
ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ป.ตรี CMU-QA   หลักสูตรมีแนวโน้มการรับเข้าที่ดีข้ึนมาก แต่ภาวะการมีงานท ายังต้อง 

มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อปรับปรุงหลักสูตรตามการวิเคราะห์
ความต้องการของตลาดแล้ว นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์แนวทางรับมือ 
ในสถานการณ์ COVID-19 เพ่ือไม่ให้กระทบกับการด าเนินงานของหลักสูตร
ปรับปรุง 64 ที่มีต้นทุนหลักสูตรดีมากอยู่แล้ว 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

ป.ตรี CMU-QA   ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตรควรพิจารณาวิเคราะห์การรับเข้าว่า นักศึกษามีความตั้งใจที่จะ
เข้าศึกษาในหลักสูตรจริงหรือไม่อย่างไร และนักศึกษาที่เข้ามาในแต่ละ
ช่องทางผลการศึกษาเป็นอย่างไร เกณฑ์ท่ีรับมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวมาบริหารการจัดการการเรียนการสอน ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร  
2. ควรพิจารณาทบทวนการเลือกใช้เครื่องมือ/วิธีการประเมินผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ เนื่องจากผลที่แสดงออกมาอาจจะยังไม่สามารถสะท้อนสิ่งที่
ต้องการวัด (วัตถุประสงค์การเรียนรู้) ได้ครบถ้วน 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

เอกสารแนบวาระ 1-1.5.1



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ป.โท CMU-QA   เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563 รับนักศึกษาได้เพียง 2 คน 
ในปีการศึกษา 2561 และต่อมา ย้ายออก 1 คน เหลือเพียง 1 คน จึงไม่มี
แนวโน้มผลการด าเนินงานใด ๆ และการรายงานผลในทุกประเด็นจึงมีการ
รายงานที่ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ชัดเจนว่าหลักสูตรนี้จะยังคงรับนักศึกษาหรือไม่
ในปีการศึกษา 2564 และอนาคตจะพิจารณาด าเนินการต่ออย่างไร 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากีฏวิทยา 

ป.โท CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่  
กระบวนการรับเข้าที่ค านึงถึงความพร้อมของนักศึกษาทั้งทางด้านองค์ความรู้
และภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง 
เช่น อัตราการรับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลงาน
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ พบว่ามีแนวโน้มลดลง/
ไม่สม่ าเสมอ   
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life 
ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

ป.โท CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ 
มีกระบวนการรับเข้าที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  มีแนวทางในการดูแลนักศึกษา
เพ่ือส่งเสริมให้อัตราคงอยู่ดีขึ้นในหลากหลายช่องทาง รวมถึงสนับสนุนทุนท า
วิจัย 5,000 บาท ให้นักศึกษาทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ผู้ช่วย
สอนแนะน าในช่วงท าวิทยานิพนธ์ ท าให้ค่าเฉลี่ยระยะเวลาส าเร็จการศึกษามี
แนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง เช่น 
เมื่อพิจารณาอัตราการรับเข้า พบว่าในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักศึกษารับเข้า
ในหลักสูตรทั้งแบบ 2 และ 3 นอกจากนั้น ในส่วนของอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ามีแนวโน้มลดลง/ไม่สม่ าเสมอ   

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งน าความ
คิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวังจากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) ให้แก่หลักสูตร รองรับความ
ต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่งอนาคตท่ีให้ความส าคัญ 
กับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้องกับทิศทางของคณะ 
ในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ป.โท CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรมีค่าคงที่ที่ร้อยละ 100 ต่อเนื่อง 4 ปี ซึ่ง
สะท้อนถึงความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนในหลักสูตรและการดูแลจาก
อาจารย์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการมีทุน TA/RA หรือทุนวิจัย อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง เช่น เมื่อพิจารณาอัตราการ
รับเข้า ในส่วนของแผน ก แบบ ก1 พบว่าไม่มีนักศึกษาติดต่อกันตั้งแต่เริ่ม
เปิดรับนักศึกษาในปี 2561 หลักสูตรจึงอาจทบทวนการเปิดสอนในแผน

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ดังกล่าวว่ายังเป็นที่ต้องการหรือไม่ นอกจากนั้น ในส่วนของความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลก 
แห่งอนาคตท่ีให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และ
สอดคล้องกับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better 
life 

7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชไร่ 

ป.โท CMU-QA   ในภาพรวมหลักสูตรมีการด าเนินการและผลที่เกิดจากการด าเนินการที่ดี 
มีเพียงตัวชี้วัดคุณภาพบัณฑิตที่ยังมีแนวโน้มไม่แน่นอน การวิเคราะห์การ
บรรลุในแต่ละข้อวัตถุประสงค์หลักสูตรของผู้เรียนก่อนจบการศึกษาอาจช่วย
ให้หลักสูตรมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้มากข้ึน 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชสวน 
ป.โท CMU-QA   ยังไม่พบแนวโน้มเชิงบวกของข้อมูลสามปีย้อนหลังในหลายกระบวนการหลัก 

ทั้งเรื่องการรับเข้า อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวมไปถึงคุณภาพของบัณฑิต การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการของหลักสูตรที่มีความอ่อนไหว จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ในระดับ
ปัจจัยย่อย การมองภาพรวมอาจไม่สามารถบ่งชี้การแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้ 

9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโรคพืช 

ป.โท CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพ
ของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ซึ่งสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ได้หลายเรื่อง แม้จะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท สะท้อนถึงคุณภาพของ
ผลงานวิจัยและการดูแลของอาจารย์ผู้สอนและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อย่างไร
ก็ตาม หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง เช่น เมื่อพิจารณาอัตรา
การรับเข้า พบว่าแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีข้ึน แต่ยังไม่เป็นไปตามแผนรับ 
นอกจากนั้น ในส่วนของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่ามีแนวโน้มลดลง/ไม่สม่ าเสมอ  
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life ทั้งนี้ 
อาจพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

ป.โท CMU-QA   หลักสูตรมีการด าเนินการในหลายประเด็นที่ยังไม่บรรลุผล ด้วยข้อจ ากัดของ
หลักสูตรในหลายประการ ภายหลังการควบรวมหลักสูตรควรมีการติดตาม
ตัวชี้วัด แต่ละตัวอย่างใกล้ชิดและติดตามผลลัพธ์ผู้เรียนในแต่ละประเด็น
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันท่วงที 

11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบท 

ป.โท CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ 
การมีแนวทางเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาในหลากหลาย
รูปแบบ รวมทั้งได้รับทุนสนับสนุนจาก TICA ส่งผลให้มีนักศึกษาต่างชาติให้
ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีการ
ส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาแผน ข ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร TCI tier1 
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีแนวทางในการกระตุ้นให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็
ตาม หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง เช่น เมื่อพิจารณาอัตราการ
รับเข้า พบว่าแม้ว่าหลักสูตรแบบ 3 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หลักสูตรแบบ 1 
และ 2 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และนักศึกษายังไม่สามารถการส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรได้ 
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life 
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ป.โท สกอ.   ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 เท่ากับ 3.59 (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อเสนอแนะ  
1. หลักสูตรควรพิจารณาสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรรุ่น
ใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิม 
มากขึ้น  
2. มีระบบและกลไกในการดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรควรน าผลที่ได้จากการประเมินระบบมาใช้ในการปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรม เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ได้มาจากงบประมาณท่ีได้รับ สามารถ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
อย่างไรและสามารถขยายผลไปยังชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
3. หลักสูตรระดับปริญญาโท ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับที่สูงขึ้น   
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ป.เอก CMU-QA   ข้อเสนอแนะ 
ถึงแม้ว่าหลักสูตรวางแผนจะปิดหลักสูตร อย่างไรก็ตามควรมีการวิเคราะห์
ปัจจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อจะได้มีข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อไป 
 

14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ป.เอก CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่  
กระบวนการรับเข้าศึกษาซึ่งก าหนดให้ส่ง Statement of purpose เพ่ือให้
ทราบความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาและวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้
มั่นใจว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรได้ การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ในส่วนของคุณธรรม จริยธรรมฯ มีการประเมินหลากหลายวิธี เช่น 
จากรายงาน lab meeting การประเมินจากสมาชิกภายใน lab โปรแกรม 
Turnitin 
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life ทั้งนี้ 
อาจพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
(หลักสูตรปกติ/สหสาขาวิชา) 

ป.เอก CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของสาขามีความทันสมัย และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เอ้ือให้
เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีโอกาสในการพัฒนาหลาย
เรื่อง เช่น อัตราการรับเข้า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร พบว่ามีแนวโน้มลดลง/ไม่สม่ าเสมอ นอกจากนั้น 
หลักสูตรควรพิจารณาประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และประเมินความพึงพอใจ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือทราบถึง
ประสิทธิผลของการด าเนินการ และใช้วางแผนปรับปรุงในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life 
ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 

16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ป.เอก CMU-QA   หลักสูตรควรแสดงข้อมูลในการประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมประเด็นที่
ก าหนด เช่น การประเมินกระบวนวิชาในหลักสูตร นอกจากนั้น พบว่า
หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง เช่น การรับเข้านักศึกษาที่
ค่อนข้างน้อย อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ    
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life 

17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ป.เอก CMU-QA   ข้อเสนอแนะ 
1. อัตราการรับเข้าตามแผนการศึกษา มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้
แนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามวิธีการพัฒนา/ปรับปรุงที่รายงานอาจจะยังไม่
สอดคล้องกับสาเหตุที่วิเคราะห์ได้เบื้องต้น 
2. หลักสูตรไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
บัณฑิตจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มดีขึ้น จึงท าให้
ไม่สามารถแสดงวิธีการปรับปรุงที่ชัดเจนได้ 

18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ป.เอก CMU-QA   ยังไม่พบแนวโน้มเชิงบวกของข้อมูลสามปีย้อนหลังในหลายกระบวนการหลัก 
ทั้งเรื่องการรับเข้า อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวมไปถึงคุณภาพของบัณฑิต การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการของหลักสูตรที่มีความอ่อนไหว จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ในระดับ
ปัจจัยย่อย การมองภาพรวมอาจไม่สามารถบ่งชี้การแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้ 
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ป.เอก CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพ

ของผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ซึ่งสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ได้จ านวนมาก สะท้อนถึงคุณภาพของผลงานวิจัยและการดูแลของอาจารย์
ผู้สอนและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังมีโอกาสในการ
พัฒนาหลายเรื่อง เช่น อัตราการรับเข้า  อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร/ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ามีแนวโน้มลดลง/ไม่สม่ าเสมอ   
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life ทั้งนี้ 
อาจพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 



ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบท 

ป.เอก CMU-QA   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม มีจุดเด่นที่ส าคัญ ได้แก่ หลักสูตร
มีแนวทางเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาในหลากหลายรูปแบบ 
และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก อีกท้ังยังมีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามาศึกษา
ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาผ่านโครงการ Refreshing course เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรียน และสนับสนุนการพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่
นักศึกษาสังกัดอยู่ รวมทั้งมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีเจ้าหน้าที่
การศึกษาติดตามผ่านระบบออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้อัตราการคงอยู่
มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนั้น มีการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักศึกษา เช่น การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ และการมี
ฐานข้อมูลรวบรวมรายชื่อวารสารที่นักศึกษาสามารถเลือกตีพิมพ์ผลงานได้ 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังมีโอกาสในการพัฒนาหลายเรื่อง เช่น คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินกระบวนวิชา ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่ามีแนวโน้มลดลง/ไม่สม่ าเสมอ    
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
หลักสูตรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป สภาพภูมิอากาศที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งน าความคิดเห็น/ความต้องการ/ความคาดหวัง
จากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาเพ่ือสร้างจุดเด่น (เพ่ิม value) 
ให้แก่หลักสูตร รองรับความต้องการด้านก าลังคนของประเทศในโลกแห่ง
อนาคตที่ให้ความส าคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) และสอดคล้อง
กับทิศทางของคณะในการก้าวสู่ Smart Agriculture for better life 
 

21 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ป.เอก สกอ.   ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 เท่ากับ 3.53 (คะแนนเต็ม 5) 
ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตรควรพิจารณาสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรรุ่น
ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น  
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ล ำดับ หลักสูตร 
ระดับ

กำรศึกษำ 

เกณฑ์ 
กำร

ประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 1/ตัวบ่งช้ี 1 

ผลกำรประเมิน 
องค์ที่ 2-6/ตัวบ่งชี้ 2-10 

บทสรุปผู้บริหำร/ข้อเสนอแนะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
2. มีระบบและกลไกในการดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรควรน าผลที่ได้จากการประเมินระบบมาใช้ในการปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรม เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ได้มาจากงบประมาณท่ีได้รับ สามารถ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
อย่างไรและสามารถขยายผลไปยังชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
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