ือชุมชน) ส่งผลให้นักศึกษาได้
เรียนรู้สภาพการเกษตรของชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงและช่วยแก้ปัญหาไดต้รงกับความต้องการจริงของ
ชุมชน   
          4. เครือข่ายความร่วมมือจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะพ้ืนฐานงานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ช่วยทำใหน้ักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานงานช่างทางการเกษตรและมีโอกาสได้รับวุฒิบัตร
ซึ่งรับรองโดยกระทรวงแรงงาน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 คะแนน  3 คะแนน 4คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ(P) 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมี
การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้ เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นกา รได้
ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment)มีการใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real 
world)และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง
ของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริ งของนักศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

-  การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

เป้าหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
การวางแผน (P) 

หลักสูตรฯนำผลการดำเนินงานการประเมินผู้เรียนของปีการศึกษา 
2562 มาวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 โดยประเมินผลเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาตามท่ีกำหนดไว้ในมคอ.2ได้แก่ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
ความสามารถแยกแยะความถูกต้องการแสดงเคารพต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และเพ่ือนนักศึกษามีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองมีระเบียบวินัย
และซื่อสัตย์มีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีพได้ 

  2) ด้านความรู้ ประเมินจากการสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค การทำรายงาน และการนำเสนอรายงาน  

3) ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และ
ตรวจสอบคุณภาพงานที่มอบหมายให้ เช่น ความสามารถในการนำความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ และการแก้ปัญหาที่เกิดขั้นระหว่างการปฏิบัติงานนั้นรวมทั้ง
ความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมิน
จากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมในบทบาท
ผู้นำและสมาชิกทีมและมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค ์
    5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการทำงาน และชิ้นงานที่
มอบหมาย ความสามารถในการสื่อสารนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนทักษะ
การใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การดำเนินการ (D) 
ปีการศึกษา 2563 ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 หรือ 

มคอ.4 ซึ่งปรับปรุงมาจากผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 หรือ มคอ.6 
ของปีการศึกษา 2562 และนำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เพ่ือ

5.3-1 รายงานการประชุม
หลักสูตร (หลักฐาน) 
5.3-2 เอ ก ส า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์(หลักฐาน) 
5.3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
(พิจารณาอนุมัติผลการเรียน)
(หลักฐาน) 
5.3-4รายงานมคอ.3 และ 4 
ปี2563(หลักฐาน) 
5.3-5รายงานมคอ.5 และ 6 
ปี 2563(หลักฐาน) 
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พิจารณาร่วมกัน และส่งผ่านระบบออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องส่งเข้าระบบบริหารการศึกษาก่อนการ
เปิดภาคเรียนโดยหลักสูตรฯกำกับดูแลให้ผู้สอนต้องออกแบบรายวิชา ให้มี
ความสอดคล้องกันระหว่างผลการเรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล  
กำหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) และการดำเนินการ
สอนตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนมี
การแจ้งกระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ให้กับนักศึกษาได้รับทราบ พร้อม
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) ทั้งนี้กรรมการ
ประจำหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จาก
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 
และ มคอ .6 และส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาว่า
สอดคล้องกับ  มคอ .3 และ มคอ .4 หรือไม่  เพ่ื อนำไปใช้ ในการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนในครั้งต่อไป หลักสูตรฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย  มี
กลไกกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องส่ง มคอ.5, มคอ.6  หลังสิ้นภาคการศึกษา
ไม่เกิน 30 วัน โดยหลักสูตรฯมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. กรรมการประจำหลักสูตรกำกับให้ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 และ 6  โดย
ผู้สอนจัดส่ง มคอ.5 และ6 มายังหลักสูตร ตามวัน เวลาที่หลักสูตรกำหนด 

2. กรรมการประจำหลักสูตร พิจารณา มคอ.5 และ 6 ของแต่ละรายวิชา 
พร้อมผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 พบว่าทุกรายวิชามีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 หากมี
ข้อเสนอแนะต่อผู้สอนก็จะมีการแจ้งเพ่ือปรับแก้ไขตามความเหมาะสม  

3. ผู้สอนปรับแก้ไข มคอ.5 และ 6 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจำ
หลักสูตร และจัดส่งเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

สำหรับ มคอ.7 มหาวิทยาลัยกำหนดให้หลักสูตรจัดส่งหลังสิ้นปี
การศึกษาภายใน 60 วัน โดยหลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. กรรมการประจำหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

2.กรรมการประจำหลักสูตรจัดทำ "ร่าง" มคอ.7  
3. กรรมการประจำหลักสูตรพิจารณา "ร่าง" มคอ.7 พร้อมแก้ไขเป็นฉบับ
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สมบูรณ์ และวางแผนปรับปรุงสำหรับปีการศึกษาถัดไป 
4. หลักสูตรจัดส่ง มคอ.7 ไปยังคณะเพ่ือส่งให้มหาวิทยาลัยตามวัน เวลาที่
กำหนด 

    ในปีการศึกษา 2563 มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือ
ตรวจสอบการประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ มี
เครื่องมือประเมินและควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่ม
เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน มีการแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ มีการ
กำหนดเกณฑก์ารประเมิน และการตัดเกรดที่ชัดเจนโดยนักศึกษามีการรับรู้ร่วมกัน
ตั้งแต่แรกมีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจนและมี
การตรวจสอบค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชา และทุกภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณา
การกระจายของเกรด โดยทำการตรวจสอบในทุกรายวิชาที่มกีารเปิดสอน 

การประเมินผลการดำเนินงาน (C) 
หลักสูตรประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากการวิพากษ์ มคอ.3  หรือ มคอ.4 ในที่ประชุม
กรรมการประจำหลักสูตรผ่านระบบ EDOC มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ง
พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชาใช้การประเมินตาม
สภาพจริง ซึ่งเครื่องมือประเมินมีความหากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย 
แบบฝึกหัด รายงานปฏิบัติการ การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
และทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงนำไปใช้ใน
การวิชาชีพได้ ทั้งนี้การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีทั้งระหว่างภาคเรียน 
กลางภาค และปลายภาค ซึ่งระหว่างภาคเรียนผู้สอนจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
เพ่ือจะได้ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของตนเอง การพิจารณา
เกรดของหลักสูตรและอนุมัติ เกรดของคณะ ทั้ งนี้ ผู้ เรียนมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบออนไลน์ยังต้องมีการปรับปรุง 

หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลายลักษณะ เช่น  

1) อาจารย์ผู้สอนดำเนินการทวนสอบตามรายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด (ตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก)   
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2) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณารายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

3) คณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการประจำ
คณะฯ ทวนสอบคะแนนและเกรดของนักศึกษาก่อนจะนำเสนอให้
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยกำกับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษารับรู้
ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดเกรดและที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด  มี
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรนำเกรดของแต่ละรายวิชาเข้าที่ประชุม
ของหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงในกรณีที่เกรดมีความ
ผิดปกติ   หลังจากนั้นประธานหลักสูตรนำเกรดดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะ  นอกจากนี้ 
ควรมีการปรับปรุงระบบและกลไก เนื่องจาก มีบางรายวิชาที่กระบวนการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ยังไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงวางแผนการปรับปรุง
กระบวนการการประเมินผลการเรี ยนรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยการปรับปรุงให้มีการทวนสอบเครื่องมือประเมินผู้เรียนซึ่ง
ต้องได้รับการทวนสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และจัดให้
มีการวิพากษ์มคอ.3 หรือมคอ.4 เพ่ือทำให้ผู้สอนเห็นจุดที่ควรพัฒนาในการทำ
มคอ.3 หรือมคอ.4 เพ่ือทำให้ผลการเรียนรู้นักศึกษาดีขึ้น และเพ่ือให้ประเมิน
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการปรับปรุงการทวนสอบทำให้
ผู้สอนเห็นจุดที่ควรพัฒนาในการทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ทำให้ผลการเรียนรู้
นักศึกษาดีขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา และปัญหาพิเศษ จากการออกแบบ
รายวิชา มีความสอดคล้องกันระหว่างผลการเรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการ
ประเมินผล ที่มีการทำงานร่วมกันทั้งอาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
หัวข้อสัมมนา และปัญหาพิเศษ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการในทาง
ที่ดีขึ้น ผ่านการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ในปีการศึกษาหน้า
หลักสูตรจะปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยการปรับปรุงการทวนสอบ
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เครื่องมือประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ประเมินผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจะวางแผนร่วมกับคณะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา ให้
คำแนะนำในการดำเนินการทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
รวมทั้งปรับปรุงแบบการทวนสอบมคอ.3 (แบบวิพากษ์ มคอ.3) แบบทวนสอบ
เครื่องมือการประเมินผู้เรียน (ทวนสอบ มคอ.5) เพ่ือให้อาจารย์นำมาใช้
ประเมินในรายวิชาที่สอน และทุกรายวิชาต้องทำรายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเปา้หมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 คะแนน 3คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ(P) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) หมวดที ่7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร
แต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เกณฑ์การประเมิน 

มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดำเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดำเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแตล่ะปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ ข้อ 2 ระบุว่า“กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผล
การดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บข้อมูลรายละเอียด
ตามแนวทางของมคอ.3มคอ.4มคอ.5มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสม
กับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.3มคอ.4มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7”ข้อ 3 ระบุว่า“ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัว
บ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่ งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้หรือหากหลักสูตรใดมี
ความประสงค์กำหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นำเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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ผลการดำเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่ อวางแผน
ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

- มีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
-ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัด
ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 4 
ครั้ง  โดยในแต่ละครั้งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 ทุกครั้งดังนี้ 
-ครั้ งที่  1/2563 ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100ประชุมเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน 
- ครั้งที่  2/2563 ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ประชุมเพือติดตามการ
ดำเนินงาน 
- ครั้งที่  3/2563  ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
-ครั้งที่  4/2563  ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100ประชุมเพื่อทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 
 

✓  5.4-1 รายช่ืออาจารย์ประจำ

หลักสูตร(หลักฐาน) 
5.4-2 รายงานการประชุม
หลักสูตร ซึ่ งแสดงรายช่ือ
อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมโดย
จัดประชุมอาจารย์ประจำ
หลั กสู ต รอย่ างน้ อยภ าค
ก า ร ศึ ก ษ า ล ะ  2 ค รั้ ง

(หลักฐาน) 
5.4-3 รายงานสรุปจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสตูรที่มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสตูรในแตล่ะปี

การศึกษา(หลักฐาน) 

(2) มี รายละเอี ยดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 

- รายละเอียดหลักสตูร (มคอ. 2) ฉบับปี 
2559ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อ
วันท่ี 31พฤษภาคม 2560 
 

✓  5.4-4 มคอ.2 รายละเอียด

ของหลักสูตร(หลักฐาน) 
5.4-5 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ

(หลักฐาน) 

(3)มี รายละเอียดของ
ร า ย วิ ช า แ ล ะ
ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาทีเ่ปดิสอน 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มจีำนวน 23

✓  5.4-6 มคอ.2รายละเอียด
ของหลักสูตร(หลักฐาน) 
5.4-7 มคอ.3รายละเอียด

https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://agri.skru.ac.th/kv5/data/filecourses/curkaset59.pdf
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

รายวชิา และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 
มี 39 รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปดิภาคเรียน 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มจีำนวน 23
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 
มี จำนวน39รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้าม)ี 
1. รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม ที่
เปิดสอนภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี
จำนวน1รายวิชา และภาคเรยีนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2563มีจำนวน 0 รายวิชา    
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 ก่อนเปดิภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน1รายวิชา และ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 มีจำนวน 0 
รายวิชา 

รายวิชา(หลักฐาน) 
5.4-8 มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม

(หลักฐาน) 

(4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด ำ เนิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) 
1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 23 รายวิชา 
และภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 
39รายวิชา 
2. ผลการดำเนินการของรายวิชาที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 มี
จำนวน 23 รายวิชา และภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2563 มี จำนวน 39 รายวิชา 
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
1. ผลการดำเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม ท่ี เปิดสอนในภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2563 มี จำนวน1 รายวชิา และภาค
เรียนที่  2 ปี การศึ กษา 2563 มี จำนวน0 
รายวิชา 

✓  5.4-9 รายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 (หลักฐาน) 
ทุกรายวิชา(หลักฐาน) 
5.4-10 รายงานสรุปจำนวน
และรายชื่อวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา

(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
https://bit.ly/3wNCdHO
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

2. ผลการดำเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 มี จำนวน 1 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563มีจำนวน 0รายวิชา 

(5) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา 

- อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมและ
จัดทำ มคอ.7 หลังจากสิ้นปีการศึกษาภายใน 
60 วัน 

✓  5.4-11 มคอ.7 รายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร

(หลักฐาน) 

(6 ) มี การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ ที่ ก ำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการดำเนินงานการทบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้  โดยในภาคเรียนที่  1 และ 2
ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

✓  5.4-12 รายงานจำนวน
รายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนใน
ปีการศึกษา 2563

(หลักฐาน) 
5.4-13 รายงานจำนวนและ
รายชื่อรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4(หลักฐาน) 
(7 ) มี ก ารพั ฒ น า/
ปรับปรุ งการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
ก ารสอน  ห รื อการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แจ้งไปยังผู้สอน
ใน ราย วิ ช าที่ ต้ อ งมี ก า รป รั บ ป รุ งห รื อ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
กระบวนการวัดและประเมนิผล โดยในแต่ละ
รายวิชามีการปรับเพื่ อให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 

✓  5.4-14 มคอ.3 รายละเอียด

รายวิชา(หลักฐาน) 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุ ก ค น  ได้ รั บ ก า ร
ป ฐ ม นิ เท ศ ห รื อ
คำแนะนำด้ านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่

 
 

ไม่ขอรับการประเมิน 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

(9)  อาจารย์ ประจำ
หลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 5 คนได้รับ 
การการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
-ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์5คน 
-คิดเป็นร้อยละ 100 
 

✓  5.4-17 รายงานจำนวนและ
รายชื่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดแต่ละหลักสูตรในปี

การศึกษา 2563(หลักฐาน) 
5.4-18 รายงานสรุปจำนวน
อาจารย์ประจำที่ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา

แต่ละหลักสูตร(หลักฐาน) 
5.4-19 เอกสาร/หลักฐาน
การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย์ประจำ
แต่ละคนแต่ละหลักสูตร

(หลักฐาน) 
(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้ อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 
- ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนจึงไม่ขอรับการ

ประเมิน 
 

 
 

ไม่ขอรับการประเมิน 
 

(11) ระดั บความพึ ง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1
จากคะแนนเต็ม 5.0 

นักศึกษาปีสุดท้าย  
- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย (กลุ่ม 604240)
จำนวน 19 คน 
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 19 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.14 

✓  5.4-23 รายงานสรุปความ
พึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายทีม่ตี่อคุณภาพ

หลักสตูร(หลักฐาน) 

(12) ระดั บความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
 

-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ไดค้ะแนน
เฉลี่ย 4.61 

✓  5.4-24 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่

(หลักฐาน) 
5.4-25 จำนวนบัณฑิตที่รับ
การประเมินท้ังหมด
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เป็น 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็น 
ตามเกณฑ ์

(หลักฐาน) 
(1) จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติที่ดำเนินการได้จริง 
10 

(2) จำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ต้องดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

10 

(3) ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

ร้อยละ 100 

 

* โดยดูจากจำนวนตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 
1. นักศึกษาส่วนหนึ่งมีความรู้และ

ทักษะพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์น้อยมาก 

- อาจเกิดปัญหาในรายวิชาที่ต้องใช้
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

- ปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้กบันักศึกษาใหม่ 

- จัดโครงการสอนเสริม 
2. นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษคอ่นข้างน้อย 

- อาจเกิดปัญหาไม่ผ่านตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 

-ส ร้ า งแ ร งบั น ด าล ใจ ให้ เห็ น
ความสำคัญของภาษาอังกฤษ เชิญ
วิทยากรมาเล่าประประสบการณ์
ของการรู้ภาษาอังกฤษ แล้วทำให้
งานก้าวหน้า หรือมีโอกาสกว่าคน
อ่ืน ๆ อย่างไร 
-จั ด โค ร งก ารอบ รม เกี่ ย ว กั บ
ภาษาอังกฤษโดยไม่บั งคับ ให้
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม 
-ส่ งเสริมและสนับสนุนการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

2. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักศึกษาได้ 

- อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
สร้างทักษะปฏิบัติให้แก่นักศึกษา 

- ในรายวิชาปฏิบัติแบ่งนักศึกษา
เป็น 2 กลุ่ม เรียนสลับเวลากัน 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
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องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้    ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้ อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

 - ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 - จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในคะแนนระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการ
กำกับ
ติดตามและ

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูก่ารปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการนำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบ

กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนำระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 

ดำเนินงาน 
 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

ดำเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการ

ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัตทิี่
ดีได้ชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เป้าหมายดำเนินงาน 
             อาจารย์ประจำหลักสูตรทบทวนระบบและกลไกการจัดการให้มี
สิ่งสนับสนุนเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามการเรียนรู้ตามสมรรถนะ และ
มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน
มีสิ่งสนับสนุนปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีความทันสมัยและมี
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4.00 
เป้าประสงค์  
           เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

6.1-1 ระบบและกลไกการดำเนิน 
งานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2563 (หลักฐาน) 
6.1-2 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ต่อการบริหารหลักสูตร 
(หลักฐาน) 
6.1-3 รายงานการประชุม
หลักสูตร (พิจารณาคะแนน
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร(หลักฐาน) 
6.1-4 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา 1-
2563 
(หลักฐาน) 
6.1-5 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา 2-

https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
การวางแผน (P) 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และวางแผนจัดระบบบริหาร
จัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ระบบการบริหาร
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารโดยหลักสูตร จึงทำให้
งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แยกออกมาด้วย  
         ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดระบบการ
จัดการของสิ่งสนับสนุนทางการเรียนการสอน เริ่มจากการสำรวจความ
ต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมกันนี้ได้สำรวจรายการของที่
ชำรุดเสียหาย สำรวจความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่เดิม 
รวมทั้งทบทวนข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ สอนจาก มคอ.5 เรื่องสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
จากนักศึกษา ร่วมกับข้อมูลจากผลการดำเนินการปี 2563 มาใช้ในการ
พิจารณาจัดแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทุกประเภท ทั้ง
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานีปฏิบัติการ 

2563 (หลักฐาน) 
6.1.6 แผนกลยุทธ์ปี 2561-ถึง 
2564 (หลักฐาน) 
 

https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ห้องสมุด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่ และการศึกษาดูงานการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พิจารณาจากข้อมูลที่ ได้ทำการสำรวจและ
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานล่วงหน้า ร่วมกับข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินของอาจารย์และนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีข้ันตอน ดังนี้ 
       - ด้านสื่อ/เอกสาร ตำรา และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือรองรับการเรียนแบบ
ออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะเก้าอ้ี ในห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้พร้อมสำหรับใช้งานรวมทั้งเครือข่าย wifi 
ของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมจากการเรียนแบบออนไลน์ ร่วมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
       - ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มี
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่างอุณหภูมิ 
ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ภาคสนามท่ีเหมาะสม จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับ
นักศึกษาในการประชุมกลุ่มเรียน ติวหนังสือ และพักผ่อน เป็นต้น  
       - ด้านการบริการของห้องสมุด การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร 
ตำรา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในสำนักวิทยบริการ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแจ้งแหล่งสืบค้นที่เกี่ยวข้อง
ทางเว็บไซด์ให้กับนักศกึษาเพ่ิมเติม 
       - ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มี
ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบกำจัดของเสียอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ระบบ
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และกล้องวงจรปิด และจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 คณะได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่
ล้างมือ และหน้ากาก Face shield เพ่ือใช้ภายในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน และสวัสดิภาพของนักศึกษา
บุคลากร และอาจารย์  
       - ด้านวัสดุสิ้นเปลือง หลักสูตรได้จัดทำแผนสำรวจการคงเหลือของ
สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการเรียนการสอน ทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพการใช้งาน โดยมอบหมายให้นางสาวสุรีพร วิจิ ตรโสภา 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
นางสาวศุจิรัตน์ ศรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
ประธานสถานีปฏิบัติการต่างๆ เป็นผู้สำรวจ และประสานงานร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาก่อนการเปิดภาคการศึกษาเพ่ือจัดซื้อ
ล่วงหน้า 
       ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา แล้วนำผลมาพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญและหาวิธีดำเนินการและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินการ
และนำผลมาปรับปรุงกระบวนการ 

การดำเนินการ (D) 
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ได้
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่
สำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่ องมือ และ
ห้องปฏิบัติการที่จะใช้สำหรับการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
จากนั้นได้วิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วน และจากสถานการณ์โรคระบาด
ทางเดินหายใจ โควิด-19 โดยทำแผนแยกเป็นวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ชำรุด/
รอซ่อม/ไม่เพียงพอ/จำเป็นต้องใช้ กรณีชำรุดต้องแจ้งผ่านคณะฯ เ พ่ือ
ดำเนินการซ่อมแซมตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นของคณบดี กรณี
ไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องใช้ จัดทำเป็นแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพื่อพิจารณาความจำเป็น/ความเร่งด่วนของวัสดุ อุปกรณ์และความ
เหมาะสมของสิ่งสนับสนุนของหลักสูตร ก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ 
และตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเพ่ือให้สิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อความ
ต้องการต่อไป โดยในส่วนของเครื่องมือ กำหนดให้มีการลงบันทึกการใช้ 
โดยในแต่ละครั้งของการเรียน การสอนและการทำวิจัย ควบคุมการใช้งาน 
การยืมคืนอุปกรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำไปจัดการทำแผนซ่อมบำรุงและ
เพ่ือจัดหาเครื่องมือในปีงบประมาณต่อไป ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ 
ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 
       1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนคณะได้จัดสิ่ง
อำนวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน 
อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียน ในสถานการณ์โรคระบาดทางเดินหายใจ 
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โควิด-19 คณะได้จัดทำห้องและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับการใช้
สอนแบบออนไลน์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้พร้อมสำหรับใช้งาน 
หากพบอุปกรณ์ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรีบจัดการซ่อมแซม จัดหา
มาทดแทนเร็วที่สุด และจัดบริการเครือข่าย wifi ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายช่องทาง 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน สื่อแบบ
ออนไลน์ การสร้างห้องเรียนเสมอจริงเช่น การเรียนในระบบออนไลน์ 
Google classroom Google Meet ห้อง ไลน์กลุ่ม และ กลุ่มไลน์โอเพ่น
แชทของคณะ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา เป็นต้นและแนะนำหนังสือ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้มากขึน้ 
       2. ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดการ ดังนี้ 
       - หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้
ช่วยกันดูแลห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ห้ องเรียน  และห้ องปฏิ บั ติ ก ารทางวิทยาศ าสตร์ ให้ มี บ รรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความ
สะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ในด้านสุขอนามัยในสถานการณ์โรคระบาด
ทางเดินหายใจ โควิด-19 เช่น จุดเจลแอกอฮอล์ล้างมือ สบู่ล้างมือ หน้ากาก
อนามัย หน้ากาก Face shield เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยงของการระบาด
ของโรคโควิท-19 มีแหล่งเรียนรู้ภาคสนาม ได้แก่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน 
สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการสัตวบาล และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดและปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ และทรัพยากรสนับสนุนจากเครือข่าย 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นคณะจัดให้มี Co-
working Space สำหรับนักศึกษาใช้นั่งทำงาน นัดประชุม ติวหนังสือ หรือ
นั่งพักผ่อนได ้
       - หลักสูตรได้เสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ2565 
สำหรับทดแทนเครื่องมือที่ใช้อยู่มาเป็นระยะเวลานานและเริ่มขาดแคลน 
โดยพิจารณาจากแผนที่วางไว้ 
       - สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่เพียงพอหรือมีการชำรุดเสียหาย
ไม่สามารถใช้การได้ อาจารย์ประจำวิชาได้ประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน หากใช้เวลานาน
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หรือไม่สามารถจัดหาได้ หลักสูตรได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยัง
หน่วยงานอ่ืน เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือ
หน่วยงานที่มีความพร้อม เพ่ือนำนักศึกษาไปใช้เครื่องมือรวมทั้งขอความ
อนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าวมา
ให้ความรู้หรือสาธิตเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโดยการนำนักศึกษาไปศึกษาดู
งานและการปฏิบัติการภาคสนาม โดยมีการศึกษาดูงานในรูปแบบทั้ง 
online-onsite และกิจกรรมออนไลน์ผ่านไลฟ์สดเฟสบุ๊คของเพจคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น  
       3. ด้านการบริการของห้องสมุด 
       หลักสูตรร่วมกับสำนักวิทยบริการจัดหนังสือตำราผลงานทางวิชาการ
วารสาร และสื่อสิ่งตีพิมพ์ที่ครอบคลุมกับความต้องการเพียงพอและมีความ
ทันสมัยโดยหลักสูตรได้แนะนำหนังสือและฐานข้อมูลเพ่ือสั่งซื้อเข้าห้องสมุด
เพ่ิมเติมทุกปีให้นักศึกษาได้มีเอกสารที่ทันสมัยประกอบการเรียนมีความ
หลากหลายของสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตสื่อ 
e-book ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นและห้องเรียนเสมือนจริง SKRU online 
learning center เป็นต้นที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ฟรีมีบริการ wifi 
บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 100 แผ่นต่อ
ภาคการศึกษานอกจากนี้ห้องสมุดยังจัดสถานที่สำหรับอ่านหนังสือทำงาน
กลุ่มห้องประชุมห้องโสตฯและบริการนอกสถานที่ในส่วนของมาที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในการแนะนำหนังสือใหม่ บริการยืม-คืนด้วยตนเอง
ผ่านระบบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ใช้งานเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเป็นต้น 
       4. ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 
       - หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบไฟฟ้าระบบน้ำ
ระบบกำจัดของเสียอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยระบบความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการและกล้องวงจรปิดให้เพียงพอพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพ่ือให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและสวัสดิภาพของนักศึกษา 
       - หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบการป้องกันตนเองใน
สถานการณ์ โรคระบาดทางเดินหายใจโควิด -19 โดยมีจุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ สบู่ล้างมือ การจัดพื้นที่เว้นระยะห่างให้เหมาะสมภายใน
อาคารสำนักงาน และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบสลับเรียนและจำกัดจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนของรายวิชาที่ต้อง



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 224 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
มีการลงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ มีหน้ากากอนามัยและหน้ากาก Face 
shieldเพ่ือให้เอ้ือต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษา 
       - หลักสูตรร่วมกับศูนย์เครื่องมือกลางจัดการอบรมความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษาที่จะใช้ห้องปฏิบัติการและทำวิจัยได้ปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและมีใบรับรองการเข้าใช้งานใน
ส่วนของการป้องกันอัคคีภัยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยอย่ าง
ต่อเนื่องและซ้อมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
       เมือ่สิ้นสุดปีการศึกษาหลักสูตรร่วมกับคณะและสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรายวิชาเพ่ือนำข้อมูลมา
พิจารณาวางแผนจัดหาแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละด้านพบว่าทั้งอาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การประเมินผลการดำเนินการ (C) 
       จากการวางแผนเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
การศึ กษ า  2561-2563 ซึ่ ง ในปี  2561-2562 มี การบ ริห ารงานแบบ
โปรแกรมวิชาทำให้โปรแกรมวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากผลการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรทำให้นักศึกษาและอาจารย์มีความพึง
พอใจระดับมาก และข้อที่ได้คะแนนต่ำ หลักสูตรจะได้ดำเนินการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ส่วนในปี 2563 มีการบริหารงานแบบหลักสูตรทำให้งบประมาณใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แยกออกมาเป็นการจัดสรรตามอาจารย์
ประจำรายวิชา และสถานีปฏิบัติการต่าง ๆ แทน เช่น การจัดหาสื่อ ตำรา 
อุปกรณ์ สิ่งทดลอง โดยหลักสูตรจะประสานงานคณะฯ เพ่ือประสานต่อไป
ยังสถานีปฏิบัติการต่าง ๆ อีกครั้ง หรืออาจจะผ่านทางอาจารย์อีกช่องทาง
หนึ่ง ทั้งนี้ได้ขอให้อาจารย์ทุกคนเร่งทำผลงานวิชาการประเภทหนังสือ และ
ตำราเพิ่มขึ้นด้วย  
       จากการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย โดยพิจารณาจากผล
การดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) มีรายงานผล ดังนี้ 
       - นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในการปฏิบัติที่ดีและ
นักศึกษาสามารถจบตามเกณฑม์ากขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการวิจัย  
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       - นักศึกษาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและ
ภาคสนามอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการวิจัยที่ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
ผลงานต่างๆ หลายชิ้นสามารถเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นเพ่ือนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 
ทำให้การประชุมวิชาการเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ และงาน
ประชุมวิชาการระดับภาคใต้ (RUCA) เลื่อนการประชุมออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีข้ึน ผลงานจึงจัดเตรียมเพ่ือนำเสนอในรูปแบบอ่ืนต่อไป  
       - นักศึกษามีผลการประเมินจากหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพดี 
ตามข้อมูลในองค์ประกอบที่ 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรโดยนักศึกษาและอาจารย์เฉลี่ย
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 พบว่า มี
ความพึงพอใจระดับมากจากปีการศึกษาก่อน นักศึกษาและอาจารย์ได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งการเสนอโดยตรงกับหลักสูตรและในระบบ
ออนไลน์โดยสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และจากผลการประเมิน พบว่า การดำเนินการจัดซื้อสิ่งสนับสนุน
บางอย่างมีความล่าช้า จึงควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้
ประสานจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับงานพัสดุของคณะให้เป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี ของหลักสูตรต่อไป 
          นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการวางแผนของบประมาณจัดตั้ง
ครุภัณฑ์ขนาดเล็กที่สำรวจความจำเป็นไว้ แต่ไม่สามารถจัดหาได้ใน
งบประมาณนี้  ซึ่งจะไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
        จากการประเมินระบบกลไกจะทราบได้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนบางเครื่องมือมีปริมาณจำกัดเนื่องจากปริมาณนักศึกษาที่
มากขึ้น และบางชิ้นเกิดความเสียหายหรือชำรุดจากการใช้งาน เช่น 
อุปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน อุปกรณ์ปฏิบัติงานภาคสนาม อุปกรณ์วัดผล
ทางสรีรวิทยาของพืช อุปกรณ์ วัดผลทางดิน และอุปกรณ์ วัดสภาพ
ภูมิอากาศ และอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยเฉพาะทางทั้งทางพืชและทางสัตว์  
ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือครุภัณฑ์ชั้นสูงที่มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีการใช้
งานซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือ และ
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เป็นที่รับรองได้ดังนั้นหลักสูตรจึงร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดทำระบบต่อไป โดย 
       - สำรวจปริมาณ จำนวน และความถ่ีในการใช้งาน 
       - ประชุมวางแผนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ดังกล่าว โดยใช้
งบประมาณแผ่นดินและงบสนับสนุนจากคณะตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ ์
       - ดูแลรักษาและซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ 
       - ในกรณีที่ เครื่องมือที่ ต้องการใช้ งานขาดแคลนหรือไม่มี  ให้
ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้งาน 
       - สรุปผลจากข้อเสนอของอาจารย์และนักศึกษาสะท้อนไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านที่หลักสูตรไม่สามารถ
ดำเนินได้เอง เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุด ระบบสารสนเทศ
ออนไลน์  สื่อการเรียนการสอนออนไลน์  และระบบสาธารณูปโภคที่
รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัย ดำเนินการติดตามผลการปรับปรุงเพ่ือวางแผน
ในการจัดหาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงสถานะของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดหาในปีต่อ ๆ ไปได้ 
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
เป้าหมายดำเนินงาน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรทบทวนระบบและกลไกการจัดจำนวนสิ่ง
สนับสนุนเรียนรู้เพ่ือให้มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการปฏิบัติ
เพ่ิมมากขึ้นโดยมีสิ่งสนับสนุนปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน มี
ความทันสมัยและมีความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  
           เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

การวางแผน (P) 
ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
หลักสูตรได้วิเคราะห์จากข้อร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่ง

6.1-7 คู่มือเบิกจ่าย บกศ ปี 
2563(หลักฐาน) 
 
6.1-8 คูม่ือเบิกจ่าย บกศ ปี 
2564 
(หลักฐาน) 
6.1-9 รายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง(หลักฐาน) 
 
6.1-10 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ(์หลักฐาน) 
 

https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
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สนับสนุนการเรียนรู้ และการทบทวนจากข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนใน 
มคอ.5 เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนำผลจากการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มาประเมินผลเสนอเข้าที่
ป ระชุม เพ่ื อ พิจารณ าในการพัฒ นาทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข ตาม
ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุน
ต่อคณะ โดยจัดหาสิ่งสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านกระบวนการตาม
ขั้นตอนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐ  

การดำเนินการ (D) 
         การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในหลักสูตร โดยหลักสูตรได้รับ
การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย อาทิเช่น สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายไร้สาย มัลติมีเดีย ระบบ
การสื่อสารไร้สายและอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดสำหรับค้นคว้าข้อมูลและ
บริการยืม-คืนหนังสือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นอกจากนั้น
หลักสูตรได้สอบถามจากความต้องการของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิชาการ และอาจารย์ภายในคณะฯ และได้วิเคราะห์จากข้อร้องเรียนของ
อาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนและทบทวนจากข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5 เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า ในปี
การศึกษา 2562 มีสิ่งสนับสนุนจำนวนเพียงพอ เหมาะสม มีความทันสมัย 
และมีสถานีปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในคณะฯ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้  
    - ห้องสอนเสมือนจริงเพ่ือสอนแบบออนไลน์ และอุปกรณ์การสอนแบบ
ออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนและลำโพง  ชุดปากกาเมาส์
แพด กล้อง Webcam อุปกรณ์ กระดาน เขียนออนไลน์  โปรแกรม 
Conference ต่างๆ  
    - ห้องเรียนจำนวน 22 ห้อง พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่
ทันสมัย พร้อมทั้งมีเครื่องปรับอากาศและพัดลมติดเพดาน ห้องทุกห้องมี
ขนาดเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีและแต่ละหลักสูตร ทำให้
อาจารย์และนักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบตามการออกแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ดี รวมถึงนักศึกษา



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 228 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์39 
เครื่องสำหรับการเรียนการสอนและเป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ในสื่อออนไลน์ 
    - สถานีปฏิบัติการจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน 
สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการ
สัตวบาล เป็นหน่วยบริการสำหรับการฝึกปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ รวมทั้ง
การฝึกทักษะวิชาชีพฯ  
    - ศูนย์ฝึกฯ และสถานีปฏิบัติการเบเกอรี่  
    - ห้องปฏิบัติการเคมีเกษตรจำนวน 1 ห้องเพ่ือการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการทางเคมี  
    - ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาจำนวน 1 ห้องห้องเพ่ือการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการทางชีววิทยา 
    - ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจำนวน 1 ห้องห้องเพ่ือการเรียนการ
สอนในรายวิชาปฏิบัติการทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
    - ห้องสมุดของคณะฯ จำนวน 1 ห้อง คณะมีห้องสมุดบริการสำหรับ 
นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีหนังสือ ตำราเรียน วารสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้ง
ภายในประเทศ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดบริการให้นักศึกษาเข้าไป
ท ำงาน การบ้ าน  ห รื อ ว างแ ผน การ เรี ย น ได้  ภ าย ใน ห้ อ งสมุ ด มี
เครื่องปรับอากาศและมีโต๊ะ เก้าอ้ีพร้อมให้บริการสำหรับคนจำนวน 20 คน 
โดยเปิดให้บริการได้หากนักศึกษาแจ้งความประสงค์ และหากนักศึกษา
สนใจยืมหนังสือสามารถยืมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
-  ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบรรณารักษ์จัดปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ให้กับนักศึกษา
ใหม่ มีจำนวนหนังสือ ตำรา วารสาร และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการ
ค้นคว้า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดสำหรับการสืบค้นสำหรับ
ให้การบริการอาจารย์ นักศึกษ ามี เจ้าหน้าที่ให้บริการ ยืม/คืน หนังสือ 
ตำราเรียนที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบสารสนเทศที่ เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า
ด้วยตนเองให้นักศึกษา มีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูล 
    - โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ เพ่ือการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน การทดลองวิจัยที่เก่ียว
ข้อภายใต้ปัญหาพิเศษ  
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- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
    - ห้องโถงกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษาและพ้ืนที่สำหรับนักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน สนทนา 
หรือทำงานร่วมกัน โดยคณะได้จัดสถานที่สำหรับให้นักศึกษา ได้พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานกลุ่ม ภายในห้องโถงกิจกรรม โดย
เป็นสถานที่โล่ง บรรยากาศถ่ายเทสะดวก และรองรับนักศึกษาได้จำนวน
มาก สามารถแบ่งโซนการทำกิจกรรมได้หลายจุด ในเวลาเดียวกัน  
- ห้องฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ  
- ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตรพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยสามารถใช้ในการ
นำเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมีความจุมากกว่า 300 ที่นั่ง  
- ห้องประชุม 62-301 พร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษา 
- มีคอมพิวเตอร์ของคณะทั้งหมดมากกว่า 39 เครื่องเพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนและการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  
- อ่ืน ๆ เช่น ห้องซ้อมดนตรีเพ่ือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ห้องสำหรับทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น  
- หลักสูตรมีห้องเรียนออนไลน์เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ โดยในแต่ละรายวิชามีสื่อสำหรับรายวิชานั้นๆ ใน
ห้องเรียน classroom เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้ง
ยังมีการสร้างไลน์เพ่ือประสานงานระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีกับอาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน กลุ่มไลน์ประสานงานระหว่างนักศึกษา
และคณะฯ และเพจเฟซบุ๊คของหลักสูตร/เพจของคณะ เพ่ือเป็นสื่อ
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน โดยให้ความสำคัญกับ
ช่องทางในการสื่อสารแบบออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอนแบบใหม่ (New normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
         โดยสิ่งสนับสนุนพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนดังกล่าว 
จะมีการดูแลและตรวจสอบสภาพการใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่
ละงาน เพ่ือให้มีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
โดยหากอาจารย์ผู้สอน หรือนักศึกษาใช้แล้วเกิดการชำรุดเสียหายก็จะแจ้ง
ไปยังหลักสูตร หลักสูตรก็จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบจะบันทึก
มายังคณะฯ เพื่อของบประมาณสนับสนุนในการซ่อมบำรุงหรือหากดูแล้วว่า
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ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ก็จะทำการจัดซื้อเพ่ือให้สามารถมีใช้ในการเรียนการ
สอนถดัไปได้ โดยในส่วนของครุภัณฑ์ หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนที่ได้วางไว้ มีการขอใบเสนอราคาและคู่เทียบ
จากร้านค้า จัดซื้อ แต่งตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบและตรวจรับครุภัณฑ์ 
ตามลำดับ  
โดยสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่แล้วและยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี อาทิเช่น 
เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดพ้ืนที่ใบแบบมือถือ 
เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำใน
ต้นพืช ชุดตรวจสภาพภูมิอากาศสถานีย่อย โต๊ะไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT 
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชุดเครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดิน ชุดเครื่องมือผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ชุดทำน้ำเย็น 2 
ก๊อก พัดดลมอุตสาหกรรม โต๊ะสแตนเลสขนาด 110x230x75 เซนติเมตร  
เครื่องวัดความหวาน  พัดลมติดผนัง  Digital Vernier caliper เครื่องชั่งดิ
จิตัลทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตู้เย็น 2 ประตู  เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้แบบ
แสดงตัวเลขดิจิตัล เครื่องตัดหญ้า เครื่องชั่งดิจิตัลทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตู้แช่
สองประตู เครื่องถอนขนไก่ ชั้นวางต้นกล้าทำจากเหล็กฉากรู ตู้ล็อคเกอร์ 
เครื่องฉีดน้ำ ชุดอุปกรณ์โต๊ะเก้าอ้ี เครื่องฟักไข่ เครื่องวัดความนำไฟฟ้าและ
อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เวอร์เนียแคลิเปอร์แบบ
ดิจิตอล เครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น สแตนเลส 2 หัว ก๊อกแบบท่อ
ประปา ชั้นวางของทั่วไป ชั้นวางต้นกล้าทำจากเหล็กฉากรู เป็นชั้นเหล็ก 4 
ชั้น ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 18 ช่อง เก้าอ้ีชุดเป็นแถว 4 ที่นั่ง โต๊ะโฟเมก้า ขนาด
180*75*73 ซม. เครื่องฟักไข่ 1 ชุด เครื่องวัดการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ  
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1 ชุด Digital Vernier caliper 1 ชุด 
เครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก แบบท่อประปา 
และวัสดุอุปกรณ์เกษตรพ้ืนฐาน เช่น จอบ เสียม บุ้งก๋ี คราด  บัวรดน้ำ วัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ เป็นต้น 
           และเพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
หลักสูตรฯ จึงจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษาเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม ทันสมัย และทันต่อสภาวการณ์
ในปัจจุบัน โดยคณะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีปฏิบัติการและงบวิจัยของอาจารย์  
จำนวนทั้งสิ้น 55 รายการ ดังนี้ 
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1. ชุดอุปกรณ์ในพ้ืนที่ Co-working Space สำหรับนักศึกษาใช้นั่งทำงาน 
นัดประชุม ติวหนังสือ หรือนั่งพักผ่อนได้จำนวน 20 รายการ 
2. ชุดตู้ลำโพงติดผนังขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด  
3. เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ HIFI amplifier จำนวน 1 ชุด  
4. จอรับภาพแบบตั้งพ้ืน floor screen 80 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง 
5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ epSON จำนวน 2 เครื่อง 
6. เครื่องเสียงพร้อมลำโพง เครื่องเสียงพกพาจำนวน 2 เครื่อง 
7. โทรทัศน์ ทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง 
8. จอรับภาพชนิดขาตั้ง ripod screen ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้วจำนวน 1 
เครื่อง 
9. เครื่องสลับสัญญาณภาพ blackmagic ATEM mini PRO จำนวน 1 ชุด 
10. ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดสื่อเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ยี่ห้อbrightsign 
รุ่นXT1144 จำนวน 1 ชุด 
11. เครื่องสูบน้ำ ทั่วไป มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตรต่อ
นาที จำนวน 1 ชุด 
12. เครื่องสูบน้ำ ทั่วไป แบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 
450 ลิตรต่อนาที HONDA  จำนวน 1 ชุด 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  BMAX B2 plus MINI PC  จำนวน 1 ชุด 
14. จอคอมพิวเตอร์ ชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้วจำนวน 6 เครื่อง 
15. ตู้ RACK สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ rack cabinet 6U จำนวน 1 ชุด 
16. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล สำหรับงานประมวลผลแบบ
ที ่2 DELL Optiplex 3080 MT จำนวน 8 ชุด 
17. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย makita รุ่นRBCH11 จำนวน 
1 ชุด 
18. โต๊ะหวายเทียมสีขาวพร้อมเก้าอ้ี 2 ตัวสีขาวจำนวน 1 ชุด 
19. โต๊ะสนามแบบกลมlสีดำพร้อมเก้าอ้ี 2 ตัวรุ่นHB-1511 จำนวน 2 ชุด 
20. เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 1 ชุด (มหาวิทยาลัยจัดซื้อให้)  
21. เครื่องกรองน้ำจำนวน 1 ชุด(มหาวิทยาลัยจัดซื้อให้) 
             1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงานภายใน โดยได้รับ
จากคณะฯ สถานีปฏิบัติการพืชสวน  สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานี
ปฏิบัติการสัตวบาล และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ และงบ
วิจัยของอาจารย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหลักสูตร และใน
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รายวิชาใหม่ที่บรรจุในหลักสูตร ดังนี้  
นับเป็นอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จต่อการ
เรียนรู้และเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร เพราะทำให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 
              2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น 
การฝึกปฏิบัติวิชาทักษะงานช่างเกษตรกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา ฝึกปฏิบัติการทางการ
พยากรณ์อากาศ และการศึกษาความแปรปรวนของภูมิอากาศต่อภาค
การเกษตร ด้านอุตุนิยมวิทยาที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อย่างต่อเนื่อง การฝึก
ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา 
รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ พัฒนาคุณลักษณะพิเศษทางวิชาชีพของ
นักศึกษา (180 ชั่วโมง) กับศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
เครือข่าย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นอกจากนั้น นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล 
และเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นร่วมกับชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และเครือข่ายต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุ่งลาน (ปีที่ 2) 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนวพระรมราโชบาย ถวายในหลวง ร.
10 (ปีที่ 3) เป็นต้น หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใน
สถานการณ์จริง และสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์หลักสูตร 

การประเมินการดำเนินการ (C) 
           จากผลการดำเนินการตามกระบวนการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตร
วางแผนการจัดหางบประมาณต่าง ๆ เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพียงพอ โดยหลักสูตรฯได้นำระบบการสำรวจ Google form และระบบ 
QR Code มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการจัดซื้อและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทำกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษา
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดระบบการประเมินความพึงพอใจ
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ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีการสำรวจ
ครุภัณฑ์ประจำปีอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ งรูปธรรมและ
นามธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ในวาระการดำเนินการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2563 และพิจารณา มคอ.5 
ที่ผ่านมา พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และ
ทันสมัยและจากการประเมินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
จากการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
หลักสูตร และคณะได้ดำเนินการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนต่างๆ ให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาแล้ว ในภาคเรียนที่  1/2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้
ดำเนินการใช้สื่อสิ่งสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการ
สอนออนไลน์  

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
       จากการที่หลักสูตรได้นำผลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมใช้
งาน และเพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแล้ว  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายดำเนินงาน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยนำผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารคณะเพ่ือขอตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนต่อ
คณะ และดำเนินการจัดหาสิ่ งสนับสนุนที่ ได้รับการอนุมัติและผ่าน
กระบวนการจัดซื้อตามข้ันตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของภาครัฐ ต่อไป  

 

6.1-11 รายงานความพึงพอใจ
ของนั กศึ กษ าต่ อการบ ริห าร
จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  ว ท .บ .
เกษตรศาสตร์  
(หลักฐาน) 
6.1-12 รายงานความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
(หลักฐาน) 

https://bit.ly/3zD8XW7
https://bit.ly/3zD8XW7
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การวางแผน (P)      
ในปีการศึกษา 2562-2563 หลักสูตรได้มีการนำระบบและกลไกมาใช้ใน
การวางแผนการดำเนินการ โดยจัดการประชุมแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากความพึงพอใจจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือของคณะในการดำเนินการจัดทำแบบ
การประเมิน ในส่วนของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้จัดทำร่วมกับ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยการจัดทำแบบสอบถามความพึง
พอใจในประเด็นด้านสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการ
บริการของห้องสมุด ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการบริการ ด้านระบบสาธารณูปโภค และด้านระบบการ
รักษาความปลอดภัย ร่วมถึงความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจโควิด-19 ได้แก่ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
หน้ากากอนามัย เป็นต้น  

การดำเนินการ (D) 
       หลักสูตรได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดำเนินการดังนี้ 
       - ปรับปรุงโดยการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม มีการซ่อม
บำรุง และประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน  
       - จัดโครงการอบรมทักษะปฏิบัติการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย ตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
       - ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบทั้งสองส่วนตามแผนที่วางไว้ก่อน
เสร็จสิ้นภาคการศึกษาโดยระบบออนไลน์ ภายใต้การกำกับ แจ้งเตือนโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตร 
       - รับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากข้อเสนอของอาจารย์และนักศึกษา
จากกิจกรรมพบนักศึกษา 4 ชั้นปี และศิษย์เก่า พบว่า ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก 
โดยในปีการศึกษา 2563 คณะได้มีการจัดงบประมาณเพ่ือซ่อมบำรุงและ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
        1. การซ่อมบำรุง  ได้แก่ 
- ซ่อมบำรุงอาคารปฏิบัติการพืชสวน ประกอบด้วยห้อง ดังนี้ ห้องเรียน 
ห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร ห้องเก็บสารเคมี ห้องวิจัย และห้องพัก
นักศึกษา และอาจารย์ และโรงฝึกสำหรับฝึกปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ     
- ซ่อมบำรุงอาคารปฏิบัติการพืชไร่ ประกอบด้วยห้อง ดังนี้  ห้องเรียน 
หอ้งทดลอง ห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร ห้องเก็บสารเคมี ห้องวิจัย และ
ห้องพักอาจารย์ และลานตากผลผลิต และลานสำหรับฝึกปฏิบัติการใน
รายวิชาต่าง ๆ             
- ซ่อมบำรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ ประกอบด้วยห้อง ดังนี้ ห้องเก็บอุปกรณ์
ทางการเกษตร พ้ืนที่ทดลองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอัดเม็ด ห้องวิจัย และห้องพัก
อาจารย์ และลานสำหรับฝึกปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ 
2. จัดหาครุภัณฑ์ขนาดเล็กเพ่ิมเติม ได้แก่ 
- เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตรต่อนาที ยี่ห้อ
LEO รุ่น ACm220BF3 พร้อมอุปกรณ ์
       - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 
450 ลิตรต่อนาที HONDA รุ่น WB20xT3 พร้อมอุปกรณ ์
       - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตรพ้ืนฐานเพ่ิมเติม เช่น จอบ เสียม บุ้งกี๋ 
คราด  บัวรดน้ำ เป็นต้น 
          และในปีการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในประเด็นด้าน
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งในระบบ onsite-online ด้าน
การบริการของห้องสมุด ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค และระบบ
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 4.25 จาก 3.67 โดยหลักสูตรนำผล
การประเมินเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจาณาและเสนอแนะเพ่ือนำไป
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

การประเมินการดำเนินการ (C) 
       หลักสูตรได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยผลการประเมินความพึง
พอใจในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 236 

 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในเกณฑ์มาก โดยมีค่าเท่ากับ 
4.11 คะแนน และค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดของนักศึกษาผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 4.252 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่าปีการศึกษา 2559 ถึง 2563 ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ ในระดับมากเพ่ิมขึ้นติดต่ อกันเนื่องจาก
หลักสูตรได้ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ ให้มีการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนเพ่ิมเติมให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานได้มีการซ่อมบำรุงและได้มี
การจัดโครงการศึกษาดูงานอบรมทักษะปฏิบัติการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายตามความต้องการของอาจารย์และนักศึ กษาโดย
หลักสูตรนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจาณาและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป   

การนำไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
       จากการที่หลักสูตรได้นำผลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมใช้
งานและเพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีแล้วหลักสูตรยังมีแนวทางดังนี้ 
       - ควรมีการวางแผนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในปีการศึกษา
ถัดไปตามลำดับความสำคัญและความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนที่เอ้ืออำนวยต่อระบบการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น  
       - วางแผนการใช้อุปกรณ์รวมถึงจัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ
อย่างต่อเนื่อง 
       - เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาหลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเช่นระบบสื่อการเรียนออนไลน์  
       - จัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือหาข้อเสนอในการจัดการเรียนการ
สอนควรดำเนินการอย่างต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นการเพ่ิมช่องทางในการ
เสนอความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจให้มากข้ึน 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3 คะแนน 3 คะแนน  3 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจาก             
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

- หลักสูตรควรเตรียมการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ิมเติม สำหรับชว่ยใน
การดูแล และสำรองในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรควรมีการติดตามการมีงานทำของบัณฑิตเป็นระยะทันทีหลังสำเร็จ
การศกึษา และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรควรนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผน และเตรียมการรับนักศึกษา
ล่วงหน้า เพ่ือให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
- ควรส่งเสริมสนันสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอตำแหน่งทางวิชาการ 
โดยมีการวางแผนพัฒนารายบุคคล และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- หลักสูตรควรมีนโยบายจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) หรือการ
อบรมแบบสะสมหน่วยกิต หรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
วิทยาลัยชุมชน ฯลฯ 
- หลักสูตรควรมีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย มีการกำกับและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรต่อ
ข้อคิดเหน็หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร เห็นด้วยในข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก และ
วางแผนปรับหลักสูตรตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 

การนำไปดำเนนิการเพ่ือการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

นำข้อเสนอแนะจากผู้สำเร็จการศึกษาไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ วิธีการสอน 
วิธีการประเมินผล เพื่อทาให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ทีส่ำเร็จการศึกษา ประเมินโดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

ข้อวิพากษ์ทีส่ำคัญจากผลการประเมิน 
จุดอ่อน : ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทางไกล และควรเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติให้มากกว่าการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน 
จุดแข็ง : มีการดูแล ให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างดี 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
จะดำเนินการเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งอย่างต่อเนื่อง และพยายามแก้ไข
จุดอ่อน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจาก
ผลการประเมิน 

- 
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3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ประเมินโดยการโทรศัพท์สัมภาษณ์วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการ
ประเมิน 

บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดี เรียนรู้ได้เร็ว ใฝ่รู้ 
แก้ปัญหาได้ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีผลงานมีคุณภาพยอมรับได้ 
แต่ต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเอง และ
ความรู้มาตรฐานทางการเกษตรและภาษาอังกฤษ 
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรเล็งเห็นในทิศทางเดียวกับผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นผู้นำและความมั่นใจ และความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง
การเกษตร 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

- 
 

 

หมวดที ่7การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

การเปลี่ ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี )                
ที่ มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี          
ที่ผ่านมา 

-การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินเกรดสถานภาพและการพ้น
สภาพนักศึกษา เพ่ือประเมินสถานภาพการศึกษา ส่งผลต่ออัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาและการไม่จบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
-มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี)              
ที่ มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี               
ที่ผ่านมา 

-ระบบการรับนักศึกษาแบบ TCAS เป็นระบบใหม่ที่ทาง ทปอ. เป็น
ผู้กำหนดรายระเอียดรอบการรับสมัครและกรอบระยะเวลาในการ
รับนักศึกษาโดยทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยน
ได้ จึงทำให้ประสบปัญหาต่อจำนวนนักศกึษาแรกเข้า  
-อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงนับเป็นส่วนหนึ่ งที่ส่งผล
ต่อ เนื่ อ งไปถึ งประชากรวัย เรียน ในระดับมั ธยมที่ จะ เข้ าสู่
มหาวิทยาลัยลดลงตามไปด้วย 
-จำนวนนักเรียนในระดับมัธยมที่สนใจสมัครเรียนต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยลดลง นักเรียนมีความเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เป็นสาระวิชาที่จบยาก เรียนหนักจึงไม่ประสงค์ที่จะ
เรียน ทำให้ปรมิาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตรน้อยลง 
-มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจำปี 

แผนการดำเนนิงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
2.ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
ดำเนินตามข้อเสนอ 
แนะของผู้ประเมิน 

ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อยู่ในช่วงดำเนินการ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
- หลักสูตรควรมีนโยบายจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) หรือการอบรมแบบสะสมหน่วยกิต 

หรอืสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
3.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวชิา การเปลีย่นแปลงวิธีการสอน 

และการประเมินสัมฤทธิผล รายวิชา) 
- หลักสูตรควรมีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย มีการกำกับและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ 

ประเมินผล เพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ 
3.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- ควรส่งเสริมสนันสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีการวางแผนพัฒนา 

รายบุคคล และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2564 
 

แผนการดำเนนิงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/การฝึกสหกิจศึกษา/
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

31 มี.ค. 2565  ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
 อ.อภิชาติ พันชูกลาง 

โครงการฝึกประสบการณ์พัฒนาคุณลักษณะพิเศษทาง
วิชาชีพของนักศึกษา (180 ชั่วโมง) 

31 พ.ค. 2565 ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 
ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน ์

 อ.วีรยุทธ ทองคง 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 60และสอดคล้องกับศาสตร์สาขาวิชาที่ 
สอนในหลักสูตร 

2. ผลงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับศาสตร์สาขาวิชาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการตีพิมพ์ 
อย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการจดอนุสิทธิบัตรต่อเนื่อง 2 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 ไดร้ับทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย และท้ังในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
5. นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทำให้นักศึกษามีการ 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนน้อยจึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป 
 2. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำมีจำนวนน้อย ควรติดตามภาวะการณ์การมีงานทำของบัณฑิตอย่างเป็น
รปูธรรม อาจจะต้องแสดงข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงานเป็นรายบุคคล และรับฟังข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้
สะท้อนถึงความต้องการ เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม 

3. หลักสูตรควรมีการกำหนดวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ให้เพ่ิมเติมจากกรายวิชาที่ได้
ดำเนินการแล้ว เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่าน ได้จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจ
อ่ืนๆ ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ลดสัดส่วนการเรียนการสอนแบบบรรยายลง เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้เองนักศึกษา 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น:   วันที่รายงาน: 14 มิถุนายน 256 4 
  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น:   วันที่รายงาน: 14 มิถุนายน 256 4 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น:   วันที่รายงาน: 14 มิถุนายน 256 4 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น:   วันที่รายงาน: 14 มิถุนายน 256 4 
 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น:   วันที่รายงาน: 14 มิถุนายน 256 4 
 

ประธานหลักสูตร :  ผศ.ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน 
 

ลายเซ็น :                วันทีร่ายงาน:  21 มิถุนายน 2564 

 

เห็นชอบโดย :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

ลายเซ็น :      วันที่รายงาน:  21 มิถุนายน 2564 

เห็นชอบโดย :  อาจารย์ ดร.มงคล  เทพรัตน ์ (คณบดี)  
 

ลายเซ็น :     วันที่รายงาน:  21 มิถุนายน 2564 

 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สำเนารายงานรายวิชาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและ
อิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2563  ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน 
บรรลุ 

 
ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลกัสูตร หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2บัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 
 

ค่าเฉลี่ย 4.61 
บรรลุ 4.61 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2(ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ ได้ งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

50 

20 

X 100 = 64.52% 
บรรลุ 

 
3.23 31 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 3.92 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การรับนักศึกษา 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 

ตัวบ่ งชี้ที่  3.2การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1การบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์

4.00 4.00 คะแนน 
บรรลุ 

 
4.00 

ตวับ่งชี้ที่ 4.2คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 3.89 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลั กสู ตรที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

20 
3 

X 100 = 60 % 
บรรลุ 

 
5.00 

5 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

20 
1 

X 100 = 20 % บรรลุ 1.67 
5 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 20 

2.8 
X 100 = 56 % บรรลุ 5.00 

5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์

4.00 4.00 บรรลุ 
 

4.00  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ เฉลี่ยรวม 3.96 คะแนน 

องคป์ระกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวชิาในหลักสตูร 

4.00 4.00 บรรลุ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4.00 4.00 บรรลุ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 
 

3.00 3.00 บรรลุ 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่5.4 
ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 

 
10 

 
X 

 
100 

 
= 

 
100% 

บรรลุ 5.00 
10 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4.00คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

4.00 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 (13 ตัวบ่งชี้) 3.98 
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ตาราง 2  ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้ วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่  1 
การกำกับมาตรฐาน 

ผ่าน/ไม่ผา่นการประเมิน 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่  2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 3.92 3.92 ด ี

องค์ประกอบที่  3 
นักศึกษา 

3 - 4.00 4.00 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่  4 
อาจารย ์ 3 

 
3.89 

 
4.00 4.00 3.96 ด ี

องค์ประกอบที่  5 
หลักสูตร การเรียน
ก า ร ส อ น  ก า ร
ประเมินผู้เรียน 

4 - 3.67 5.00 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่  6 
สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

1 - 4.00 - 4.00 ด ี

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน 3.89 3.86 4.17 3.98 ดี 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตารางท่ี 4 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่  จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  9 - 3.80 4.21 3.98 ดี 

2 4 3.89 4.00 4.00 3.97 ดี 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน 3.89 3.86 4.17 3.98 ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และโอกาสในการพัฒนา องคป์ระกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 60และสอดคล้องกับศาสตร์ 

สาขาวิชาทีส่อนในหลักสูตร 
2. ผลงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับศาสตร์สาขาวิชาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ 

ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการจดอนุสิทธิบัตรต่อเนื่อง 2 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 ได้รับทุนวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย และท้ังในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
5. นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทำให้นักศึกษามี 

การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
 1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้ามีจำนวนน้อยจึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป 
 2. จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำมีจำนวนน้อย ควรติดตามภาวะการณ์การมีงานทำของบัณฑิตอย่าง
เป็นรูปธรรม อาจจะต้องแสดงข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงานเป็นรายบุคคล และรับฟังข้อมูลจากผู้ใช้
บัณฑิตเพ่ือให้สะท้อนถึงความต้องการ เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตรให้
เหมาะสม 

3. หลักสูตรควรมีการกำหนดวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ให้เพ่ิมเติมจากกรายวิชาที่
ได้ดำเนินการแล้ว เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่าน ได้จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนๆ ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ลดสัดส่วนการเรียนการสอนแบบ
บรรยายลง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เองนักศึกษา 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  

2 - - --ระดบัปริญญาตรี - 

3 - - --ระดับปริญญาโท 2 

4 - - --ระดับปริญญาเอก 3 

5 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 80 

6 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 

7 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีไ่ม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 4 

8 
- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

1 

9 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีมี่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

10 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

12 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 10 

13 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

4 

14 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร - 

15 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- 

16 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร - 

17 
- - --จำนวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- 

18 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

2 

19 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ - 
20 - - --จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 1 

21 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

1 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

22 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ. 2562 

2 

23 - - --จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

24 
- - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 

26 - - --จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

27 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

- 

28 
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

29 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

30 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

31 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

32 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

33 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

34 
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

- 

35 การมีงานทำของบัณฑิต  

36 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 43 

37 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา 

33 

38 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 18 

39 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 

40 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - 

41 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว - 

42 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

43 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

47 ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

48 
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

0 

49 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

50 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

51 
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- 

52 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

53 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 

54 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

55 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2562 

- 

56 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

57 
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

58 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

59 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

61 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

62 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

63 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
 


