
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี ปีกำรศึกษำ 2560 
วันพุธที่  19  กันยำยน  2561 ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (C2-122) 

 

เวลำ กิจกรรม 
8.30-9.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเตรียมงาน 

1. ผศ. แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สินีนาฎ  ศิริ                  กรรมการ 
3. นางสาวปรางค์ขาว  ปรุเขตต์       กรรมการ 

9.00-9.30 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร และ 
แนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา          ศ.ดร.ภญ.มณฑารพ  ยมาภัย   

9.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร  รศ.ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส์ 
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน    นางสาวปรางค์ขาว  ปรุเขตต์ 

10.00-10.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน              รศ.ดร.อภิชาติ  บุญทาวนั 
                                          ผศ.ดร.พันธุ์วงค์  คุณธนะวัฒน์ 

10.30-11.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน  
-ปริญญาโท    Mr. Beedou  Aphaiso  
-ปริญญาโท    นางสาววิลาสนิี  พรมจันทึก  
-ปริญญาเอก   นางสาวโชติกา  โกศัลวิตร  

11.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมิน ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน  
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. ประธานคณะกรรมการประเมิน สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
 



ก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำม AUN-QA 
ปีกำรศึกษำ 2560 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
 

วันศุกร์ที่ 21 กันยำยน 2561   ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล       ประธาน 
2) อาจารย์ ดร.พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย                    กรรมการ 
3) นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรรณ                         เลขานุการ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมินก่อนให้

ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ  

   และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และ/หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  

สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

หมำยเหตุ :  1)  เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ  
                    และส่ง CDS ผ่ำนระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 
      2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
      3) เสริฟอาหารว่าง เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 



รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
วันศุกร์ที่ 21 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน (เวลำ 09.00-11.00 น.) 
  1.1 ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา สอนวิชา สัมมนา ปญัหาพิเศษ  การผลิตพืชเบื้องต้น 
    ปฏิบัติการปรบัปรุงพนัธุ์พชื เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
  1.2 ผศ. ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน สอนวิชา สัมมนา ปญัหาพิเศษ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

    การปรับปรุงพันธุ์ผัก โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 

    สถิติส าหรับการทดลองทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 

  1.3 ผศ. ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย สอนวิชา สัมมนา ปญัหาพิเศษ  จักรกลการเกษตรส าหรับการผลิตพืช 

    หลักการผลิตพืช การผลิตพืชเบื้องต้น สถิติเบื้องต้นส าหรับการเกษตร 

    ฝึกงานการผลิตพืช 

  1.4 ผศ. ดร.เรณู  ข าเลิศ สอนวิชา สัมมนา ปญัหาพิเศษ การขยายพันธุ์พืช  
    เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 

    เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตเครื่องเทศและ 
    สมุนไพร 

  1.5 อ.ดร.แหวนพลอย  จินากลู สอนวิชา สัมมนา ปญัหาพิเศษ การค้นคว้าและการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
    สรีรวิทยาการผลิตพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

    การจัดการงานสนามและภูมิทัศน์  
 
2. ศิษย์ปัจจุบัน (เวลำ 11.00-12.00 น.) 
 ชั้นปทีี่ 2 นายภาสกร พบพิมาย           รหัสประจ าตัว B6051464 เกรดเฉลี่ย 3.05 โทรศัพท์ 08-3341-4203  
 ชั้นปทีี่ 3 นางสาวสุกัญญา อินทร์ไธสง        รหัสประจ าตัว B5951376 เกรดเฉลี่ย 3.71 โทรศัพท์ 09-8160-7095 
 ชั้นปทีี่ 4 นางสาวกันติมา มีเจริญ              รหัสประจ าตัว B5850655 เกรดเฉลี่ย 3.47  โทรศัทพ์ 06-2154-3054 
          ชั้นปทีี่ 4 นางสาวธนภรณ์  ใจชอบสนัเทียะ  รหัสประจ าตวั B5850747 เกรดเฉลี่ย 3.14  โทรศัพท์ 08-0157-9538 
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ก ำหนดกำร  
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2560 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ระหว่ำงวันที่ 27 – 28  กันยำยน 2561 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
วันพฤหัสบดีที ่27 กันยำยน 2561  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสตัว์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

8.00-9.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 

- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็นแก่
หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้  

 1) รองศาสตราจารย์ ดร. ฉตัรชัย  โชติษฐยางกูร     ประธาน  
 2) อาจารย์ นลิน  สิทธิธรูณ์                               กรรมการ  
 3) นางสุชาดา บุบผา                                 เลขานุการคณะกรรมการ  
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมและกล่าวเปิดการประเมิน 

ประธานหลักสตูรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

09.30-10.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสตูร   
10.00-12.00 น. สัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับหลักสูตรที่ประเมิน ไดแ้ก่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

- ผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชน จ านวน 1 คน 

- ศิษย์เก่า  1 คน  

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

13.00-13.30 น. สัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี  
13.30-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมลูที่ได้จากการประเมนิ รวบรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมนิ จัดท ำรำยงำน 
 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรปุผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสตูร โดย
เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงท่ีพบ 
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ก ำหนดกำร  

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2560 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ณ ห้องประชุมสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม สถำนที ่
วันศุกร์ที่ 28 กันยำยน 2561  
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสตูรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  
(ปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
8.00-9.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 

- คณะกรรมการหารือร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนให้ข้อคิดเห็น
แก่หลักสูตรที่รับการประเมิน 

 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย ดังนี้  

 1) รองศาสตราจารย์ ดร. ฉตัรชัย  โชติษฐยางกูร    ประธาน  
 2) รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงกต  ทศานน์             กรรมการ  
 3) นางสุชาดา บุบผา                                เลขานุการคณะกรรมการ  
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แนะน าทีมและกล่าวเปิดการประเมิน 

ประธานหลักสตูรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

09.30-10.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสตูร   
10.00-12.00 น. สัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีกับหลักสูตรที่ประเมิน ไดแ้ก่ 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผูส้อน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท 1-2 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 1-2 คน  
- ศิษย์เก่า 1 คน 

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ห้องประชุมทีส่าขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาข้อมลูที่ได้จากการประเมนิ 
รวบรวมข้อมลูเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ำรำยงำน 

 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินน าเสนอสรปุผลการตรวจด้วยวาจาต่อหลักสตูร โดย
เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงท่ีพบ 

 

หมำยเหต ุ:  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ และสง่ CDS ผ่ำน

ระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 



3/2 

 

 
 

รำยชื่อผู้ใช้บัณฑิต 
ล ำดับ  รำยชื่อ      สถำนที่ท ำงำน     ต ำแหน่ง     งำนหลักของธุรกิจ 
1    คุณชัยยา  มะลิดา     บ.เบทาโกรอุตสาหกรรม จ ากดั    ผู้จัดการทั่วไป  ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร 

 และอาหารครบวงจร 
 

  

 
รำยชื่อศิษย์เก่ำ/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
ล ำดับ  รำยชื่อ    ปีจบ  ระดับ หลักสูตร  สถำนที่ท ำงำน                      ต ำแหน่ง 
1    นางสาวกษรัตน์   พรมคุณ 2559  ตรี  สาขาวิชา          ศึกษาต่อ ป.เอก มทส.                    นักศึกษา   

เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
2    อ.ดร. สุปรีณา ศรีใสค า       2558 เอก สาขาวิชา         คณะเทคโนโลยีการเกษตร *               อาจารย์ 

เทคโนโลยีการผลติสตัว์  
* มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว้254 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแกว้ 27160 ส่งหนังสือเชิญมาที่ คุณชลลดา 

chonladap@buu.ac.th 
 

ศิษย์ปัจจุบนั  ป.ตรี  ปี 2-4 ช้ันปีละ 2 คน 
 บัณฑิต โท-เอก ช้ันปีละ 2 คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำม AUN-QA 
ปีกำรศึกษำ 2560 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  

สำขำวิชำพืชศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
 

วันอังคำรที ่2 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์             ประธาน 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา          กรรมการ 
3)  นางสาวกิตติมา  กฤษณสุวรรณ                 เลขานุการ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมินก่อนให้

ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ  

   และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจาย์ผู้สอน 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และ/หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาเอก 1 คน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

หมำยเหตุ :  1)  เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนักวิชำ  
                    และส่ง CDS ผ่ำนระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 
      2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
      3) เสริฟอาหารว่าง เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 



รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 
วันอังคำรที ่2 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1 อำคำรวิชำกำร 2 
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน (เวลำ 09.00-11.00 น.) 
  1.1 ศ. ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์  ตันตสวัสดิ ์ สอนวิชา เทคนิคการปรับปรุงพนัธุ์พืช  
    การปรับปรุงพนัธุ์ให้ต้านทานศตัรูพืช การศึกษาพืชศาสตร์ระดบัสูง 
    ปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
    สัมมนาดษุฎีบัณฑิต 1 ถึง 4 
  1.2 ผศ. ดร.สุดชล วุน้ประเสริฐ สอนวิชา การวิเคราะห์ดินและพชื  เทคโนโลยีปุย๋  ธาตุอาหารพืช 
    เคมีของดิน ฟิสิกส์ของดิน จุลชวีวิทยาของดินระดับสงู 
    ความสัมพันธ์ระหว่างดนิกับพชื การศึกษาเฉพาะด้านเก่ียวกับปฐพีวิทยา 
    ปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สัมมนาดษุฎีบัณฑิต 1 ถึง 4 
  1.3 ผศ. ดร.ณัฐธิญา เบือนสนัเทียะ ความต้านทานขอพืชต่อโรค โรคพืชวิทยาระดับสูง 
    โรควิทยาเมล็ดพนัธุ์  จุลชีพสาเหตุของโรคพืช 
    เทคนิคทางโรคพชืวิทยา โรควิทยาพืชหลังเก็บเก่ียว โรคพชืวิทยาระดับสูง 
    การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีระดับสูง  
    การศึกษาเฉพาะด้านเก่ียวกับโรคพืชวิทยา 
    ปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สัมมนาดษุฎีบัณฑิต 1 ถึง 4 
  1.4 ผศ. ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา การปรับปรุงพนัธุ์พชืระดับสูง 1 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุ์พชื 
    หัวข้อเฉพาะทางปรับปรุงพันธุ์พชื  การวางแผนและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
    พันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พชื การปบัปรุงพนัธุ์พชืระดับสูง 2 
    ปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สัมมนาดษุฎีบัณฑิต 1 ถึง 4  
  1.5 ผศ. ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย การวางแผนและวิเคราะห์ผลการทดลอง การศึกษาพืชศาสตร์ระดับสูง 
    การศึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช 

    การปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งไม่มีชีวิต 
    พันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พชื  การปรบัปรุงพนัธุพ์ืชระดับสูง 1 
    ปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา สัมมนาดษุฎีบัณฑิต 1 ถึง 4 
         
2. ศิษย์ปัจจุบัน (เวลำ 11.00-12.00 น.) 
 ระดับปริญญาโท นางสาววรุณยุพา  เชื่อมตะคุ     รหัสประจ าตัว M5830022   เข้าศึกษาภาค  1/2559 

    นางสาวนางสาวนชิดา จิมขุนทด รหัสประจ าตัว M5830015   เข้าศึกษาภาค  1/2558 

 ระดับปริญญเอก นายพิชชากร พาพันธ์              รหัสประจ าตัว  M5930012   เข้าศึกษาภาค  1/2559 

    นางสาวรุ่งทิพย์  สังข์เผือก         รหัสประจ าตัว D5930111    เข้าศึกษาภาค   2/2559 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2560 

 1 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ AUN-QA 
ปีกำรศึกษำ 2560 

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 8 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุม C2-122 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ชั้น 1  
    อำคำรวิชำกำร 2 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ ประธาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา กรรมการ 
3) นางจารุณี  ผลมาตย์    เลขานุการ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ 

  และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และ/หรือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปี ชั้นปีละ 1 คน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 
 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนกัวิชำ 

และส่ง CDS ผ่ำนระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
        3) เสริฟอาหารว่างเวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ AUN-QA 
ปีกำรศึกษำ 2560 

สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร 

หลักสูตรนำนำชำติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุม C2-353 สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ชั้น 3  
    อำคำรวิชำกำร 2 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ  ประธาน 
2) อาจารย์ ดร.นลิน  สิทธิธูรณ์   กรรมการ 
3) นางจารุณี  ผลมาตย์    เลขานุการ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการฯ หารือร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเอกสารการประเมิน 

ก่อนให้ข้อคิดเห็นต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน 
09.00-09.30 น. - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประเมิน แนะน าคณะกรรมการ 

  และกระบวนการประเมิน 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ 

09.30-11.00 น. คณะกรรมการฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11.00-12.00 น. สัมภาษณ์จ้าหน้าที่ และ/หรือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน 
ระดับปริญญาเอก 1 คน 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลการประเมิน จัดท ารายงาน 
15.00-16.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ สรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาต่อประธานหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยเน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริงที่พบ 

 
หมำยเหตุ :  1) เลขานุการในคณะกรรมการประเมินฯ ส่งรำยงำนผลภำยใน 10 วัน หลังกำรตรวจประเมินที่ส ำนกัวิชำ 

และส่ง CDS ผ่ำนระบบ CHE QA Online ให้สกอ. ภำยใน 15 วัน 

 2) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมินฯ 
        3) เสริฟอาหารว่างเวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 




